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2. Obiectivele și sarcinile proiectului 

Obiective 

- Obținerea nanostructurilor lamelare din semiconductori AIIIBVI (GaTe) și AIIBVI 

(CdTe, ZnTe) și a nanocompozitelor în baza lor pentru receptori de radiații din domeniile X, 

UV-I, UV-II, VIS și IR apropiat; 

- Determinarea structurii cristaline, a mecanismului de formare a cristalitelor în 

nanocompozitele și nanostructurile obținute prin intercalarea atomilor de Cd și Zn din fază de 

vapori în compusul lamelar GaTe, a caracteristicilor fizice a compozitelor micro- și 

nanocristaline GaTe-CdTe, GaTe-ZnTe și a factorilor care determină proprietățile optice, 

fotoelectrice și luminescente a acestora; 

- Elaborarea nanostructurilor GaTe-CdTe și GaTe-ZnTe pentru receptori de radiații cu 

banda largă și receptori selectivi funcționali în regiunea vizibilă și IR apropiat, cu perspectivă 

aplicativă în ingineria mediului și medicină; și determinarea caracteristicilor foto și 

electroluminescente a materialelor compuse din nanocristalite de GaTe, ZnTe și GaTe-CdTe; 

- Studiul morfologiei și dinamicii formării stratului de ZnTe și de Ga2O3 pe suprafața 

lamelor de GaTe. Sinteza nanostructurilor GaTe-ZnTe cu strat de oxid nativ cu parametrii fizici 

controlabili;  

- Elaborarea metodelor de măsurare a caracteristicilor optice a materialelor cu coeficienți 

de reflexie, difuzie înalți și a grosimilor micrometrice și submicrometrice a straturilor 

componente în structurile semiconductoare; 

- Elaborarea procesului tehnologic pentru obţinerea structurilor nanocompozite pe baza de 

vanadiu şi oxizilor săi pe suprafaţa structurilor conductoare SnO2, ITO şi c-Si; 

- Elaborarea metodei de cercetare a obiectelor organice și neorganice de la distanțe mari în 

VIS, UV; Elaborarea metodei ce combina metodele analogice şi digitale de înregistrare a 

informaţiei optice pentru înregistrarea simultană a imaginii obiectelor şi a spectrelor 

fotoluminescente ale acestora; 

- Obținerea structurilor peliculare subțiri pe baza semiconductorilor calcogenici As-Se-S 

prin depunerea în vid în câmp electrostatic și cercetarea caracteristicilor optice la înregistrarea 

imaginilor în vecinătatea valorilor minime ale sensibilității holografice; 

- Obținerea și caracterizarea celulelor fotovoltaice în bază de CdTe, cu și fără strat 

intermediar de interfață, cu sensibilitate spectrală extinsă; Analiza teoretico-tehnologica a 

obţinerii compuşilor din clasa Zn-IV-N2 pentru optoelectronică; 

- Prepararea și cercetarea celulelor fotovoltaice din InP; 

- Dezvoltarea tehnologiei de creștere a straturilor de GaN pe Si prin metoda HVPE; 
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- Elaborarea teoretică a design-ului surselor de radiație THz în baza compușilor II-VI cu 

puterea în regiunea de mW și funcționalitate la 300K; 

- Elaborarea tehnologiei de obținere a cristalelor și țintelor de ZnO. Dezvoltarea 

tehnologiei de obținere a straturilor subțiri ZnO cu conductibilitate controlabilă prin pulverizare 

magnetron. 

 

Sarcini 

- Sinteza compusului și creșterea monocristalitelor GaTe cu orientarea planelor atomare pe 

lungimea lingoului; Stabilirea regimului termic și duratei tratamentului plăcilor monocristaline 

de GaTe în vapori de Cd și de Zn, pentru obținerea structurilor planare cu straturi nanometrice de 

CdTe și ZnTe pe suprafața lamelor GaTe; Stabilirea impurităților necontrolabile în materialele 

primare și a structurii cristaline a compozitelor GaTe-CdTe, GaTe-ZnTe, GaTe-ZnO-Ga2O3 prin 

măsurări a diagramelor XRD, analizei atomice emisionale, împrăștierii difuze a luminii, analizei 

imaginilor AFM și SEM. 

- Determinarea caracteristicilor semiconductoare ale nanostructurilor lamelare și a 

nanocompozitelor din măsurări spectrale ale absorbției, reflexiei difuze, fotoluminescenței și a 

luminescenței stimulate termic; 

- Asamblarea mostrelor de laborator, a celulelor fotosensibile și roentgenoconductive, iar 

din măsurări optice, radiative și fotoelectrice, determinarea parametrilor tehnici a acestora; 

- Modificarea instalaţiilor de vid pentru obţinerea straturilor subţiri de nanocompozite pe 

baza de vanadiu şi oxizi proprii; Elaborarea şi confecţionarea aparatului pentru identificarea 

obiectelor la distanţa conform spectrelor de reflectanţa şi luminescenţa; Elaborarea şi 

confecţionarea instalaţiei optice pentru studierea obiectelor prin metode holografice; Elaborarea 

metodei de mărire a sensibilității camerei digitale științifice monocrome; 

- Elaborarea tehnologiei de obținere a straturilor de CdO, CdTe:Mn CdxMn1-xTe și a 

heterojoncțiunilor în baza lor TCO/CdS/CdTe/Me; Modelarea proceselor fizice în structuri; 

- Modificarea tehnologiei de depunere a straturilor epitaxiale pInP din faza gazoasă în 

sistemul In-PCl3-H2; Prepararea celulelor fotovoltaice (CF) tip n+CdS-p-p+InP și tip n+-p-

p+InP cu și fără strat frontal n+CdS, cercetarea proprietăților electrice și fotoelectrice; Aplicarea 

straturilor antireflectante către CF preparate și optimizarea lor; Asamblarea modulului 

fotovoltaic și testarea lui; Modalități de perspectivă privind majorarea eficienței CF din InP; 

Depunerea straturilor GaN/Si prin metoda reacțiilor chimice de transport in sistemul (H2-HCl-

NH3-Al-Ga); 

- Optimizarea tehnologiei de creștere a straturilor intermediare de AlN, AlGaN la obținerea 

straturilor epitaxiale de GaN/Si; Creșterea straturilor GaN/Si prin metoda reciclărilor termice a 

straturilor intermediare, de nuclearizare de AlN; Tratarea termică a structurilor de GaN/…/Si la 
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diferite temperaturi în vid și diferite medii gazoase; Prepararea structurilor GaN/Si prin metoda 

HVPE cu straturi buferale de ZnO sintetizate prin metoda hidrotermală; 

- Optimizarea structurii diodelor tunel rezonante THz RTD în baza m-plane ZnMgO/ZnO 

cu una sau două gropi de potențial; Optimizarea grosimii straturilor epitaxiale și a nivelului lor 

de dopare în structurile RTD cu scopul măririi puterii și a frecvenței surselor THz cu 

funcționalitate la 300K; Cercetarea dependențelor curent-tensiune și de frecvență pentru THz 

RTD în baza m-plane ZnMgO/ZnO; 

- Obţinerea monocristalelor de ZnO prin reacţii chimice de transport; Cercetarea 

proprietăţilor electrice şi optice a monocristalelor ZnO:HCl; Tehnologia de obţinere a ţintelor de 

ZnO cu conductibilitate înaltă. Analiza teoretică a transferului de masă In2O3 şi Ga2O3 prin 

reacţii chimice de transport pentru intervalul de temepraturi 1000-1500K. 
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3. Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului 

 

1. Nanocompozite în baza materialelor AIIIBVI: tehnologie, proprietăți, aplicații 

 GaTe este un semiconductor care se cristalizează în două faze: hexagonală și 

monoclinică. Monocristalul GaTe obţinut din componente elementare Ga (6N) şi Te (6N) luate 

în cantități stoechiometrice este un semiconductor cu conductibilitate electrică prin goluri. 

Doparea monocristalelor GaTe cu elemente chimice din grupele I şi II, le transformă din tip p în 

n. Telurura de galiu, având lărgimea benzii interzise de 1,69 eV la T=298 K în care se realizează 

tranziții optice directe cu coeficienți de absorbție în banda excitonică și fundamentală mai mari 

de 104 cm-1, cu element chimic cu masa mare în rețeaua cristalină, cum este Te, este clasat în 

şirul materialelor eficiente pentru detectori de radiaţii UV, ionizante [1-4]; şi după cum s-a 

menţionat în [5] GaTe şi compozitele respective sunt clasate în primele 10 materiale 

promiţătoare pentru aplicaţii în energetica foto-voltaică solară. Aceste direcții aplicative sunt 

motivate și prin faptul că GaTe este un semiconductor lamelar compus din împachetări atomare 

de tipul Te-Ga-Ga-Te, cu legături iono-covalente în interiorul împachetărilor și cu legături slabe 

(legături Van-der-Waals) între împachetări [6]. La suprafața împachetării elementare legăturile 

de valență sunt închise, fapt ce determină o densitate mică a stărilor de suprafață (≤1010 cm-2). 

 GaTe este un semiconductor lamelar. Monocristalele acestui compus sunt formate din 

împachetări Te-Ga-Ga-Te cu legături iono-covalente între atomii din interiorul împachetării (Ga-

Ga:Ga-Te), pe când forţele care asigură legătura dintre împachetări sunt de natură 

polarizaţională. Lărgimea benzii interzise la temperatură normală (295 K) este de 1,694 eV. 

Punctul de topire este de 1079 K. În funcţie de aranjarea planelor atomare monocristalele GaTe 

sunt cu reţea cristalină hexagonală, analogică cu reţeaua GaS şi GaSe, şi monoclinică. 

Monocristalele crescute prin metoda Bridgman sunt de tip p cu reţea cristalină monoclinică cu 

parametrii: a=17,44 Å, b=10,456 Å, c=4,077 Å cu γ=104,4°. 

 Pentru realizarea obiectivelor propuse sunt necesare monocristale de GaTe de tip p şi n. 

Monocristalele sintezate din componente elementare luate în cantităţi stioechiometrice sunt de 

tip p. Caracteristic pentru cristalele lamelare de tipul AIIIBVI este că impurităţile necontrolabile se 

acumulează în spaţiul dintre împachetările stratificate, formând astfel centre de legătură între 

împachetări, iar la suprafaţa exterioară a lamelor centre de absorbţie (captură). Conductibilitatea 

electrică poate fi dirijată cu concentraţia defectelor proprii cât şi prin dopare. Cu scopul de a 

stabili influenţa asupra proprietăţilor fizice a elementelor chimice proprii au fost crescute 

monocristale cu compoziţie stoechiometrică (A), cu surplus (B) şi cu deficit (C) de Te. 
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1. - I Sinteza materialului, creşterea monocristalelor, prepararea compozitelor GaTe-CdTe 

şi GaTe-ZnTe şi analiza compoziţională structurală a materialelor 

1.1 Sinteza şi prepararea materialelor compuse din micro- şi nanocristalite de GaTe-CdTe 

şi GaTe-ZnTe 

 Compuşii AIIBVI sunt materiale cu temperatură înaltă de topire și, totodată, conţin elemente 

cu presiune înaltă a vaporilor (S, Se, Te), fapt care determină particularităţile sintezei acestora. 

Parametrii structurali ai compuşilor CdTe şi GaTe, cât şi fizico-chimici ai elementelor chimice 

primare sunt prezentați în Tabelul 1.1 şi, respectiv, Tabelul 1.2. 

Tabelul 1.1 Parametrii reţelei cristaline ai compuşilor GaTe şi CdTe 

Compus Politip Singonie 
Grupa 

spaţială 

Constantele reţelei 
Ref. 

a, Å b, Å c, Å β, ° 

GaTe 

α 
Hexagonală 

(metastabil) 
4

6
36

hD
mmc

P
−  4,06 - 16,96 - [7, 8] 

β Monoclinică 
3

2

2
hC

m

C
−  17,404 4,077 10,456 104,44 [9] 

CdTe  Cubic 
234 dTmF −  6,46 - - - [10, 11] 

 

Tabelul 1.2 Unii parametri fizico-chimici ai materialelor primare utilizate 

 Ga S Se Te Cd Mn Zn 

Masa atomică relativă 69,72 32,06 78,97 127,6 112,4 54,94 65,38 

Temperatura de topire, ˚C 29,76 115,2 221 449,5 321,1 1246 419,5 

Temperatura de fierbere, ˚C 2400 444,6 685 988 767 2061 907 

Densitatea la temperatura 

20˚C, g/cm3 
5,91 

α: 2,07 

β: 1,96 

γ: 1,92 

sur: 4,81 

α: 4,39 

vitros: 4,28 

6,24 8,65 7,21 7,14 

Electronegativitatea 

(Scara Pauling) 
1,81 2,58 2,55 2,1 1,69 1,55 1,65 

Raza, pm        

- ionică        

  legătură simplă  104 117 137    

  legătură dublă  94 107 127 95  74 

  legătură triplă 62 87      

- covalentă 122±3 105±3 120±4 138±4 144±9 
139±5 (spin jos) 

161±8 (spin înalt) 
122±4 

- atomică (empirică) 135 - 120 140 151 127 134 

- van der Waals 187 180 190 206 158  139 

 

 Metoda Bridgman (menţionată de asemenea ca metoda Bridgman–Stockbarger) este una 

dintre cele mai vechi tehnici utilizate pentru creşterea cristalelor [12]. Creşterea cristalului poate 

fi efectuată atât într-o configurare verticală a sistemului (metoda Bridgman verticală), cât și într-

o configurare orizontală (metoda Bridgman orizontală). Temperatura de topire și presiunea înaltă 

a vaporilor impun anumite cerinţe faţă de tehnologia de sinteză şi creștere a monocristalelor. De 

asemenea, se impun anumite cerinţe pentru obţinerea monocristalelor cu o distribuţie omogenă a 

dopanţilor, ţinând seama de gradul redus de solubilitate a acestora. Pentru selectarea metodelor 

http://www.ciaaw.org/atomic-weights.htm
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experimentale de sinteză a materialelor propuse pentru cercetare este necesară o analiză 

completă a proprietăţilor termice și termodinamice a elementelor chimice componente. La 

elaborarea tehnologiei trebuie de ținut de asemenea cont de particularitățile specifice atât a 

compușilor finali, cât și a elementelor chimice utilizate. 

 Ga având o temperatură joasă de topire 29,76°C este un element chimic cu presiune joasă 

a vaporilor. Presiunea vaporilor de Ga deasupra lichidului crește de la ~10-9 Torr (1,3·10-7 Pa) la 

800 K, până la ~1 Torr (133,3 Pa) la 1500 K [13]. Temperatura de topire a compusului GaTe este 

de 1097 K. La această temperatură presiunea vaporilor de Te este mai mică decât presiunea 

atmosferică. La temperatura de sinteză a compusului GaTe (1150 K) presiunea vaporilor de 

asupra lichidului este de 500 Torr. 

 Sinteza compusului GaTe s-a făcut în fiole din cuarț cu diametrul de ~10÷12 mm și 

grosimea pereților de ~2 mm. S-au crescut lingouri monocristaline de GaTe cu masa de 15 g. În 

calitate de elemente primare s-au luat Ga (5N) și Te în cantități stoechiometrice, cu surplus şi cu 

deficit de Te. În Fig.1.1 sunt prezentate imaginile fotografice a fiolelor din cuarţ cu cantităţile 

necesare de Ga şi Te pregătite pentru sinteza compusului GaTe. 

 

Fig.1.1 Imaginile fotografice a fiolelor din cuarţ pregătite pentru sinteza compusului GaTe 

 

 Sinteza și creșterea monocristalelor prin metoda Bridgman-Stockbarger s-a realizat într-

un cuptor cu două trepte termice, care putea fi rotit din poziție orizontală în poziție verticală (Fig. 

2). În această figură este prezentată schematic și distribuția temperaturii pe lungimea cuptorului. 

 Temperatura pentru sinteza compusului cât și pentru creșterea monocristalelor a fost 

menținută în regimul selectat cu precizia 1÷3° cu ajutorul stabilizatorului de tip VRT-3. În 

calitate de indicator de temperatură au servit două termocupluri cromel-alumel. Au fost obținute 

lingouri monocristaline de GaTe (Fig.1.3), care se despică uşor pe direcţia planelor atomare de 

Te din împachetările elementare Te-Ga-Ga-Te. Proprietățile fizice a cristalelor GaTe sunt 

prezentate în Tabelul 1.3. 
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Fig.1.2 Schema cuptorului utilizat pentru creșterea cristalelor și amplasarea materialului. Părțile 

componente ale acestuia sunt: mecanism de coborâre (1), încălzitor (2), izolare termică (3), fir de 

wolfram (4), tub de ceramică (5), container (6), topitură (7), solid (8), germene (9). 

 

Tabelul 1.3 Proprietăţi fizice ale monocristalelor de GaTe 

Compus Tip 
Concentraţia purtătorilor 

de sarcină, cm-3 

Mobilitatea 

μp/μn, cm2/Vs 

⊥C, 

Ωcm 

Eex
, 

eV 

⊥, cm-1 

n = 1 

Eg, 

eV 

GaTe p 41015 3040 810 1,650 7,8103 1,667 

 

 

Fig.1.3 Monocristalul de GaTe+1 % Te. 

 

 Monocristalele de GaTe folosite ca material primar au fost crescute prin metoda 

Bridgman-Stockbarger [14]. Zn ca impuritate în cristalele GaTe măreşte concentraţia golurilor, 

astfel este de aşteptat că TT a acestor monocristale în vapori de Zn va duce la difuzia atomilor de 

Zn nu numai în spaţiul Van de Waals dintre împachetările Te-Ga-Ga-Te, dar şi la implementarea 

acestora în vacanţele de Ga din interiorul împachetărilor elementare. Cu scopul de a compensa 

majorarea concentraţiei golurilor iniţial componentele Ga şi Te s-au luat în proporţia 49,5/50,5. 

Este cunoscut [15] că vacanţele de Te din planele atomare de la suprafaţa Van de Waals (VTe) 

formează nivele acceptor în banda interzisă, pe când Te, care complectează vacanţele de Ga 
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(TeGa) din interiorul împachetărilor elementare, formează nivel energetic donor. După cum se 

menţionează în lucrarea [16] surplusul numai de 0,01% de Te nu modifică tipul purtătorilor de 

sarcină majoritari. 

 Monocristalele GaTe cu surplus de Te au fost crescute prin metoda Bridgman în acelaşi 

regim tehnologic folosit la creşterea cristalelor din componente elementare Ga şi Te luate în 

proporţii stoechiometrice. Distribuţia componentelor Ga şi Te pe lungimea lingoului a fost 

determinată prin metoda analizei spectrale atomice de emisie. Lingourile proaspăt crescute au 

fost despicate pe direcţia paralelă la axa lingoului. Au fost luate probe cu masa ~15 mg în trei 

locuri din mijlocul suprafeţei despicate: la 3 mm de la început, sfârşit şi de la mijloc. Probele 

respective au fost granulate odată cu pulbere de grafit spectral pur până se obţine o masă 

omogenă-microscopic de particule de grafit şi respectiv GaTe. Spectrele de emisie atomice au 

fost excitate în regim de arc electric la intensitate a curentului de 5 A şi s-au înregistrat pe plăci 

fotografice de tipul “Pancrom” cu ajutorul spectrografului cu reţea de difracţie (600 mm-1) de 

tipul DFS-8. Puterea de rezoluţie este 6 Å/mm. În calitate de linii analitice s-a luat linia λ=2659,9 

Å pentru Ga şi λ=2530,1 Å pentru Te. S-a măsurat raportul intensităţilor acestor două linii. 

Menţionăm că aceste linii bine satisfac condiţiei de pereche de linii omologe (intervalul energetic 

nu depăşeşte 1,0 eV). Raportul intensităţii acestor linii s-a încadrat în limitele erorii de 5%, 

precizie caracteristică pentru analiza spectrală atomică emisională. 

 Pentru obținerea structurilor compozite GaTe-CdTe, din lame monocristaline de GaTe cu 

grosimi de la unități de micrometru până la zeci de milimetri, s-au tăiat paralelograme care odată 

cu 2 mg/cm3 de Cd s-au introdus în fiole din cuarț cu diametrul intern de 10÷12 mm. După 

evacuarea gazelor remanente până la presiuni de 5·10-5 mm Hg, și ermetizare, fiolele s-au 

introdus într-un cuptor la temperatura de 1050 K cu durate de la 10 min până la 60 ore. În 

rezultatul acestui procedeu plăcile de GaTe se acoperă cu un strat de culoare brună, cu suprafețe 

netede (probele expuse la tratament cu durata până la 30 min) și suprafețe microgranulate la 

durate mai mari. 

 Plăcile de GaTe despicate pe direcţia axei cristalografice “b” cu grosimea 0,3÷0,5 mm cu 

suprafeţe plan paralele au fost introduse în fiole din cuarţ odată cu cantităţi de 5 mg/cm3 de Zn 

metalic. După evacuarea atmosferei până la presiunea gazelor remanente de 5∙10-5 torr şi 

ermetizare, fiolele au fost introduse într-un cuptor la temperatura 830 K. De asemeni 5 plăci de 

GaTe cu aceeaşi cantitate de Zn au fost supuse TT la temperatura 870 K. A treia fiolă cu 3 plăci 

de GaTe după evacuarea atmosferei au fost umplute cu Ar la presiunea 0,2 atm şi în continuare 

au fost supuse TT la temperatura 870 K timp de 6 ore. Aceste eşantioane au servit ca probe 

pentru compararea rezultatelor măsurătorilor electrici şi optici. 
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1.2 Metodica măsurării dimensiunilor geometrice a eşantioanelor 

 Monocristalele de GaTe au fost despicate în lame plan-paralele cu grosimi de 1,17 µm, 

7,2 µm, 38 µm și 76 µm cu arii de ordinul 5÷15 mm2, dimensiuni suficiente pentru măsurări 

optice ale transmitanței în intervalul de energii de la marginea benzii fundamentale a compusului 

GaTe, cu coeficienți de absorbție de 8÷12 cm-1 până la coeficienți de absorbție de (5÷6)·104 cm-

1. 

 Pentru determinarea grosimii lamelor de GaTe în intervalul d≤5 µm a fost elaborată o 

nouă metodică interferențială, numită metoda goniometrică. Pentru determinarea grosimii lamei, 

aceasta este fixată în plăci, vertical, pe măsuța goniometrului GSC5. Normal, la suprafața lamei, 

cade un fascicol cvasi-paralel de radiație laser cu lungimea de undă  =1,15 µm (laser He-Ne 

LGN-136). Radiația trecută prin lamă se înregistrează cu o diodă de tipul FDK-24. Se 

înregistrează unghiurile de incidență a radiației pe lamă pentru care intensitatea radiației 

înregistrate cu fotodioda este minimă (sau maximă). Se înregistrează 5÷10 minime consecutive. 

Indicele de refracție n0 a lamelor de GaTe la λ=1,15 μm este egal cu 3,127. Grosimea lamei s-a 

determinat din condiția formării minimelor de interferență: 
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unde ki  este unghiul de incidenţă pentru care se obţine intensitatea Imax (Imin), d – grosimea plăcii, 

n – indicele de refracţie la lungimea de undă λ, eon ,  – indicele ordinar sau extraordinar pentru 

polarizare perpendiculară sau paralelă la planul de incidenţă. 

 Grosimile lamelor mai mari de 10 μm au fost măsurate după grosimea muchiei lamei cu 

ajutorul microscopului IZA-2 (precizia 0,5 µm). În calitate de etalon de reflexie s-a folosit o 

oglindă cu strat subțire de Al slab oxidat. Coeficientul de reflexie a oglinzii la λ=1,15 μm a fost 

de 92%. 

 După cum s-a scris mai sus, monocristalele compuşilor AIIIBVI sunt formate din 

împachetări planare de atomi cu suprafaţa laterală din atomi a calcogenului. Întrucât forţele de 

legătură a atomilor calcogeni cu straturile de atomi de Ga/In sunt direct proporţionale cu 

distanţele dintre atomi, legăturile Te-Ga în particular pentru compusul GaTe sunt mult mai slabe 

decât între atomii de Ga din interiorul împachetării. Astfel stratul de atomi de la suprafaţa 

lamelor GaTe poate face legături chimice cu oxigenul din atmosferă sau cu vaporii metalului Zn 

sau Ga în care se găsesc plăcile de GaTe. Astfel pe suprafaţa plăcii de GaTe poate să se formeze 

un strat dublu molecular de CdTe/ZnTe. Întrucât Ga la temperaturi t>28 °C este în stare lichidă 

şi nu “udă” suprafaţa planului atomat de Te, atomii de Ga din împachetarea elementară de la 

suprafaţă formează picături lichide. Grosimea straturilor de ZnTe şi CdTe de pe suprafaţa lamei 

GaTe este mult mai mică decât lungimea de undă a radiaţiei din intervalul vizibil al spectrului. 



18 

Astfel de grosimi cât şi constantele optice h şi k a materialului de pe suprafaţa plăcilor de GaTe 

pot fi determinate prin metoda elipsometriei. 

 Analizăm raza de lumină plan-polarizată şi monocromată incidentă sub unghiul i pe 

suprafaţa structurii din doi semiconductori cu indicii de refracţie n  şi 1n  şi de extincţie k  şi 1k . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1.4 Direcţiile componentelor câmpului electric a razei incidente, reflectate şi refractate prin 

suprafaţa S de separare a două medii cu indici de refracţie n şi n1. 

 

 Vectorii amplitudinei cîmpului electric al undei incidente 0E


, reflectate de la suprafaţa 

aer-semiconductor 01E


 şi refractate la frontiera aer-semiconductor 02E


, reflectate de la frontiera 

strat-substrat 01'E  şi refractate 02'E  pot fi descompuşi în componentele paralele la planul de 

incidenţă pE0 , pE01 , pE 01' , pE02  şi respectiv normal la planul de incidenţă (Fig.1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.5 Reflexia razei de lumină în structura film subţire din semiconductor optic 

transparent pe substrat din semiconductor absorbant. 

 

Fie că planul de polarizare a undei incidente face unghiul 0  cu planul de incidenţă. 

Amplitudinile undei incidente, reflectate şi refractate sunt determinate prin formulele Fresnel: 
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 În stratul de semiconductor de la suprafaţă (grosimea d) are loc o deplasare de fază 

suplimentară dintre raza relectată de la frontiera aer-semiconductor (I-II) şi raza reflectată de la 

suprafaţa semiconductor-substrat (II-III). Această deplasare de fază transformă polarizarea 

radiaţiei reflectate din liniar în eliptic. 

 Diferenţa de fază   poate fi găsită din formula: 

ps  −= ,      (1.4) 

unde s  şi p  sunt deplasările de fază la reflexie. 

 Întrucât raza incidentă este liniar polarizată, componentele fazelor s şi p coincid. Raportul 

coeficienţilor de reflexie (  , Rs din [17]), care pentru materiale semiconductoare sunt mărimi 

complexe, este egal cu: 
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 Pentru 450 =  din (1.2) se obţine: 
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 Dependenţa ecuaţiei (1.5) de coeficienţii de reflexie Fresnel la frontierele de contact (aer-

strat şi strat-substrat) şi grosimea d a stratului subţire are forma [17]: 
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 Aici pr1 , sr1  şi pr2 , sr2  sunt coeficienţii de reflexie Fresnel pentru suprafaţa de separare 

aer-peliculă şi peliculă-substrat,   – diferenţa de fază obţinută la trecerea razei de lumină prin 

stratul cu grosimea d. 

 Relaţiile (1.5) şi (1.7) după transformări trigonometrice, folosind formula lui Snelius, şi 

selectarea părţii reale capătă forma [18]: 
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Mărimea lui   exprimată în grade pentru 11 =n  este egală: 

( ) 21
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22 sin
360




 −= n
d

,     (1.11) 

aici 0  este unghiul dintre planul de polarizare a radiaţiei incidente şi planul de incidenţă a 

radiaţiei pe eşantion. 

Schema instalaţiei de măsurare a parametrilor elipsometrici   şi   este prezentată în Fig.1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.6 Diagrama schematică a instalaţiei elipsometrice: 

1 – eşantion (goniometru); 2,3 – analizator, polarizator; 4 – devizor de lumină; 5 – diodă laser 

(λ=6339 Å); 6 – pereche optoelectronică; 7 – modulator; 8 – oglindă metalică F=250 mm; 9 – 

lampă xenon/hidrogen; 10 – amplificator selectiv; 11 – detector; 12 – bloc de alimentare; M – 

monoromator ZMR-3; FME – fotomultiplificator; F – fantă variabilă. 

 

 Experimental analiza polarizaţiei eliptice a fascicolului reflectat de la eşantion poate fi 

făcut prin diferite metode [19]. Măsurările elipsometrice asupra structurilor CdTe-Gate şi ZnTe-

GaTe s-au efectuat prin măsurarea intensităţii ( )I  în trei poziţii a analizatorului la 0= ; 
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. Întrucât indicii de 

refracţie atât a compuşilor ZnTe, CdTe cât şi GaTe la lungimea de undă 6328 Å este mai mare de 

2,7, măsurările s-au efectuat la unghiul de incidenţă a fascicolului de lumină pe suprafaţa 
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eşantionului de 70°. Diferenţa de fază   şi raportul  tg
R

R

s

p
==  s-au calculat din formulele 

[19]: 
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 După măsurarea parametrului   grosimea stratului de semiconductor CdTe şi ZnTe pe 

suprafaţa monocristalului GaTe s-a determinat din formula (10) pentru 700 = . 

 După cum s-a menţionat mai sus TT de lungă durată (>3 ore) la temperaturi cuprinse în 

intervalul 700÷1100 K duce la granularea suprafeţei eşantionului şi respectiv la împrăştierea 

difuză a fascicolului de lumină incident. S-a măsurat, prin metoda elipsometrică, grosimea 

stratului format pe suprafaţa plăcii de GaTe, numai eşantioanele de la suprafaţa cărora are loc 

reflexia liniară. Rezultatele măsurărilor sunt incluse în Tab. 1.4 şi 1.5. Prin variaţia fantei F (Fig. 

6) în măsurări ( )0I  s-a păstrat la nivelul 100. Măsurările s-au efectuat la lungimea de undă a 

fascicolului de lumină incident de 1 =630 nm pentru straturile de ZnTe pe GaTe şi 2 =920 nm 

pentru straturile de CdTe pe suprafaţa GaTe. 

 

Tabelul 1.4 Grosimea stratului de compozit crescut pe suprafaţa plăcii GaTe prin TT în vapori de 

Cd 

Temperatura TT, 

K 

Timpul TT, 

min 

Grosimea stratului, nm Grosimea 

medie, nm 1 2 3 4 

620 

10 3,8 - 4,3 3,1 3,7 

15 4,2 5,0 3,9 - 4,0 

20 4,8 4,1 5,4 5,5 5,0 

30 5,2 6,1 6,0 6,2 5,9 

650 
20 8,2 7,6 8,5  8,1 

30 9,3    9,3 

830 

10 8,1 9,2 9,4  8,9 

15 8,6    8,6 

20 10,2    10,2 

30 10,8    10,8 

1070 
10 63     

20 108     
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Tabelul 1.5 Grosimea stratului de compozit crescut pe suprafaţa plăcii GaTe prin TT în vapori de 

Zn 

Temperatura TT, 

K 

Timpul TT, 

min 

Grosimea stratului, nm Grosimea 

medie, nm 1 2 3 4 

830 

10 4,3 4,8 4,8  4,6 

20 7,2 9,0 9,2  8,5 

30 11,4 13,0 -  12,2 

1070 
10 12,4 9,7   11 

20 17 19   18 

 

Eroarea măsurărilor este de 35 % la grosimi a stratului de compozit de 3,0 nm şi este în creştere 

odată cu micşorarea grosimii stratului. Aşa dar putem conchide că limita de jos a măsurătorilor 

grosimii stratului de compozit ZnTe-GaTe şi CdTe-GaTe este la frontiera 2,5÷2,8 nm. În 

calculele grosimii stratului de compozit GaTe-CdTe şi GaTe-ZnTe s-a luat n=2,8, mărime 

intermediară dintre indicele de refracţie a compusului GaTe şi a cristalelor de CdTe şi ZnTe la 

lungimile de undă 920 nm şi respectiv 630 nm. 

 

1.3 Analiza compoziţională structurală şi proprietăţile electrice a materialelor primare şi a 

nanocompozitelor GaTe-CdTe şi GaTe-ZnTe 

1.3.1 Analiza compoziţională a materialelor primare 

 Specificul legăturilor chimice dintre atomi în semiconductorii de tipul AIIIBVI (GaS, 

GaSe, GaTe şi InSe) şi multiplele posibilităţi de aranjare ale împachetărilor elementare una faţă 

de alta duc la formarea între împachetări a fisurilor cu lăţimi comensurabile cu dimensiunile 

atomilor şi moleculelor. În calitate de material pentru intercalare s-a luat Cd şi Zn, metale cu 

presiune înaltă a vaporilor deasupra topiturii. Monocristalele au fost fi despicate în lame plan-

paralele cu grosimile de la zeci de micrometri până la câteva sute, lame necesare pentru 

efectuarea proceselor tehnologice de intercalare cu Cd şi Zn şi obținerea structurilor 

microcristaline GaTe-CdTe şi GaTe-ZnTe. 

 Tipul şi concentrația elementelor chimice existente ca mici impurități în materialele Ga şi 

Te utilizate la sinteza monocristalelor de GaTe au fost determinate prin metoda spectroscopiei de 

emisie atomică (SEA). Spectrele atomice de emisie au fost înregistrate la o instalație asamblată 

pe baza spectrografului DFS-8 (Fig.1.7). Întrucât liniile spectrale rezonante a metalelor se găsesc 

în regiunea UV a spectrului, înregistrarea spectrelor a fost efectuată în regiunea 250÷350 nm, pe 

plăci fotografice de tipul spectral III şi Pancrom I. 
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Fig.1.7 Instalație asamblată pe baza spectrografului DFS-8 

 

 Instalaţia spectrofotometrică asigură o rezoluţie de 0,01 nm pentru liniile spectrale cu 

structură fină şi ~0,05 nm pentru liniile cu sateliţi. Spectrele de emisie ale atomilor componenţi 

în lingouri de GaTe stoechiometric şi în cristalele cu şi fără surplus de Te (~1 % at.) au fost 

excitate în regim de arc electric cu ajutorul generatorului IVS-28. Intensitatea curentului în arc a 

fost stabilizată la 5 A. Atomii impuritari au fost identificaţi după ultimele linii de emisie cu 

ajutorul „Atlasului de linii spectrale” (Carl Zeiss Jena) şi cu „Tabelul de linii spectrale” [20]. 

Elementele chimice prezente în calitate de impurităţi cât şi concentraţia lor în probă a fost 

determinată cu ajutorul formulei empirice Lomakin-Shaibe [21]: 

baCI = ,     (1.14) 

unde I este intensitatea relativă a liniei spectrale, a şi b – constante determinate prin metoda 

analizei spectrale semicantitative cu probe etalon [21]. În calitate de material etalon s-au luat 

oxizi a metalelor Al, Cd, Cu, Fe, Pb, Si, Sn, Te, Zn. Au fost preparate probe în care concentraţia 

metalului creştea din 10 în 10 ori de la 10-7 % până la 10-5 % (câte 5 probe pentru fiecare element 

chimic). În măsurări constanta a s-a luat egală cu 0,75, mărime care bine îndestula dependenţa 

( )CI  pentru elementele chimice evidenţiate în probe în rezultatul analizei spectrale calitative. 

Constanta b pentru fiecare element chimic din Tabelul 1.6 a fost determinată folosind spectrele 

de emisie atomice a câte 5 probe. Concentraţia elementului chimic în probele etalon a variat cu 3 

ordine de mărime. Masa calculată a elementului chimic în oxid s-a luat începând cu masa de 5 

mg. Lungimile de undă analitice, concentrația procentuală a impurităţii determinate din spectrele 

atomice de emisie şi constanta b determinate din spectrele etalon sunt incluse în Tabelul 1.6. 
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Tabelul 1.6 Concentrația relativă a impurităților în elementele chimice utilizate la fabricarea 

compusului GaTe 

Elementul 

chimic 

Lungimea de undă 

corespunzătoare liniei 

spectrale analizate, Å 

Concentrația impurității în 

elementele chimice analizate,% Constanta b 

Ga Te 

Al 3082,16 ~8·10-6 ~5·10-4 1,12 

Cd 3261,06 <3·10-5 - 1,50 

Cu 3247,54 ~10-5 <10-4 0,85 

Fe 3020,64 <5·10-5 10-4 1,18 

Pb 2833,07 2·10-5 - 1,40 

Si 2881,58 - ~1·10-5 1,08 

Sn 3034,12 ≤10-5 - 1,40 

Tl 2767,87 ≤5·10-5 - 1,20 

Zn 3345,02 - - 0,95 

 

1.3.2. Structura cristalină a monocristalelor şi a micro- şi nanocompozitelor GaTe-CdTe, 

GaTe-ZnTe 

 Prin metoda XRD, la instalațiile Empyrean și Rigaku Ultima IV (λCuKα=1,5406 Å), au fost 

cercetate atât compoziția de fază, cât și structura cristalină a cristalelor de GaTe crescute cu 10 

ani în urmă (Fig.1.8a) și a celor proaspăt obținute (Fig.1.8b). După cum se vede din compararea 

diagramelor cristalelor de GaTe păstrate în condiții normale timp de 10 ani și proaspăt crescute, 

liniile de difracție se transformă în benzi largi și sunt evidențiate numai reflexele intense 

(Fig.1.8a). 
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Fig1.8 Diagramele XRD de la monocristale de GaTe crescute cu 10 ani în urmă şi a celor 

proaspăt obţinute 

 

Unghiurile de difracţie 2θ, intensitatea liniilor respective pentru cristalele folosite la 

prepararea compozitelor GaTe-CdTe şi GaTe-ZnTe sunt incluse în Tabelul 1.7. Identificarea 

reflexelor XRD s-a făcut cu cardul ICDD-JCPDS 01-074-8974. După cum se vede din acest 

tabel, reflexele XRD corespund compusului GaTe cu reţea cristalină monoclinică cu parametrii 

reţelei a=23,640 Å, b=4,077 Å, c=10,460 Å şi =134,47°. 
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Tabelul 1.7 Structura cristalină a compusului GaTe 

 Valori experimentale  ICDD-JCPDS cards  

Nr.  2θ (°) I (u. a.)/200  Compus  PDF  Sistem  2θ (°) I  hkl  

1.  11.700  25.1 GaTe  01-074-8974  Monoclinic  11.86 5.8  -2 0 1  

2.  17.884  17.2  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  18.03 6.8  -2 0 2 

3.  20.563  18.3  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  20.69 7.2  -4 0 1 

4.  20.957  13.6  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  21.07 5.6  4 0 0 

5.  22.467  11.6  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  22.63 2.9  2 0 2 

6.  23.714  74.4  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  23.84 27.5  -4 0 2 

7.  24.673  18.36  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  24.82 33.2  4 0 1 

8.  25.762  23.7  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  25.85 12.4  -2 0 3 

9.  26.274  41.6  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  26.39 39.2  0 0 3 

10.  26.892  81.9  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  27.00 100.0  3 1 0 

11.  27.548  22.0  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  27.74 8.7  -1 1 2 

12.  29.518  16.4  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  29.66 13.2  3 1 1 

13.  30.739  18.0  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  30.89 12.2  -6 0 1 

14.  34.967  15.4  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  35.10 14.9  -3 1 3 

15.  39.365  13.0  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  39.45 11.3  -5 1 3 

16.  40.823  14.9  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  40.94 17.3  3 1 3 

17.  41.506  14.6  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  41.62 7.1  -6 0 4 

18.  43.383  23.2  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  43.43 15.2  -7 1 2 

19.  44.329  25.7  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  44.40 21.0  0 2 0 

20.  46.193  11.6  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  46.15 7.2  -7 1 3 

21.  48.189  12.1  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  48.40 8.5  -6 0 5 

22.  49.108  12.8  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  49.18 5.6  -3 1 5 

23.  50.474  10.0  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  50.50 5.5  -7 1 4 

24.  50.946  8.5  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  51.02 6.7  -4 2 2 

25.  51.419  8.7  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  51.56 6.8  4 2 1 

26.  52.299  9.1  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  52.40 9.6  0 2 3 

27.  54.295  16.0  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  18.03 6.8  -2 0 2 

28.  62.658  4.9  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  62.79 1.3  -9 1 5 

29.  64.628  4.7  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  64.68 3.1  -4 2 5 

30.  67.924  4.0  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  68.08 2.4  2 2 5 

31.  68.987  3.9  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  70.23 0.1  1 3 1  

32.  71.219  7.5  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  71.35 5.7  3 3 0 

33.  72.69  6.9  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  72.76 8.9  10 2 0 

34.  75.106  4.7  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  75.29 2.1  -13 1 3 

35.  76.524  4.3  GaTe  01-074-8974  Monoclinic  76.50 3.7  -3 1 8 

 

 Prezenţa fisurii între împachetările elementare Te-Ga-Ga-Te permite intercalarea între 

împachetări a moleculelor de oxigen O2, care după cum demonstrează cercetările spectrelor de 

reflexie FTIR se încorporează în celula elementară a cristalelor monoclinice de GaTe. În rezultat 

are loc deformarea celulei elementare și, totodată se formează deformări în planele atomare ale 

rețelei, fapt care se manifestă prin lărgirea și deplasarea reflexelor XRD. Atomii de Te 

încorporați în interiorul împachetării elementare preponderent formează oxidul TeO3, pe când 
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atomii de Te de la suprafața împachetărilor elementare formează oxidul TeO2. Oxidul TeO3 este 

un compus care bine este dizolvat de către vaporii de apă din atmosferă. Astfel, are loc 

degradarea selectivă a cristalelor de GaTe. 

 Prezenţa oxidului TeO2 în cristalele primare de GaTe și în compozitele GaTe-CdTe și 

GaTe-ZnTe este bine confirmată în spectrele de difuziune combinată (Raman). Banda de vibrație 

cu număr de undă 121÷122 cm-1 se identifică ca vibrație transversal optică a rețelei cristalelor de 

TeO2. Totodată banda de reflexie cu maxim la 200,8 cm-1 corespunde vibrațiilor monofononice 

longitudinal optice ale rețelei cristalitelor de TeO2. După cum se vede din Tabelul 1.8 distribuția 

cristalitelor de TeO2 pe suprafața cristalelor de GaTe, precum și a formațiunilor CdTe și ZnTe pe 

suprafața compozitelor GaTe-CdTe și GaTe-ZnTe este neuniformă. Aceste neomogenităţi se 

observă bine în Fig.1.9, a şi b. 

 

      

a)      b) 

Fig1.9. Imaginea SEM a interfeţei lamei de CdTe intercalate cu Cd, la temperatura 620 K, timp 

de 60 ore, obţinută prin despicarea stratului de la suprafaţă. 

 

 În Fig.1.10 este prezentată diagrama XRD a compusului GaTe luat ca material de bază 

pentru obţinerea compozitului GaTe-ZnTe. Unghiurile 2θ sub care difractează razele X 

( KCu =1,5406 Å) şi intensitatea reflexelor sunt incluse în diagramă. Prin analiza difracţiei de la 

sistemul de plane atomare (400), (1002), (004), (111) şi (310) au fost determinaţi parametrii 

reţelei monoclinice a=23,60 Å, b=4,08 Å, c=10,46 Å şi =134,5°. 
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Fig.1.10 Diagramele XRD a compozitului obținut prin tratament termic al monocristalelor GaTe 

în vapori de Cd (2 mg/cm3) la temperatura 650 K, timp de 60 ore (A – GaTe; B – CdTe) 

 

 Unghiurile 2θ şi intensitatea liniilor de difracţie X de la compozitul obţinut prin TT a 

plăcilor monocristaline GaTe la temperatura 830 K timp de 3 ore în vapori de Cd sunt incluse în 

Tabelul 1.9. Identificarea liniilor XRD cu ajutorul cardurilor ICDD-JCPDS 44-1127 şi 19-0193 

indică că compozitul conţine cristalite de GaTe şi de CdTe. 

 Din analiza Tabelele 1.8 şi 1.9 şi diagramei XRD (Fig.1.11) rezultă că în rezultatul 

procedeului sus menționat se obține compozit format din micro şi monocristalite de GaTe şi 

CdTe cu dimensiuni a cristalitelor cuprinse în intervalul de la zeci de nm până la micrometri. 

Dimensiunile medii ale cristalitelor d au fost determinate din analiza conturului liniei de difracţie 

Roentgen cu 2 = 55,11° (Fig.1.16) folosind formula Sherrer [22]: 





 2cos2

k
d = ,      (1.15) 

unde 94,0k ; 2  – este lăţimea conturului liniei de difracţie la jumătatea intensităţii; 2  – 

unghiul de difracţie a radiaţiei X; λ=1,5406 Å. Pentru 2 =0,39° şi 2 =55,11° din (1.15) se 

obţine d=37 nm. 
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Fig.1.11. Diagramele XRD a compozitului obținut prin tratament termic al monocristalelor GaTe 

în vapori de Cd, la temperatura 650 K, timp de 3 ore 
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Tabelul 1.8 Identificarea benzilor din spectrele Raman înregistrate de la suprafața lamei de GaTe 

tratate în vapori de Cd 

~ , cm-1 I, u. A. Interpretare  ~ , cm-1 Ref. 

94,2 63 GaTe 2Ag 93 [23] 

106,3 67 CdTe LA 108 [24] 

145,9 102 CdTe TO 140 [25] 

169,8 109 CdTe LO 170 [26] 

200,8 164 GaTe ω (TO) 196 [27] 

210,9 65 
GaTe 

CdTe 
 208 

[23] 

[28] 

230,7 66 GaTe 2Ag 230 [23] 

322,6 69 GaTe 2Bg 326 [29] 

346,4 72 CdTe 2LO 340 
[26] 

[23] 

417,0 82 
CdTe 

GaTe 

 

2Ag 

 

416 

[28] 

[23] 

473,9 83 GaTe 3Ag 471 [23] 

 

Tabelul 1.9 Identificarea compoziției materialului obținut prin tratament termic al plăcii de GaTe 

în vapori de Cd, la temperatura de 830 K, timp de 3 ore. 

Valori experimentale Carduri ICDD-JCPDS 

Nr. 2θ, ° I, u. a. Compus PDF 2θ, ° I, u. a. h k l 

1 20,79 57,1 GaTe 44-1127 20,673 10 2 0 1 

2 21,50 60,3 GaTe 44-1127 21,045 10 4 0 0 

3 23,22 60,3 CdTe 19-0193 23,707 100 0 0 2 

4 23,82 100 GaTe 44-1127 23,849 20 0 0 2 

5 25,31 47,6 CdTe 19-0193 25,281 80 1 0 1 

6 26,51 49,2 GaTe 33-0571 26,425 40 0 3 0 

7 27,31 58,7 GaTe 44-1127 27,14 10 1 1 1 

8 39,39 58,9 CdTe 19-0193 39,222 100 1 1 0 

9 46,55 60,3 GaTe 33-0571 46,551 8 7 1 1 

10 56,83 28,6 GaTe 71-0620 56,845 4 7 3 1 

11 62,49 33,3 GaTe 71-0620 62,479 18 -6 4 2 

12 71,35 38,1 GaTe 71-0620 71,347 56 3 0 3 

13 76,39 31,7 CdTe 19-0193 76,154 20 0 0 6 

 

 Totodată din imaginile SEM (Fig.1.12) clar se vede că pe suprafaţa lamelor de GaTe se 

găsesc şi cristalite ale noilor formaţiuni cu dimensiuni de zeci de micrometri. 

 
Fig.1.12 Imaginea SEM a interfeţei plăcilor GaTe tratate în vapori de Cd la temperatura 720 K 
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 În Fig. 13 este prezentată diagrama XRD a compozitului GaTe-CdTe obţinut la T=1000 

K, durata tratamentului termic – 6 ore. În calitate de material de bază s-au folosit plăci de GaTe 

păstrate mai mult de 5 ani în condiţii normale (presiune, umeditate, temperatură). Reflexele XRD 

pe tot intervalul de unghiuri 2  au un contur larg, ceea ce indică despre dimensiuni nanometrice 

a cristalitelor. Dimensiunile cristalitelor din compozit, calculate conform formulei lui Sherrer 

(15), pe anumite direcţii cristalografice sunt incluse în Tabelul 1.10. 

 Tipul şi parametrii reţelelor cristaline a cristalitelor GaTe şi CdTe, determinate din 

diagrama XRD (Fig.1.13), sunt incluse în Tabelul 1.11. 

 Din Tabelul 1.10 şi 1.11 clar se vede că compozitul preponderent conţine monocristalite 

de GaTe şi de CdTe. După cum se vede din Tabelul 1.11, nanocristalitele de GaTe corespund 

fazei monoclinice, pe când cristalitele de GaTe sunt de tipul blenda de zinc. 
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Fig.1.13 Diagrama XRD a compozitului obţinut prin TT la temperatura 1000 K timp de 6 ore a 

lamelor GaTe (>6 ani) în vapori de Cd 
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Tabelul 1.10 Dimensiunile cristalitelor din compozitul GaTe-CdTe 

No

. 

2-

theta(deg) 
d(ang.) 

Height(cp

s) 

FWHM(de

g) 

Int. I(cps 

deg) 

Asym. 

factor 

Size(ang.

) 

1 17.21(6) 5.148(16

) 

832(59) 2.43(17) 2152(146) 3.4(14) 35(2) 
2 22.90(3) 3.881(5) 4711(140

) 

1.36(2) 6881(175) 1.49(13) 62.2(11) 
3 27.526(6) 3.2378(7

) 

25763(32

8) 

1.088(5) 35343(146) 1.02(2) 78.5(4) 
4 38.382(13

) 

2.3433(8

) 

8849(192

) 

1.074(16) 10356(219) 1.13(6) 81.8(12) 
5 40.35(2) 2.2333(1

1) 

7175(173

) 

1.52(3) 11903(171) 1.21(8) 58.0(11) 
6 43.34(4) 2.0860(1

8) 

1992(91) 1.15(5) 2490(103) 1.9(3) 77(4) 
7 46.036(18

) 

1.9699(7

) 

2057(93) 0.92(6) 2089(120) 0.20(7) 98(7) 
8 49.273(16

) 

1.8478(6

) 

4018(129

) 

1.94(5) 8892(227) 0.44(6) 47.0(11) 
9 56.84(7) 1.6185(1

9) 

2100(94) 1.04(6) 2331(190) 0.9(3) 90(5) 
10 63.23(5) 1.4695(1

0) 

4049(130

) 

1.76(7) 9212(554) 1.02(14) 55(2) 
11 65.80(11) 1.418(2) 1450(78) 1.6(2) 2902(437) 1.3(4) 62(8) 
12 72.0(2) 1.310(4) 485(45) 2.8(2) 1432(176) 0.22(13) 37(3) 
13 81.97(4) 1.1745(5

) 

1869(88) 1.82(3) 3632(91) 1.18(11) 60.4(11) 
 

Tabelul 1.11 Parametrii reţelei cristaline a cristalitelor din compozitul GaTe-CdTe 

Data set 

name 
a(A) c(A) alpha(deg) beta(deg) gamma(deg) 

 

GaTe 17.310844 10.400034 90.000000 104.500000 90.000000  
CdTe 6.575030 6.575030 90.000000 90.000000 90.000000  
 

Phase name a(A) b(A) c(A) alpha(de

g) 

beta(deg) gamma(de

g) 

V(A^3) 

Gallium 

Telluride 

17.3108

44 

4.0551

78 

10.4000

34 

90.0000

00 

104.5000

00 

90.00000

0 

706.8129

70 Cadmium 

Telluride 

6.57503

0 

6.5750

30 

6.57503

0 

90.0000

00 

90.00000

0 

90.00000

0 

284.2452

70  

 Din analiza diagramelor XRD şi morfologia suprafeţei putem conchide că prin TT a 

plăcilor GaTe perfecte se obţine un material compus din cristalite de GaTe şi de CdTe cu 

dimensiuni de la nanometri până la micrometri, pe când TT a plăcilor GaTe cu defecte 

structurale şi cu impurităţi din cristalite TeO2 se obţine un material compus din nanocristalite de 

GaTe şi CdTe. 

 S-au cercetat prin intermediul XRD, a spectrelor de difuzie combinată Raman și prin 

analiza compozițională elementară cu emisia razelor X și a imaginilor structurii suprafeței, 

compozitele obținute prin tratament termic al cristalelor GaTe în vapori de Zn. Aceste studii au 

contribuit la determinarea temperaturii optime necesară pentru obținerea compozitelor micro- şi 

nanocristaline GaTe-ZnTe egală cu ~ 830 K. La majorarea duratei tratamentului termic de la 30 

min până la 24 ore are loc micro-structurarea suprafețelor lamelor de GaTe și creșterea 

cristalitelor de ZnTe de la dimensiuni nanometrice (timpul tratamentului 20 min) până la cristale 

cu dimensiuni medii de 10÷20 µm la tratament cu durata de 24 ore. 

 Prin difracție a razelor X cu λCuKα=1,54060 Å în intervalul unghiurilor 10°<2θ<80° s-a 

studiat compoziția materialului obținut prin tratament termic al plăcilor monocristaline de GaTe, 

în vapori de Zn, la temperatura 830 K şi 870 K. Presiunea vaporilor de Zn la aceste temperaturi 

este egală cu 8 mm col. Hg şi, respectiv, 20 mm col. Hg [13]. 
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 În Fig.1.14 şi 1.15 sunt prezentate diagramele XRD ale compozitelor GaTe-ZnTe, 

obținute prin tratament termic în vapori de Zn timp de 3 ore şi 6 ore respectiv.  
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Fig1.14 Diagrama XRD a compozitului obținut prin tratament termic al plăcii de GaTe în vapori 

de Zn, la temperatura de 830 K, timp de 3 ore. 
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Fig.1.15 Diagrama XRD a compozitului obținut prin tratament termic al plăcii de GaTe în vapori 

de Zn, la temperatura de 870 K, timp de 6 ore. 

 

Unghiurile 2θ, intensitatea liniilor de difracţie, indicii Miller (h k l) şi compuşii cărora le 

corespund acestea, sunt incluse în Tabelul 1.12 şi, respectiv, Tabelul 1.13. 
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Tabelul 1.12 Identificarea compoziției materialului obținut prin tratament termic al plăcii de 

GaTe în vapori de Zn, la temperatura de 830 K, timp de 3 ore 

Nr. 
Valori experimentale Carduri ICDD-JCPDS 

2θ, ° I, u. a. Compus PDF 2θ, ° I, u. a. h k l 

1 11,89 96,6 GaTe 65-2208 11,86 7,4 2 1 0 

2 17,24 74,6 Ga7Te10 85-0007 17,397 9 2 0 2 

3 21,00 71,2 GaTe 44-1127 21,04 10 4 0 0 

4 22,12 71,2 Ga2Te5 31-0549 22,418 1 2 0 0 

5 24,11 91,5 ZnTe 80-0022 24,028 999 100 

6 27,27 100,0 ZnTe 80-0022 27,246 932 1 0 1 

7 28,40 62,7 Ga2Te5 31-0549 28,407 100 2 1 1 

8 30,95 45,8 GaTe 44-1127 30,86 80 -8 0 3 

9 34,46 40,7 GaTe 44-1127 34,48 10 5 1 0 

10 40,11 37,3 Ga7Te10 85-0007 40,217 3,6 2 1 7 

11 43,71 35,6 Ga7Te10 85-0007 43,752 3,0 6 0 0 

12 46,28 32,2 Ga7Te10 85-0007 46,293 3,9 4 2 5 

13 48,54 32,2 Ga7Te10 85-0007 48,586 16,7 3 1 8 

14 50,29 28,8 ZnTe 80-0022 50,000 35,9 3 1 1 

15 56,49 27,1 ZnTe 80-0022 56,206 7,1 2 0 2 

16 59,12 25,4 GaTe 65-3511 59,144 2 2 0 5 

 

Tabelul 1.13 Identificarea compoziției materialului obținut prin tratament termic al plăcii de 

GaTe în vapori de Zn, la temperatura de 870 K, timp de 6 ore 

Nr. 
Valori Experimentale Carduri ICDD-JCPDS 

2θ, ° I, u. a. Compus PDF 2θ, ° I, u. a. h k l 

1 12,11 30,4 Ga7Te10 85-0007 12,205 8,8 0 1 2 

2 21,09 20,8 GaTe 44-1127 21,04 10 4 0 0 

3 24,18 100,0 ZnTe 80-0022 24,028 99,9 1 0 0 

4 27,31 24,0 ZnTe 80-0022 27,246 93,2 1 0 1 

5 40,53 13,6 GaTe 44-1127 40,32 10 -10 0 2 

6 42,16 17,6 ZnTe 80-0022 42,266 71,6 1 1 0 

7 43,74 12,0 Ga7Te10 85-0007 43,752 20,9 6 0 0 

8 45,09 16,0 Ga7Te10 85-0007 45,250 17,0 1 4 6 

9 55,11 12,8 GaTe 44-1127 55,01 50,0 4 2 1 

10 62,95 8,8 GaTe 44-1127 62,87 10,0 4 2 2 

11 64,37 8,8 ZnTe 80-0022 64,232 20,1 2 0 3 

12 68,98 8,8 ZnTe 80-0022 68,339 8,8 2 1 1 

13 72,28 17,6 ZnTe 80-0022 72,182 12,7 1 0 5 

 

 Din analiza acestor rezultate s-a stabilit, că procesul de obținere a compozitului are loc cu 

transformări de fază în cristalele de GaTe şi anume acest proces se realizează cu formarea fazelor 

Ga2Te3și Ga7Te12. Dimensiunile medii a cristalitelor din compozitele GaTe-ZnTe și dinamica 

formării lor au fost determinate din măsurări a semi-lărgimii conturului liniilor de difracție, 

folosind formula Debye-Scherer (1.15). 

 Din Tabelul 1.12 se vede că materialul obținut prin tratament la temperatura 830 K 

reprezintă un compozit din cristale de GaTe (material inițial), ZnTe, Ga7Te10 şi mici cantități de 

Ga2Te5. Majorarea temperaturii tratamentului, de la 830 K până la 870 K, duce la micşorarea 

intensității liniilor de difracție de la cristalitele Ga7Te10 şi la nivelul intensităţii de fond se găsesc 
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liniile XRD a cristalelor Ga2Te5 (Fig1.15 şi Tabelul 1.13). Totodată bine se evidenţiază liniile de 

difracţie corespunzătoare unghiurilor 2θ egale cu 28,6°, 34,2° şi 40,23°, care conform cardului 

PDF 01-071-0505 se identifică ca reflexe de la planele cristaline cu indicii Miller (015), (300) şi 

(125) a reţelei trigonale δ-Ga. Prezenţa acestor reflexe serveşte ca indicatoriu că surplusul de Ga 

se condensează în picături, care la temperatura camerei se solidifică în microcristalite. 

 Totodată, are loc o micşorare pronunțată a intensității difracției de la planele cu indicii 

Miller (101) şi se amplifică intensitatea liniei cu 2θ=24,18° corespunzătoare difracției de la 

planele (100). O astfel de restructurare a diagramei XRD, la majorarea temperaturii tratamentului 

de la 830 K până la 870 K poate fi determinată de orientarea direcției de creştere a cristalelor de 

ZnTe pe suprafața împachetărilor Te-Ga-Ga-Te. Din Tab. 1.12 şi 1.13 se vede că compozitul 

format prin TT a cristalelor de GaTe în vapori de Zn conţine, odată cu cristalite de GaTe şi 

ZnTe, şi cristalite de Ga2Te3 (Tabelul 1.12) cât şi Ga7Te10 (Tabelele 1.12 şi 1.13). Aşa dar, 

putem conchide că procesul de disociere a compusului GaTe are loc prin transformări structurale 

a reţelei de tipul: 

( )

cubicTeGa

romboedralTeGa

\

/
monoclinicGaTe

32

107

−

−

. 

 La majorarea temperaturii cu 40°C de la 830 K la 870 K predomină transformarea 

struturală monoclonic-romboedral. Absenţa cristalitelor Ga2Te3 este cauzată de formarea directă 

de la Ga7Te10-romboedric→ZnTe-hexagonal. Din cele descrise mai sus se poate admite că în 

rezultatul tratamentului plăcilor monocristaline de GaTe în vapori de Zn la temperatura 870 K se 

obține un compozit din lamele de ZnTe şi GaTe. 

 Conturul larg al liniilor de difracție de la cristalitele de GaTe (2θ=55,11°) şi ZnTe 

(2θ=72,28°) indică despre dimensiuni nanometrice ale componentelor compozitului. În Figura 

16 sunt prezentate contururile liniilor XRD de la sistemul de plane cu indicii Miller (4 2 1) şi 

2θ=55,11° corespunzătoare cristalitelor GaTe (a) şi pentru ZnTe (2θ=72,28°) (b). 

54,50 55,00 55,50 56,00

5

7

9

11

13

54,93 55,32

In
te

n
s
it
a
te

a
, 
u
. 
a
.

2 


55,11 a

72,00 72,40 72,80 73,20

5

10

15

20

In
te

n
s
it
a
te

a
, 
u
. 
a
.

2 


72,28

72,13 72,53

b

 

Fig.1.16. Conturul liniei de difracție de la ansamblul de plane (4 2 1) al compusului GaTe (a) şi 

de la ansamblul de plane (1 0 5) al compusului ZnTe (b) 
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 Dimensiunile medii ale cristalelor de GaTe şi ZnTe din compozit md  pot fi determinate 

din formula Debye-Scherer (15), unde k  este constanta Scherer egală cu 0,94; λ – lungimea de 

undă a radiaţiei X; 
hkl  – unghiul de difracţie Bragg;   – lărgimea liniei de difracţie la jumătatea 

intensităţii maxime a liniei XRD de la planele cu indicii Miller hkl. Pentru λ=1,5406 Å, 

1 =0,37° şi 2 =0,40° obţinem mărimile medii ale cristalitelor de GaTe egale cu 37 nm şi pentru 

ZnTe respectiv 68 nm. 

 În Tabelul 1.14 sunt incluse dimensiunile medii a cristalitelor de GaTe şi ZnTe pe 

suprafaţa plăcii GaTe supuse TT la 830 K timp de 3 ore în vapori de Zn şi pe suprafaţa 

eşantioanelor obţinute la temperatura 870 K TT timp de 3 ore. 

 

Tabelul 1.14 Distribuţia dimensiunilor medii a cristalitelor GaTe şi ZnTe pe suprafaţa plăcii 

GaTe TT timp de 3 ore în vapori de Zn la temperatura 830 K şi 870 K 

Temperatura TT, K 830 K 870 K 

Dimensiunile 

cristalitelor,  

Locaţia                       

nm 

GaTe ZnTe GaTe ZnTe 

1 37 68 24 31 

2 43 65 18 37 

3 28 61 26 40 

 

 După cum se vede din Tabelul 1.14, dimensiunile cristalitelor atât de GaTe cât şi de ZnTe 

au tendinţă de micşorare odată cu mărirea temperaturii TT de la 830 K până la 870 K. Putem 

considera ca centre de granulare a suprafeţei plăcii de GaTe defectele de pe suprafaţa plăcii. 

Odată cu majorarea temperaturii în jurul fiecărui defect au loc transformările structurale GaTe-

Ga7Te10-ZnTe-Ga picături. Pe când pe fiecare cristalit de ZnTe se formează noi centre de 

cristalizare care contribuie la formarea cristalitelor cu dimensiuni nanometrice. Procesul de 

formare a germenilor de cristalizare bine se evidenţiază în Fig.1.9, în care este prezentată 

imaginea SEM a suprafeţei plăcii GaTe supuse TT la temperatura 620 K timp de 60 ore în vapori 

de Cd. 

 Structura cristalină a compozitului obținut prin TT a lamelor de GaTe în vapori de Zn a 

fost cercetată prin metoda XRD. În Fig.1.17 sunt prezentate diagramele XRD ale plăcilor de 

GaTe până la TT (curba 1) și după TT la temperatura 1073 K, timp de 1 oră (curba 2), 6 ore 

(curba 3) şi 24 ore (curba 4). În diagramele XRD de la probele TT timp de 1 oră și 6 ore, clar se 

evidențiază liniile XRD de la unghiurile 2θ egale cu 11,97°, 23,95°, 41,62°, 54,48° și 71,56°, 

care sunt prezente în diagrama compusului GaTe netratat termic. 
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Fig.1.17 Diagramele XRD ale plăcilor de GaTe până la TT (curba 1) și după TT, în vapori de Zn, 

la temperatura 1073K, timp de 1 oră (curba 2), 6 ore (curba 3) şi 24 ore (curba 4). * GaTe, PDF 

01-074-8974; ● ZnTe, PDF 01-071-8947 

 

Tabelul 1.15 Interpretarea maximelor din diagramele XRD ale plăcilor de GaTe până la TT 

(curba 1) şi după TT, în vapori de Zn, la temperatura 1073 K, timp de 1 oră, 6 ore și 24 ore 

GaTe+Zn, 780°C 
PDF Cards 

0 ore 1 oră 6 ore 24 ore 

2θ (°) I (r. u.) 
2θ 

(°) 

I (r. 

u.) 

2θ 

(°) 

I (r. 

u.) 

2θ 

(°) 

I (r. 

u.) 

2θ 

(°) 

I (r. 

u.) 

Comp

. 
h k l Number 

11,98 5,17 
11,9

8 
7,07 

11,9

6 
9,55 

11,8

8 

2,11 11,8

6 

5,8 
GaTe -2 0 1 

01-074-

8974 

23,94 100,0 
23,9

4 
100 

23,9

4 

100,0

0 

23,8

6 
12,86 

23,8

4 

27,5 
GaTe -4 0 2 

01-074-

8974 

  
25,4

2 
23,37 

25,3

6 
71,07 

25,2

8 

100,0

0 

25,3

6 

100,0 
ZnTe 1 1 1 

01-071-

8947 

27,10 3,33 
27,0

8 
9,49 

27,0

6 
12,64 

27,0

0 
2,81 

27,0

0 

100,0 
GaTe 3 1 0 

01-074-

8974 

        
27,1

6 

100,0 
TeO2 2 1 1 

01-074-

1131 

  
29,4

2 
3,39 

29,3

2 
6,67 

29,2

8 
8,56 

29,3

6 

8,6 
ZnTe 2 0 0 

01-071-

8947 

29,56 0,59 
  

  
  29,6

7 

37,6 
TeO2 4 0 0 

01-074-

1131 

36,62 0,87 
36,6

2 
2,41 

36,6

4 
4,26 

36,6

2 

1,16 36,5

3 

4,1 
GaTe -4 0 4 

01-074-

8974 

  
  

  
  36,5

6 

6,4 
TeO2 0 2 1 

01-074-

1131 
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41,70 5,29 
41,7

0 
9,28 

41,7

0 
13,34 

  41,6

2 

7,1 
GaTe -6 0 4 

01-074-

8974 

  
42,0

6 
18,25 

41,9

4 
43,85 

41,8

6 
88,15 

42,0

0 

62,3 
ZnTe 2 2 0 

01-071-

8947 

44,70 2,66 
44,7

0 
6,02 

44,7

0 

8,11 44,7

0 

2,36 44,6

1 

4,2 
GaTe -8 0 3 

01-074-

8974 

  
  

  
  44,7

7 

20,9 
TeO2 4 2 0 

01-074-

1131 

  
49,7

4 
10,96 

49,6

0 
24,43 

49,5

4 
44,08 

49,7

0 

38,9 
ZnTe 3 1 1 

01-071-

8947 

54,48 6,11 
54,4

8 
10,86 

54,4

8 
12,57 

54,4

0 
2,41 

54,4

1 

12,7 
GaTe 

-10 0 

3 

01-074-

8974 

  
60,9

2 
2,41 

60,7

8 
5,57 

60,8

0 
8,06 

60,9

1 

8,3 
ZnTe 4 0 0 

01-071-

8947 

  
67,0

8 
4,42 

66,8

6 
9,86 

66,8

0 
16,76 

67,0

5 

12,8 
ZnTe 3 3 1 

01-071-

8947 

  
69,0

6 
1,73 

68,8

2 
3,48 

68,7

8 
3,73 

69,0

4 

2,7 
ZnTe 4 2 0 

01-071-

8947 

71,58 2,35 
71,5

8 
4,75 

71,5

8 
5,69 

71,5

8 

0,91 71,3

5 

5,7 
GaTe 3 3 0 

01-074-

8974 

  
76,7

4 
4,62 

76,7

0 

8,20 76,6

1 
16,64 

76,7

4 

13,4 
ZnTe 4 2 2 

01-071-

8947 

  
82,3

2 
3,35 

82,1

0 
7,12 

82,0

1 
8,51 

82,3

6 

8,0 
ZnTe 5 1 1 

01-071-

8947 

 

 Aceste linii conform cardului PDF 01-074-8974 se identifică ca reflexe de la 

ansamblurile de plane cu indicii Miller (-2 0 1), (-4 0 2), (-6 0 4), (-10 0 3) și, respectiv, (3 3 0) 

ale rețelei cristaline a compusului GaTe monoclinic. În diagramele XRD de la probele TT timp 

de 1 oră, 6 ore și 24 ore sunt prezente linii de difracție intense la unghiurile 2θ egale cu 25,36°, 

29,36°, 42,00°, 49,70°, 60,91°, 67,05°, 69,04°, 76,74° și 82,36°, care conform cardului PDF 01-

071-8947 se identifică ca reflexe de la ansamblurile de plane (1 1 1), (2 0 0), (2 2 0), (3 1 1), (4 0 

0), (3 3 1), (4 2 0), (4 2 2) și (5 1 1) în ZnTe. În Fig.1.17 clar se vede că odată cu majorarea 

duratei TT de la 1 oră până la 24 ore intensitatea reflexelor corespunzătoare difracției de la 

planele cristaline ale compusului GaTe se micșorează, iar unele reflexe se evidențiază numai ca 

urme. Aceste rezultate sunt în bună concordanță cu rezultatele analizei EDS a concentrației 

elementelor chimice în formațiunile de pe suprafața acestor probe. 

 În eșantioanele de GaTe primare sunt prezente și linii de difracție la unghiurile 2θ de 

27,16°, 29,67°, 36,60° şi 44,77°, care conform cardului PDF 01-074-1131 se identifică ca 

difracție de la planele cu indicii Miller (2 1 1), (4 0 0), (0 2 1) și, respectiv, (4 2 0) a cristalitele 

de TeO2 din compozit. Aceste linii sunt amplasate foarte aproape de reflexele compusului GaTe 

și, totodată, au o intensitate foarte mică. La creșterea duratei TT în vapori de Zn intensitatea 

acestor linii se micșorează atingând nivelul de fond. Sunt, de asemenea, prezente și unele linii de 

difracție, cu intensitate foarte mică, identificate ca reflexe de la planele ale oxidului Ga2O3. 
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Aceste fapte ne vorbesc despre concentrația joasă a oxizilor în volumul materialului și faptul că 

oxigenul este adsorbit preponderent pe suprafața monocristalelor. 

 Aceste rezultate sunt în concordanță și confirmă rezultatele analizei SEM-EDS conform 

căreia la TT a plăcilor de GaTe, în vapori de Zn, la 1073 K, cu durata de 1-6 ore, pe suprafața 

cristalelor de GaTe se formează formațiuni compozite formate din cristalite de GaTe și ZnTe, pe 

când la o durată a TT de 24 de ore pe suprafață se formează un strat consistent de ZnTe. 

 

1.3.3. Morfologia şi compoziţia 

 În Fig.1.18 este prezentată imaginea SEM a suprafeţei plăcii GaTe proaspăt despicate de 

la monocristal. După cum se vede din această prezentare suprafaţa este netedă şi fără germeni de 

cristalizare, exfolieri sau deformaţii. Suprafaţa acestei plăci se acoperă cu formaţiuni 

nanometrice (fire, trunchieri de con şi nanolamele) în rezultatul TT la temperatura 830 K timp de 

3 ore în vapori de Zn (Figura 19). Compoziţia nanoformaţiunilor de pe suprafaţă a fost analizată 

prin metoda EDS (este prezentată în Tabelul 1.16). 

 

Fig.1.18 Imaginea suprafeţei plăcii monocristaline de GaTe cu surplus de 0,5% at. Te 

 

 

Fig.1.19 Imaginea suprafeţei plăcii de GaTe supusă TT la temperatura 830 K timp de 3 ore 

în vapori de Zn 
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Tabelul 1.16 Compoziţia elementară a suprafeţei plăcii GaTe supuse TT la T=830 K în vapori de 

Zn 

Spectrul Elementul  Seria Concentraţia (atom. %) Eroarea, % 

1 

Gallium K-seria 9,76 0,1 

Zincum L-seria 40,64 1,5 

Tellurium L-seria 49,60 1,7 

  total 100,00  

2 

Gallium K-seria 8,83 0,1 

Zincum L-seria 45,67 1,4 

Tellurium L-seria 45,49 1,7 

  total 99,99  

 

După cum se vede din acest tabel, nanoformaţiunile de pe suprafaţa plăcii GaTe supuse TT 

în vapori de Zn sunt compuşi a zincului cu telurul. Surplusul de Ga probabil formează picături 

disperse pe suprafaţă analogic cu picăturile de Ga care se formează prin TT în vapori de Cd a 

plăcilor GaSe [30] (Fig.1.20). 

 

Fig.1.20 Imaginea SEM a suprafeței plăcilor GaTe intercalate cu Cd la temperatura 620 K. 

 

 Tratamentul termic al plăcilor de GaTe în vapori de Cd la T=720 K stimulează formarea 

micro-clusterelor de CdTe orientate preponderent paralel la suprafața (0 0 0 1) a lamei de GaTe 

(Fig.1.21). 

 

Fig.1.21 Imaginea SEM a suprafeței plăcilor GaTe intercalate cu Cd la temperatura 720 K 
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 Din analiza diagramelor XRD se vede că formarea compozitului GaTe-CdTe are loc prin 

transformări de fază în cristalele de GaTe, și anume, la temperatura tratamentului termic se 

formează fazele Ga2Te3 și Ga7Te10. 

 Prezența neomogenităților sub formă de faze cristaline pe suprafața lamelor de GaTe 

păstrate în atmosferă este confirmată prin intermediul spectroscopiei micro-Raman în reflexie. În 

Fig.1.22, c, se evidențiază benzile de vibrație atât a oxidului TeO2, cât și a fazei Ga2Te3. Acestea 

sunt identificate ca compuși ai Te și Ga cu oxigenul. 
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Fig.1.22 Spectrele Raman înregistrate în diferite puncte ale unei lame de GaTe 

 

 În Fig.1.23 este prezentat spectrul micro-Raman tipic într-un punct de pe suprafața 

compozitului. 
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Fig.1.23 Spectrele Raman înregistrate în diferite puncte ale unei lame de GaTe tratate în vapori 

de Cd 

 

 În Tabelul 1.8 sunt prezentate frecvențele benzilor de vibrație cu interpretările respective. 

După cum se vede, suprafața compozitului conține cristalite de CdTe, GaTe și urme de Te. 

 Pentru determinarea coeficientului de absorbție a monocristalelor de GaTe s-au folosit 

lame plan-paralele cu grosimea 5,2 μm, 28 μm, 136 μm și 210 μm. Pentru măsurarea 

conductibilităţii electrice din plăci plan-paralele de p-GaTe cu grosimea 3 μm au fost tăiate 

paralelograme cu lăţimea 6 mm şi lungimea 12 mm, care au fost supuse tratamentului termic în 

vapori de Cd la temperatura 970 K timp de 6 ore. 
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 Totodată este determinată compoziția elementară în diferite regiuni a suprafeței (Tabelul 

1.17 și, respectiv, Tabelul 1.18). 

 

Tabelul 1.17. Analiza cantitativă a elementelor din compozitul GaTe-CdTe obținut la 

temperatura 620 K 

Spectru Element Serie C,% at. Eroare,% 

1 

Ga K 89,27 2,0 

Te L 5,55 0,3 

Cd L 5,18 0,2 

2 

Ga K 3,41 0,1 

Te L 92,51 2,8 

Cd L 4,08 0,2 

 

Tabelul 1.18. Analiza cantitativă a elementelor din compozitul GaTe-CdTe obținut la 

temperatura 720 K 

Spectru Element Serie C,% at. Eroare,% 

1 

Ga K 2,985 0,1 

Cd L 41,950 1,5 

Te L 55,07 1,7 

2 

Ga K 1,61 0,1 

Cd L 49,29 1,4 

Te L 49,10 1,7 

3 

Ga K 1,91 0,0 

Cd L 52,86 1,5 

Te L 45,23 0,9 

 

 Rezultatele obținute confirmă că compozitele GaTe-CdTe, conțin și clustere de Ga 

metalic. Imaginile microscopice ale suprafeței demonstrează că Ga se coagulează sub formă de 

sfere micrometrice aranjate haotic. Pentru a studia evoluția morfologiei suprafeței plăcilor de 

GaTe ca urmare a tratamentului termic, s-a utilizat metoda SEM-EDS. Astfel, după cum se poate 

observa din Fig.1.24a, suprafața plăcilor de GaTe până la tratamentul termic în vapori de Zn este 

netedă și nu conține defecte. Totuși, analiza EDS a evidențiat prezența atomilor de oxigen pe 

suprafață (Tabelul 1.19). 
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Tabelul 1.19 Concentrația atomică a elementelor chimice pe suprafața exterioară și interioară a 

plăcii de GaTe păstrate în atmosferă câteva ore, și a plăcilor de GaTe tratate termic în vapori de 

Zn, la temperatura 1073K, timp de 1 oră, 6 ore și 24 ore 

Regiunea Element Series 
Atmo- 

sferă 

TT în vapori de Zn, 1073 K 

1 oră 6 ore 24 ore 

Suprafața 

exterioară 

1 

Zn L-series - 48.52 47.25 50.23 

Te L-series  38.52 43.23 49.77 

O K-series  12.96 9.52 - 

 Total:  100.00 100.00 100.00 

2 

Zn L-series  36.74 38.87  

Te L-series 24.82 33.35 39.45  

Ga L-series 25.38 13.45 13.45 100.00 

O K-series 49.80 16.45 8.23  

 Total: 100.00 100.00 100.00 100.00 

Interior 

Te L-series  49.83   

Ga L-series  50.17   

 Total:  100.00   
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Fig.1.24. Imaginile SEM ale suprafeței unei lame de GaTe păstrate în atmosferă câteva ore (a), 

suprafeței interioare obținute prin despicarea lamei de GaTe tratate termic în vapori de Zn, la 

1073 K, timp de 1 oră (b) și a suprafețelor exterioare ale lamelor de GaTe tratate termic în vapori 

de Zn, la 1073 K, timp de 1 oră (c, d), 6 ore (e, f) şi 24 ore (g, h) 

 

a       b 
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g       h 
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 În lucrările [31, 32] este analizată evoluția proprietăților structurale și compoziției 

chimice a lamelor de GaTe păstrate în atmosferă. S-a observat că are loc oxidarea suprafeței și 

formarea compusului TeO2, care la păstrare îndelungată în aer acoperă integral suprafața. 

Totodată acest oxid este slab higroscopic, fapt care duce la degradarea atât a suprafeţei plăcilor 

de GaTe cât şi a lamelor subţiri din acest material. 

 Din acest considerent, autorii lucrării [32] au propus o metodă de inginerie a suprafeței 

compusului GaTe prin funcționalizarea moleculelor de diazonium, care îmbunătățește radical 

stabilitatea acestuia în mediu, având totodată o influență nesemnificativă asupra celorlalte 

proprietăți ale acestuia. Rezultatele analizelor spectrale și microscopice au arătat că grupele 

diazonium încetinesc semnificativ reacțiile ce au loc la suprafață și în consecință GaTe își 

mărește rezistența la transformări în aer sau la introducerea în apă. 

 Reieșind din aceste aspecte, pentru efectuarea tratamentelor termice în vapori de Zn, au 

fost utilizate plăci de GaTe proaspăt despicate, care au fost imediat introduse în fiole de cuarț 

împreună cu Zn metalic și vidate. În Fig.1.24 b-d sunt prezentate imaginile SEM ale plăcilor de 

GaTe tratate termic în vapori de Zn, la 1073 K, timp de 1 oră, și anume: două regiuni diferite ale 

suprafeței exterioare (c și d) și a suprafeței interioare obținute prin despicarea lamei (b). 

Concentrația atomică a elementelor chimice este prezentată în Tabelul 1.19. După cum se vede 

din aceste prezentări, suprafața este acoperită cu formațiuni planare cu dimensiuni de ordinul 

micrometrilor. Acestea reprezintă insulițe de ZnTe, totodată fiind prezenți și atomi de O, iar în 

unele sectoare și insulițe ce conțin și atomi de Ga. Concentrația atomică medie a oxigenului este 

de 15% și variază în funcție de regiune, fiind distribuit pe suprafață cu uniformitatea de ± 3,5%. 

Atomii de Ga, prezenți în unele regiuni în cantități de până la ~13,5%, pot fi atât parte 

componentă a compusului GaTe, cât și în stare liberă, obținuți în rezultatul creării legăturilor 

chimice ale atomilor de Zn cu atomii de Te, și formării compusului ZnTe. 

 Întrucât pentru tratament s-au folosit plăci de GaTe proaspăt despicate, iar monocristalele 

primare au fost obținute din elementele chimice primare (Ga și Te) cu puritatea 5N (în care 

concentrația oxigenului poate fi neglijată), prezența oxigenului pe suprafața plăcilor TT, în atomi 

de Zn, ne vorbește despre faptul că fie compusul GaTe interacționează foarte rapid cu oxigenul, 

intervalul de timp de la despicare până la introducere în fiolă fiind suficient pentru oxidare, fie 

atomii de oxigen sunt captați după TT. 

 După cum s-a menționat mai sus, monocristalele semiconductorilor AIIIBVI (GaSe, GaS și 

GaTe) sunt formate din împachetări elementare de tipul Cal–Me–Me–Cal cu legături 

polarizaționale slabe între ele. Totodată, împachetările sunt aranjate una față de alta astfel încât 

între ele se formează fisuri cu lărgimea de cca 2,5 Å [33] în care pot intercala nu numai atomi, 

dar și molecule. Astfel, după cum se demonstrează în lucrarea [31] în monocristalele de GaTe 

păstrate în atmosferă, pe lângă oxidarea suprafeței, este posibilă și intercalarea moleculelor de 
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O2, H2O și HO. Prezența acestor impurități duce la formarea absorbției impuritare în regiunea 

marginii benzii de absorbție fundamentală, restructurarea rețelei cristaline și în consecință 

influențează asupra structurii benzilor energetice [34]. 

 Pentru a determina unde sunt localizați atomii de oxigen, plăcile TT în vapori de Zn au 

fost despicate și s-a efectuat analiza SEM-EDS a suprafeței împachetărilor localizate în interiorul 

plăcilor. După cum poate fi observat din Fig.1.24b și Tabelul 1.19, pe suprafața acestora se 

conțin doar atomi de Ga și Te în cantități stoechiometrice, atomii de oxigen nefiind detectați. 

Rezultă că, totuși oxigenul este adsorbit în centrele de adsorbție de pe suprafața plăcii de GaTe în 

intervalul de timp de la despicarea monocristalului până la evacuarea atmosferei din fiolă (20 

min). Întrucât legăturile de valență la suprafața plăcilor de GaTe sunt închise, în calitate de 

centre de adsorbție a oxigenului probabil servesc defectele suprafeței, concentrația cărora de 

exemplu în cazul compusului GaSe reprezintă 1010 cm-2 [30, 35]. 

 La majorarea duratei tratamentului termic până la 6 ore, aria formațiunilor de pe 

suprafața plăcii de GaTe se mărește, fiind de 10 μm2 și mai mare, iar suprafața plăcilor este 

practic acoperită cu ZnTe (Fig.1.24 e, f), concentrația atomilor de Zn și Te fiind de 47,25% și, 

respectiv, 43,22% (Tabelul 1.19). În sectoarele suprafeței în care formațiunile acoperă neomogen 

suprafața plăcii de GaTe (Fig.1.24f) odată cu atomii de Zn și Te, sunt prezenți și atomi de Ga cu 

concentrația de 13,45%. Totodată, are loc micșorarea de aproximativ două ori a concentrației 

atomilor de oxigen, și respectiv, a oxizilor de Ga și Te. 

 După cum poate fi observat din Fig.1.24 g, h, la majorarea TT până la 24 de ore suprafața 

plăcii de GaTe se acoperă integral cu un strat de ZnTe, cu concentrația atomilor de Zn și Te 

apropiată de stoichiometrie (50,23 % şi, respectiv, 49,77 %) (Tabelul 1.19). Totodată, nu au fost 

detectați atomi de oxigen, iar atomii de Ga eliberați în rezultatul formării legăturilor Zn-Te se 

concentrează în unele regiuni sub formă de picături cu diametre micrometrice (Fig.1.24 h, 

Tabelul 1.19). 

 După cum se vede din Fig1.24 şi Tabelul 1.19, la creșterea duratei TT al plăcilor de GaTe 

în vapori de Zn, de la 1 oră până la 24 ore, concentrația atomilor de oxigen de pe suprafața 

eșantioanelor se micșorează odată cu creșterea duratei tratamentului, și la 24 ore acesta nu este 

detectat. Rezultă că oxigenul probabil se găsește în compusul TeO2 care la temperatură înaltă 

disociază în oxigen molecular și Te. 

 

1.3.4. Conductibilitatea electrică a cristalelor primare şi a compozitelor GaTe-CdTe şi GaTe-

ZnTe 

 Tipul purtătorilor de sarcină majoritari, concentrația și mobilitatea lor în intervalul de 

temperaturi 200÷400 K au fost determinate din măsurători a efectului Hall și a conductibilității 

electrice în monocristalele GaTe, GaTe (1 % at.Te) şi GaTe (1 % at.Ga). Eșantioanele pentru 
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măsurarea acestor parametri au fost tăiate din lame de GaTe cu grosimea 0,3÷0,5 mm, sub formă 

de paralelograme cu muchiile de 38 mm. Schema eșantioanele pentru astfel de măsurări sunt 

prezentate în Fig.1.25. 

 
Fig.1.25 Eșantionul pentru măsurarea anizotropiei conductibilității electrice a lamei de GaTe cu 

grosimea de 9,2 μm şi aria suprafeței de 3x5 mm2 

 

 Electrozii 1,2 au fost obținuți prin evaporarea în vid a startului de In, iar electrozii 3,4 s-

au obținut prin sudare la descărcarea unui condensator cu capacitatea 1,0 µF, încărcat la 50 V. 

Au fost sudate fire din NiAu cu diametrul 30 µm. În Fig.1.26 este prezentată caracteristica 

curent-tensiune a perechii de electrozi 3,4. 
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Fig.1.26 Caracteristica I-U pentru GaTe tratat în vapori de Cd, la temperatura de 1050 K, timp de 

30 min. Materialul electrozilor: In (curba 1) (R=15,0 kΩ), Au-Ni (curba 2) (R=12,1 kΩ), Cu 

(curba 3) (R=19,2 kΩ) și Al (curba 4) 

 

 Rezistența electrică măsurată pe direcția 3-4 pentru electrozii din Cu este de 19,2 kΩ, de 

In este de 15,0 kΩ, iar pentru electrozii din NiAu este de 12,1 kΩ. Efectul Hall s-a măsurat la un 

eșantion cu electrozii 1-2 din In și 3-4 din Ni acoperit cu Au. Electrozii din straturi subțiri de Al, 

depuse prin evaporare în vid nestabilitate în timp. Astfel timp de 24 de ore rezistența electrică pe 

direcția 3-4 a crescut de la 22 kΩ până la 28 kΩ, cu majorare până la 55 kΩ pe parcursul a 6 zile. 

 Anizotropia structurală a monocristalelor p-GaTe determină și o anizotropie puternică a 

proprietăților fizice. Conductibilitatea electrică a filmelor de GaTe cu grosimi micrometrice pe 

direcție paralelă la axa cristalografică b și perpendiculară la această axă s-a măsurat la un 

eșantion cu grosimea de 9,2 µm cu aria suprafeței 35 mm. În calitate de electrozi s-au folosit 
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straturi subțiri de In depuse prin evaporare termică în vid. După depunerea electrozilor 

eșantioanele au fost expuse tratamentului termic timp de 20 min la temperatura ~ 445 K în vid. 

Schema aranjării electrozilor pe suprafețele (0001) a lamelor de GaTe sunt prezentate în 

Fig.1.25. Rezistența electrică a eșantionului între electrozii 3 și 4 descrește odată cu durata 

tratamentului termic la temperatura 445 K. După cum se vede din Fig.1.27, pentru electrozii din 

NiAu, Cu, In şi Al după un interval de 8÷14 min de tratament termic la temperatura 445 K, 

rezistența eșantionului se stabilizează la 10÷17 kΩ. Așadar, pentru electrozii din In în rezultatul 

călirii la T=445 K timp de 10 min, rezistența eșantionului de probă se micșorează de la 3,8·104 Ω 

până la 1,5·104 Ω. 
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Fig.1.27 Variația rezistenței eșantionului de GaTe între electrozii 3-4 în funcție de durata 

tratamentului termic în vid la temperatura 445 K pentru electrozi din metalele:  

a – Al; b – In; c – Cu; d – aliaj Au-Ni 

 

 În Fig.1.28 este prezentată dependența rezistenței electrice specifice în funcție de 

temperatură pentru GaTe crescut din elemente Ga şi Te în cantităţi stoechiometrice. Energia de 

activare termică a conductibilității electrice determinată din dependența exponențială a 

rezistenței specifice de inversul temperaturii este egală cu 110 meV. 
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Fig.1.28 Dependența de temperatură a rezistenței specifice a eșantioanelor GaTe stoechiometrice 

 

 Menționăm, că un nivel acceptor deplasat cu 110 meV de la banda de valență în cristalele 

GaTe a fost stabilit din măsurări a FL în lucrarea [36]. Acest nivel energetic se formează în 

cristalele de GaTe în rezultatul tratamentului termic de la 370 K până la 750 K cu intervalul de 
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100°. Responsabilă de prezenţa nivelului acceptor cu energia 110 meV este prezenţa benzii de FL 

impuritară cu maxim în regiunea IR apropiat hν=1,684 eV (740 nm). 

 Concentrația golurilor la temperatura camerei, determinată din constanta Hall este egală 

cu 21 cm2/V·s. 

e
Rh



1
= .     (1.16) 

 În Fig.1.29 şi 1.30 sunt prezentate rezultatele măsurărilor experimentale ale rezistenţei 

specifice, a coeficientului Hall şi a mobilităţii golurilor în eşantioanele GaTe cu un surplus de 1 

% at. de Te şi cu un deficit de 1 % atomic de Te în funcţie de temperatură. Măsurările au fost 

realizate în intervalul de temperaturi de la 200 K până la 400 K. Din dependenţa rezistenţei 

specifice de temperatură s-a determinat energia de activaţie egală cu ~0,115 eV. O mărime 

apropiată a fost obţinută anterior în eşantioanele din GaTe-stoechiometric. 
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 După cum se vede din Fig.1.30, mobilitatea golurilor în cristalele GaTe-stoechiometric, 

GaTe+1% at. Te şi GaTe-1% at. Te descreşte de la 40÷50 cm2/Vs la temperatura 200 K până la 

20÷21 cm2/Vs la temperatura 400 K. O astfel de dependenţă a mobilităţii de temperatură este 

caracteristică tuturor compuşilor lamelari din grupa AIIIBVI. 

 În rezultatul tratamentului termic dimensiunile (în deosebi grosimea plăcilor) s-a mărit cu 

15 %. Suprafaţa eşantionului s-a granulat neuniform. În calitate de electrozi de curent s-a folosit 

eutectica In-Ga, în calitate de electrozi pentru măsurarea electrorezistivităţii s-au folosit straturi 

subţiri de Cu+In÷Sn. S-a măsurat rezistenţa electrică pe suprafaţa laterală a plăcii (electrozii c-d) 

şi pe direcţia grosimii eşantionului (d´-e´) (Fig.1.31). 

Fig.1.29 Rezistenţa specifică (curbele 1 şi 2) şi 

coeficientul Hall (3, 4) ale eşantioanelor 

GaTe+1%Te (1), GaTe+1%Ga (2) şi respectiv 

coeficientul Hall pentru aceşti compuşi (3,4) 

 

Fig.1.30 Dependenţa mobilităţii golurilor de 

temperatură în eşantioanele GaTe-

stoechiometric (1), GaTe+1%Ga (2) şi 

GaTe+1%Te (3) 
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Fig.1.31. Rezistenţa specifică a compozitului GaTe-CdTe în funcţie de temperatură:  

curba 1 – ρ între electrozii c-d; curba 2 – ρ între electrozii d'-e' 

 

 În intervalul de temperaturi de la 400 K până la temperatura camerei rezistenţa specifică 

longitudinală (c-d) este în slabă creştere odată cu inversul temperaturii, pe când la temperaturi 

mai mici decât temperatura camerei (intervalul 270÷170 K) rezistenţa specifică creşte după legea 

exponenţială (1.17): 









−=

kT

Eaexp0 ,     (1.17) 

unde aE  este energia de activare a rezistivităţii egală cu 240 meV. Energia de activare termică a 

rezistivităţii pe direcţia grosimii eşantionului este de ~100 meV. În rezultatul formării 

compozitului cu strat pe suprafaţă de CdTe în eşantion se formează clasterii de Ga metalic care 

influenţează asupra dependenţei rezistivităţii de temperatură. Menţionăm că un nivel acceptor cu 

energia de 100 meV se observă şi din măsurări a spectrelor fotoluminescenţei straturilor subţiri 

de CdTe policristalin [37]. 

 Pentru efectuarea măsurărilor conductibilităţii electrice şi a constantei Hall din plăci plan 

paralele de GaTe:Te cu grosimea 0,2÷0,3 mm au fost tăiate paralelograme cu aria suprafeţei 4×7 

mm. În calitate de electrozi de curent s-au folosit straturi subţiri de In depuse prin evaporare 

termică, iar pentru măsurarea distribuţiei potenţialului pe lungimea eşantionului, cât şi tensiunii 

Hall s-au folosit electrozi din eutectica Ga-In. Măsurările rezistivităţii şi a tensiunii Hall s-au 

efectuat atât pe direcţia axei cristalografice “b”, cât şi perpendicular la această axă în intervalul 

de temperaturi 120÷400 K. Aceste măsurători au permis să stabilim că purtătorii de sarcină 

majoritari în cristalele GaTe:Te în acest interval de temperaturi sunt golurile.  

a b 

c d 
e 

d' 
e' 
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 În Fig.1.32 este prezentată dependenţa concentraţiei golurilor de inversul temperaturii pe 

suprafaţa plăcii de GaTe (001) (curba 1) şi pe direcţia perpendiculară la suprafaţa împachetărilor 

elementare Te-Ga-Ga-Te (curba 2). După cum se vede din această prezentare dependenţa 

concentraţiei golurilor de inversul temperaturii în intervalul de temperaturi 120÷350 K bine se 

descrie cu o funcţie exponenţială cu energie de activaţie Ea=128 meV pe direcţia suprafeţei 

plăcilor de GaTe şi 0,168 eV pe direcţia perpendiculară la suprafaţa (001). Menţionăm că valori 

a energiei de 0,120÷0,138 eV a nivelelor acceptor sunt caracteristice pentru cristalele GaTe 

crescute prin metoda Bridgman [15, 38]. Nivele energetice acceptor cu energii 110÷150 meV se 

formează în banda interzisă a compusului GaTe şi prin TT la temperaturi din intervalul 370÷670 

K [36]. 
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Fig.1.32 Determinarea energiei de activare a conductibilităţii electrice în cristalele GaTe în 

direcţia bE


 (curba 1) şi bE


⊥  (curba 2) 

 

1. - II. Dinamica reţelei în cristalele GaTe şi în cristalitele micro- şi nanocompozitelor  

GaTe-CdTe şi GaTe-ZnTe 

Compoziţia compozitelor GaTe-CdTe şi GaTe-ZnTe şi a microformaţiunilor din aceste 

materiale a fost cercetată prin metoda spectroscopiei vibraţionale – metoda micro Raman şi a 

spectroscopiei IR – ATR. Spectrele micro Raman au fost înregistrate în reflexie. Spectrele de 

reflexie IR şi ATR au fost înregistrate la spectrofotometrul FTIR. 

 

2.1 Caracterizarea modurilor de vibraţie Raman a reţelei cristaline a compusului GaTe şi a 

compozitelor GaTe-CdTe, GaTe-ZnTe 

 Legăturile dintre ionii cristalelor primare de tipul AIIIBVI, cât și a celor obținute prin 

tratament termic în vapori de Cd și Zn (CdS, CdSe, CdTe, ZnS, ZnSe, ZnTe) sunt legături 

puternice de tip ionic-covalent. Frecvențele vibrațiilor optice monofononice (νLO, νTO) și 
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permitivitatea dielectrică (la frecvențe joase ε0 și la frecvențe înalte ε∞) sunt legate prin relația 

Lyddane-Sachs-Teller [39]: 



=






 0

TO

LO .      (1.18) 

 Totodată, permitivitățile dielectrice, ε0 și ε∞, și frecvența vibrațiilor longitudinale sunt 

legate prin egalitatea [40]: 
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,     (1.19) 

unde 

( )
2

2* 1

LOM
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 = .     (1.20) 

 Pe lângă parametrii care derivă din dependența coeficientului de reflexie, în regiunea 

vibrațiilor monofononice ale rețelei de numărul de undă, un parametru important care determină 

intensitatea în spectre (reflexie/absorbție) este sarcina efectivă macroscopică Szigeti eS [41]: 
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 Aici, M  este masa redusă a perechii de ioni: 

21

111

MMM
+= ,     (1.22) 

iar N este numărul de perechi de ioni în unitatea de volum (
V

k
N = , 

2

32caV = ), 2n=  – 

indicele de refracție în regiunea IR mediu. 

 Constanta dielectrică 0  la frecvențe joase a fost determinată din măsurări ale capacității 

electrice a condensatorului umplut cu substanța activă: 

d

S
C

*

00
= ,      (1.23) 

unde *

0 =8,854·10-12 F/m este permitivitatea dielectrică a vidului. 

 Pentru efectuarea măsurărilor au fost confecționate structuri Met.-SC-Met. cu electrozi 

metalici de In. Aria suprafeței condensatoarelor a variat în intervalul 15÷50 mm2. Grosimea 

plăcilor de semiconductor a fost de la 10 μm, pentru plăcile de GaS şi GaSe, până la ~100 μm, în 

cazul compozitelor AIIIBVI-AIIBVI. Capacitatea electrică a condensatoarelor a fost măsurată cu 

ajutorul punții de curent alternativ de tip E8-4A. Rezultatele măsurărilor sunt incluse în Tabelul 

1.21. 
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 Constanta dielectrică   a fost calculată din ecuația (1.18) fiind măsurați parametrii 
0 , 

LO  și 
TO . Totodată, constanta forței care acționează între perechea de ioni ( *k ) depinde de 

frecvența vibrațiilor optice transversale 
TO  și de masa redusă μ a perechii de ioni care vibrează: 

 22* 4 TOk = .     (1.24) 

 Monocristalele de GaTe se cristalizează în reţea monoclinică, care se descrie cu grupa de 

simetrie 3

2hC  cu centru de inversie. În conformitate cu principiul autoselectării modurilor de 

vibraţie în spectrele IR de reflexie sau absorbite sunt active și în spectrele Raman. Modurile 

normale de vibraţie în centrul zonei Brillouin se descriu cu 36 transformări ireductibile ale 

grupei punctuale C2: 

uugg BABA 126612 +++ .     (1.25) 

 Dintre acestea 18 sunt simetrice faţă de planul împachetărilor elementare (Te-Ga-Ga-Te) 

și 18 antisimetrice. Dintre cele 36 moduri de vibraţie, 33 sunt optice şi 33 acustice [42]. 

Modurile gg BA 612 +  sunt active Raman, iar modurile uA6  şi uB12  sunt active IR [43]. 

În Fig.1.33 este prezentat spectrul de difuziune Raman a cristalului de GaTe utilizat la 

obţinerea compozitului GaTe-CdTe. Numerele de undă ale benzilor Raman sunt prezentate în 

Tabelul 1.20. 
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Fig.1.33 Spectrul de difuziune Raman a cristalului de GaTe utilizat la obţinerea compozitului 

GaTe-CdTe 

 

 După cum se vede din Tabelul 1.20, pe lângă benzile de vibraţie ale compusului GaTe, în 

spectrul Raman se conţin atât benzi de vibraţie ale cristalelor trigonale de Te, cât și benzi de 

vibraţie ale compusului −2

3TeO . Benzile de difuziune Raman a cristalelor de Te au fost 

identificate în lucrarea [44]. Aşadar, în cristalele primare de GaTe se conţin cristalite de Te care 

se manifestă prin prezenţa benzilor Raman cu numere de undă 91,1 cm-1 şi 122,1 cm-1. Banda cu 

maxim centrat la numărul de undă 250,5 cm-1 poate fi obţinută prin interacţiunea modului de 

vibraţie cu frecvenţa νTe=122,1 cm-1, cu vibraţia reţelei cristaline a compusului GaTe cu numărul 

de undă 130,7 cm-1 [42]. Acest proces de însumare a frecvenţelor poate interveni dacă ţinem 
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seama că surplusul de atomi în compuşii AIIIBVI se acumulează preponderent în spaţiul Van der 

Waals. 

Tabelul 1.20 Interpretarea benzilor din spectrul de difuziune Raman a cristalului de GaTe, 

utilizat la obţinerea compozitului GaTe-CdTe 

N/o         

a benzii 

Raman 

Valori experimentale Literatură 

Număr de  

undă, cm-1 
I, u. a. Interpretare 

Număr de  

undă, cm-1 
Ref. 

1 91,1 72,8 E(TO)  Te 91,3 [44] 

2 112,9 186,0 Ag GaTe 111,3 [9] 

3 122,1 158,7 A1 TeO2 119,7 [44] 

4 130,7 163,2 2A GaTe 132 [42] 

5 176,9 83,2 ωTO ( bE ) GaTe 176 [27] 

6 200,8 104,0 ωTO ( bE ⊥ ) GaTe 196 [27] 

7 227,2 64,1 2 Ag GaTe 222,6 [9] 

8 
250,5 49,0 

A1 (Te) + 2A 

(GaTe) 
   

9 319,5 23,6  
−2

3TeO  314 [45] 

10 345,9 22,2 2 ωTO ( bE )    

11 417,0 24,6     

12 472,3 12,9     

 

 Odată cu benzile de vibraţie monofononice a reţelei monoclinice de GaTe, cu numerele 

de undă 112,9 cm-1 (Ag), 176,9 cm-1 (ωTO ( bE ) şi 200,8 cm-1 (ωTO ( bE ⊥ ), spectrul Raman al 

compusului conţine și benzi de vibraţie bifononice ale reţelei cristaline de GaTe. Astfel, banda 

cu numărul de undă 227,2 cm-1 poate fi obţinută în rezultatul însumării vibraţiei a doi fononi cu 

numărul de undă 112,9 cm-1. În același mod, banda din spectrul Raman cu numărul de undă 

345,9 cm-1 poate fi considerată ca suma a doi fononi ωTO ( bE ). Banda cu acest număr de undă a 

fost identificată ca vibraţie optică transversală antisimetrică pară. Aceasta este prezentă la 170 

cm-1 în spectrele IR de reflexie și în spectrele Raman analizate în lucrarea [23]. 

 Te metalic se oxidează în atmosferă, formând compusul TeO2 [46]. Astfel, este de 

așteptat ca în compusul GaTe sintetizat din componente elementare să se formeze cristalitele 

oxizilor respectivi. După cum s-a demonstrat prin măsurări ale spectrelor de absorbţie, reflexie 

IR şi difuziune Raman, pe suprafaţa cristalelor de CdTe supuse acţiunii radiaţiei laser se 

formează oxidul −2

3TeO  [45]. Acest oxid este prezent şi în cristalele GaTe sintetizat din 

componente elementare. Oxigenul în fiolele în care se efectuează sinteza compusului și creșterea 

monocristalului cel mai probabil este absorbit iniţial pe pereţii fiolei, iar la temperaturi înalte de 

~1000 K are loc desorbţia. Prezenţa oxidului −2

3TeO  este determinată după prezenţa modurilor 

de vibraţie cu numere de undă 319,5 cm-1 (314 cm-1 [45]). Banda 472,5 cm-1 poate prezenta suma 

modurilor 345,9 cm-1 și 130,7 cm-1 (GaTe). Aşadar, putem concluziona că în cristalele de GaTe 
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obţinute din componente elementare Ga și Te (5N) se obţin cristale de GaTe monoclinic, ce 

conţine un surplus de cristalite de Te și impurităţi de −2

3TeO . 

 Masa redusă a dipolului din celula elementară pentru compușii studiați sunt introduse în 

Tabelul 1.21. În compușii lamelari frecvența vibrațiilor optice transversale νTO este dată de 

vibrația atomului de Ga cu deformația de întindere a rețelei, adică putem considera că 
GaM  

(
GaM  – masa atomului de Ga). Așadar, din măsurări ale spectrului de reflexie IR s-au determinat 

frecvențele de vibrațiilor monofononice (
LO , 

TO ) și permitivitatea electrică statică 
0 . Din 

formulele (2-8) s-au determinat permitivitatea electrică  , constanta forței și sarcina efectivă 

Szigeti (
Se ) pentru cristalele primare de GaS, GaSe, GaTe și InSe. Pentru comparație, în Tabel 

sunt incluși parametrii respectivi pentru compușii AIIBVI (CdS, CdSe, CdTe, ZnS, ZnSe şi ZnTe) 

 

Tabelul 1.21 Caracteristicile dielectrice ale semiconductorilor AIIIBVI, AIIBVI şi a compozitelor 

AIIIBVI-AIIBVI studiate 

Compus/ 

compozit 

Frecvențele 

fononilor, cm-1 
Permitivitatea dielectrică Masa redusă 

a perechii de 

ioni, u. a .m 

Sarcina 

efectivă 

eS/e 

n 

νLO νTO ε0 (cond.) ε0 (optic) ε∞  ⊥  

GaS 

[47] 

337 )(  

360 ( ⊥ ) 

319 )(  

295 ( ⊥ ) 
6,3 

5,9 )(  

10,0 ( ⊥ ) 

5,3 )(  

6,7 ( ⊥ ) 
21,96 

0,82 

 
  

GaSe 

[48] 

245 )(  

254 ( ⊥ ) 

237 )(  

212 ( ⊥ ) 
7,1 

7,6 )(  

9,8 ( ⊥ ) 

7,1 )(  

7,45 ( ⊥ ) 
37,03 0,76 2,8 2,95 

GaTe 

[49] 
205 173 7,8 

10,58 

)(  

9,66 ( ⊥ ) 

7,29 )(  

6,97 ( ⊥ ) 
45,09 

0,72 

 
  

InSe 

[50, 51] 

198 )(  

210 ( ⊥ ) 

189 )(  

178 ( ⊥ ) 
5,8 

5,4 )(  

8,6 ( ⊥ ) 

4,9 )(  

6,2 ( ⊥ ) 
46,79 0,76   

CdS [51-53] 306 241  8,5 5,3 24,95 0,88   

CdSe [51, 54] 213 168  9,4 5,8 46,39 0,88   

CdTe [51, 54, 55] 169 141  10,2 7,1 59,76 0,74   

ZnS [56] 356 274  9,6 5,7 21,51 0,88   

ZnSe [56] 246 207  7,6 5,4 35,77 0,70   

ZnTe [56] 206 177  9,1 6,7 43,22 0,65   

GaS-CdS   12,5       

GaS-ZnS 368,2 320;240;202 12,8  6,1     

GaSe-CdSe   14,2       

GaSe-ZnSe 258 203 11,1  7,0     

GaTe-CdTe   17,3       

GaTe-ZnTe   17,1       

InSe-CdSe   12,3       

InSe-ZnSe   11,8       

 

 Sarcina electrică efectivă Szigeti Se , mărime care reprezintă sarcina microscopică a 

dipolului respectiv, pentru cristalele ionice este de ~0,8e (e – sarcina electronului). Valorile 
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sarcinii electrice efective Szigeti pentru compușii AIIBVI (Tabelul 1.21) variază de la 0,88 pentru 

ZnS și CdSe, până la 0,65 pentru ZnTe [56]. Valori și mai mici sunt caracteristice compușilor 

AIIIBV, astfel pentru GaSb 
Se =0,30, iar pentru GaAs – 0,43 [56], mărimi caracteristice 

legăturilor puternice a atomilor în reţeaua cristalină. În acești compuşi între atomi acţionează 

preponderent forțe puternice – covalente. 

 Sarcina efectivă Szigeti în cristalele studiate (GaS, GaSe, GaTe şi InSe) este cuprinsă în 

intervalul 0,6÷0,72, ceea ce indică despre prevalarea legăturilor covalente faţă de cele ionice. 

 În Tabelul 1.21 sunt incluse valorile permitivității electrice 
0  măsurate la frecvență joasă 

(1 kHz), a semiconductorilor GaS, GaSe, GaTe și InSe, și a compozitelor obținute prin tratament 

termic în vapori de Zn și Cd. Este ușor de observat că permitivitatea dielectrică 
0  măsurată prin 

metoda condensatorului (1 kHz) are valori medii față de 
0  și   - optice și se găsesc în 

intervalul de la 11,1, pentru compozitul GaSe-ZnSe, până la 17,3 pentru GaTe-CdTe. Din acest 

tabel se vede că permitivitatea electrică statică opt0 , atât pentru cristalele GaS, GaSe, GaTe și 

InSe, cât și pentru compuşii CdS, ZnS, CdSe, ZnSe, are valori mai mici decât pentru compozite. 

Dacă admitem că permitivitatea electrică statică a cristalitelor compușilor AIIIBVI și a compușilor 

AIIBVI din compozit se schimbă liniar de la valori mici spre valori mari în funcție de ponderea 

componentei cu 0  mai mare. Valorile pentru 0  obținute experimental sunt mult mai mari. 

Astfel, permitivitatea electrică statică a compusului GaTe măsurată la frecvența 1 kHz este egală 

cu 7,8, iar cea a compusului CdTe – 10,2, pe când pentru compozitul GaTe-CdTe este de 17,1. 

Valorile mărite ale permitivității electrice statice pot fi obținute dacă în materialul măsurat se 

găsesc cristalite metalice. Adică odată cu cristalitele de GaTe și CdTe se găsesc microcristalite 

metalice. Prezența incluziunilor metalice (Ga, Cd) în compozitele studiate de noi, în deosebi în 

compozitul CdTe-GaTe, a fost demonstrată prin analiza EDS. Astfel, în rezultatul formării 

legăturilor Cd-Te se eliberează Ga metalic care se coagulează în microsfere în interiorul 

compozitului, conducând astfel la obținerea unui material cu permitivitate electrică înaltă. 

 

2.2 Reflexia IR a reţelei cristaline în compuşii AIIBVI, AIIIBVI şi în micro- şi 

nanocompozitele GaTe-CdTe, GaTe-ZnTe 

 Necătând că legăturile de valenţă la suprafaţa (0001) a semiconductorilor lamelari GaS, 

GaSe, GaTe şi InSe sunt închise la păstrarea de lungă durată a acestor cristale în atmosferă 

normală, suprafaţa exterioară a plăcilor se acoperă cu un strat de oxid. Pentru semiconductorii 

GaS, GaSe suprafaţa se acoperă cu oxizi a galiului Ga2O3, Ga2O, etc., pe când suprafaţa 

monocristalelor GaTe se aoperă cu un amestec de oxizi Ga2O3 şi TeO2. Identificarea oxidului 

TeO2 se face prin analiza spectrului de vibraţie a reţelei cristaline. În Fig.1.34 este prezentat 

spectrul de reflexie în regiunea vibraţiei reţelei cristaline a monocristalului TeO2 (intervalul 
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numerelor de undă 100÷475 cm-1). Numerele de undă ale maximelor spectrului ( )~R  care 

reprezintă frecvenţele (cm-1) de vibraţie a reţelei cristaline sunt incluse în Tabelul 1.22. 

 

Fig.1.34 Spectrul de reflexie de la suprafaţa cristalului TeO2 (axa optică orientată pe 

suprafaţa eşantionului) 

 

 Celula unitară a paratelluritului conţine patru molecule TeO2, ceea ce corespunde la 36 

fononi activi în centrul zonei Brillouin cu simetriile EBBAA 94554 2121 ++++ . Dintre acestea 

EA 11 2 +  reprezintă vibraţie acustică (de comprimare a reţelei cristaline). Singletul cu simetria 

2A  şi dubletul E  sunt moduri de vibraţie active în spectrele IR de absorbţie/reflexie. 

 În Tabelul 1.22 sunt incluse simetriile modurilor de vibraţie respective cât şi frecvenţele 

acestora active în spectrul Raman. Simetria vibraţiilor şi frecvenţele fononilor respective sunt 

calculate şi măsurate din spectrele Raman în lucrarea [57]. 

 

Tabelul 1.22 Numerele de undă a maximelor de reflexie de la suprafaţa stratului cristalin de 

TeO2 în intervalul spectral 100÷400 cm-1 

N/o ~ , cm-1 
Simetria vibraţiei 

(frecvenţa, cm-1) 

a 478  

1 397,2 
1A  (393) 

2 350,9 ( TOLO EE + ) 

3 279,6 
2B  (281) 

4 254,5 - 

5 222,7 
LOE  (223 unghiul 45°) 

6 188 
LOE  (193) 

7 171,6 
TOE  (174) 

a 
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8 154,2 
2B  (155) 

9 138,8 - 

10 126,3 
LOE  (126) 

11 119,5 
TOE  (122) 

12 103  

 

 Spectrele Raman au fost înregistrate, la temperatura camerei, de la suprafața exterioară 

(Fig.1.35a) a plăcilor de GaTe până la tratament (curba 1) şi după TT în vapori de Zn, la 

temperatura 1073 K, timp de 1 oră (curba 2), 6 ore (curba 3) şi 24 ore (curba 4). Totodată s-au 

înregistrat spectre Raman şi de la suprafețe din interiorul plăcilor, obținute prin despicare 

(Fig.1.35b). Aceste studii au fost efectuate pentru a stabili rolul atomilor de Zn intercalați în 

spațiul van der Waals dintre împachetările elementare ale monocristalelor de GaTe. 
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Fig.1.35 a) Spectrele Raman înregistrate de la suprafața exterioară a plăcilor de GaTe netratate 

(NT) (curba 1), TT în vapori de Zn, la temperatura 1073 K, timp de 1 oră (curba 2), 6 ore (curba 

3) şi 24 ore (curba 4); b) de la suprafața interioară obținută prin despicarea plăcilor de GaTe TT 

în vapori de Zn, la temperatura 1073 K, timp de 1 oră (curba 1) şi 6 ore (curba 2) 

 

 În spectrul Raman al cristalelor primare Fig.1.35a, curba 1), odată cu liniile intense 

caracteristice modurilor de vibrație ale rețelei compusului GaTe (112,9 cm-1, 130,7 cm-1, 176,9 

cm-1 (ωTO bE ), 200,8 cm-1 (ωTO bE ⊥ ) și 345,9 cm-1) [9, 27, 42 ], sunt prezente și linii cu 
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intensitate mai mică, la numerele de undă 122,1 cm-1, 229,7 cm-1, 319,5 cm-1 și 417,0 cm-1. 

Aceste linii sunt identificate ca moduri de vibrație ale rețelei cristaline a oxidului de telur [58, 

59]. Probabil că oxigenul evidențiat prin analiza EDX este legat sub formă de cristalite de TeO2. 

În lucrarea [58] este arătat că maximul de la 122 cm-1 se datorează formării oxidului TeO2 pe 

suprafața plăcilor de GaTe ca urmare a adsorbției oxigenului din atmosferă pe suprafață. La 

creșterea duratei păstrării cristalelor de GaTe în atmosferă această bandă devine dominantă în 

spectrul Raman. 

 S-a observat că spectrele Raman ale tuturor probelor TT în vapori de Zn înregistrate în 

regiunea 50-450 cm-1 conțin trei linii intense la numerele de undă egale cu aproximativ 132,2 

cm-1, 206÷207 cm-1 şi 412÷413 cm-1, precum și un șir de linii cu intensitate mică. Liniile intense 

cu numerele de undă 206-207 cm-1 și 412÷413 cm-1 sunt identificate ca mod longitudinal de 

vibrație a rețelei cubice ZnTe [60] şi, respectiv, prima armonică a acestora. Întrucât aceste două 

linii predomină în spectrele Raman, putem considera că în rezultatul TT al plăcilor de GaTe în 

vapori de Zn, la temperatura 1073 K, timp de 1÷24 ore, pe suprafața exterioară a plăcilor se 

formează un strat de ZnTe. Liniile de intensitate mică, prezente odată cu liniile cristalelor de 

ZnTe, corespund vibrației rețelei monoclinice de GaTe. În urma TT al cristalelor de GaTe, în 

vapori de Zn, la 1073 K, liniile Raman caracteristice oxidului TeO2 nu au fost detectate, cele ale 

compusului GaTe își micşorează intensitatea, iar la mărirea duratei TT intensitatea liniilor 

caracteristice compusului ZnTe crește, acestea devenind dominante. 

 

Tabelul 1.23 Interpretarea maximelor din spectrele Raman înregistrate de la suprafața exterioară 

a plăcilor de GaTe netratate (NT) (curba 1) şi TT în vapori de Zn, la temperatura 1073 K, timp 

de 1 oră, 6 ore şi 24 ore 

NT TT 1 oră TT 6 ore TT 24 ore Interpretare 

~  

(cm-1) 

I 

(r. u.) 

~  

(cm-1) 

I 

(r. u.) 

~  

(cm-1) 

I 

(r. u.) 

~  

(cm-1) 

I 

(r. u.) 
Compus 

Mod de 

vibrație 

~  

(cm-1) 
Ref. 

91,1 39,1 94,2 7,3 92,6 4 93,1 3,4 Te E(TO) 92 [44, 61] 

112,9 100,0       GaTe Ag 111,3 [9] 

122,1 85,3       TeO2 E 121 [58, 59] 

130,7 87,7 132,2 29,0 132,2 15,0 132,2 9,6 GaTe 2A 132 [42] 

  164,7 16,8 163,7 10,8 163,2 8,2 GaTe Bg 163 [29] 

176,9 44,7       GaTe ωTO ( bE ) 176 [27] 

  189,6 17,9 189,6 12,8 189,6 10,5 ZnTe TO 190 [60] 

200,8 55,9       GaTe ωTO ( bE ⊥ ) 196 [27] 

  206,9 100,0 206,3 100,0 206,9 100,0 ZnTe LO 206 [60, 62] 

  223,6 13,6 224,6 9,3 223,6 8,8 GaTe 2Ag  [9] 

229,7 34,7       TeO2 B1 235 [59] 

319,5 12,7       TeO2 A2 315 [59] 

345,9 12,0       GaTe 2 ωTO ( bE )  [27] 

  412,9 22,3 412,4 35,4 412,9 51,6 ZnTe 2LO  [60, 62] 

417,0 13,2       TeO2 B2 415 [59] 
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 În spectrele Raman înregistrate de la suprafața interioară obținută prin despicarea plăcilor 

de GaTe TT în vapori de Zn, la temperatura 1073 K, timp de 1 oră (Fig.1.35b, curba 1) şi 6 ore 

(Fig.1.35b, curba 2), predomină benzile de vibrație cu maxime la 109,9 cm-1, 115,0 cm-1, 129,7 

cm-1, 142,9 cm-1, 153,0 cm-1, 163,2 cm-1, 176,9 cm-1, 211,4 cm-1, 269,8 cm-1 şi 284,0 cm-1. Cu 

toate că aceste valori sunt în bună concordanţă cu valorile obținute pentru cristalele de GaTe 

pure [63], acestea sunt totuși deplasate cu 0,2÷2,7 cm-1 spre numere de undă mari. La creșterea 

duratei tratamentului până la 6 ore, se observă o creștere a intensității maximului din regiunea 

200-215 cm-1 şi deplasarea până la 208,3 cm-1 faţă de 211,4 cm-1 în cazul cristalelor tratate timp 

de 1 oră. 

 Întrucât la creşterea duratei tratamentului se observă o micşorare a intensității liniilor 

caracteristice cristalelor de GaTe, creșterea intensității benzii 208,3 cm-1 și deplasarea spre 

numere de undă mici ar putea fi datorată influenței benzii de vibrație monofononice (ωLO) cu 

numărul de undă 206 cm-1 caracteristice monocristalelor cubice de ZnTe [60]. 

 

1. - III Proprietăţile optice ale compusului GaTe şi a nanocompozitelor GaTe-CdTe şi 

GaTe-ZnTe 

3.1 Analiza marginii benzii fundamentale în cristalele GaTe şi în micro- şi 

nanocompozitelor GaTe-CdTe, GaTe-ZnTe 

 Coeficientul de absorbţie ( ) h  în regiunea marginii benzii de absorbţie intriseci a fost 

calculat din măsurări a transmitanţei 
0I

I
t t=  ( tI – intensitatea radiaţiei emergente, 0I  – 

intensitatea radiaţiei incidente) şi a coeficientului de reflexie R  folosind formula (1.26). A fost 

măsurată transmitanţa la trei lame de GaTe cu surplus 0,5% Te cu grosimea 8,2 μm, 74 μm şi 

198 μm. Grosimile lamelor au fost selectate ţinând seama de eroarea minimă a măsurării care se 

încadrează în limitele 0,5≤ d ≤10 [64]. 

( ) ( )
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R

d
    (1.26) 

 Lărgimea benzii interzise a materialelor semiconductoare compuse din nanolame, 

nanofire şi nanopanglici poate fi determinată din caracteristica spectrală descrisă cu ecuaţia [65]: 

( )n

gEhAh −=  ,     (1.27) 

unde factorul de putere n primeşte valorile 2 sau 0,5 pentru tranziţii indirecte şi, respectiv, 

directe; A este o constantă. Formula (1.27) se foloseşte în cazul eşantioanelor transparente optic 

 Pentru determinarea coeficientului de absorbţie a lamelor de GaTe s-au folosit lame plan-

paralele cu grosimea 5,2 μm, 28 μm, 136 μm şi 210 μm. În Fig1.36 sunt prezentate spectrele de 
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absorbţie la temperatura 293 K (curba 1) şi 80 K (curba 2) la incidenţă normală a luminii pe 

suprafaţa plăcilor. 
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Fig.1.36 Spectrele de absorbţie ale straturilor monocristaline de GaTe, în regiunea marginii 

intrinseci (a) şi în adâncul benzii de absorbţie fundamentală (b),  

la T=293K (curba 1) şi T=80K (curba 2) 

 

 După cum se vede din compararea dependenţelor ( ) h  a cristalelor GaTe crescut din 

componente luate în cantităţi stoechiometrice (Fig.1.36) şi a cristalelor GaTe cu surplus de Te, se 

observă o majorare a coeficientului de absorbţie la energii a fotonilor mai mici decât energia 

benzii de absorbţie a excitonilor direcţi atât la temperatura 80 K cât şi la temperatura normală. 

Întrucât absorbţia în regiunea benzii excitonice n=2 (h=1,783 eV) este la nivelul absorbţiei de 

fond (Fig.1.38, curba 2), putem considera că surplusul de Te efectiv ecranează legăturile 

electron-gol în acest semiconductor. 

 Într-un interval îngust de energii (~0,05 eV) coeficientul de absorbţie creşte cu mai mult 

de două ordine de mărime, proprietate caracteristică semiconductorilor cu tranziţii optice directe. 

În adâncul benzii de absorbţie intrinseci coeficientul de absorbţie atât la temperatura 80 K, cât şi 

la 293 K, este în creştere odată cu energia fotonilor, şi atingând mărimea de ~3·104 cm-1, la 

energia 2,4 eV. La temperatura 293 K marginea benzii de absorbţie este formată de benzile 

excitonilor liberi cu maxim la energia de 1,663 eV. La temperatura 80 K, maximul benzii 

excitonilor direcţi în stare n=1 se găseşte la energia 1,771 eV, iar la energia 1,783 eV este 

localizat maximul benzii de absorbţie a excitonilor în starea n=2. Energia de legătură a perechii 

electron-gol, calculată pe baza modelului excitonilor cu rază mare (excitonii Vanier-Mott), este 

de ~12 meV. 

 Lărgimea benzii interzise a cristalitelor GaTe la temperatura 80 K este egală cu 1,783 eV. 

În Fig.1.37 sunt prezentate spectrele de absorbție în regiunea benzii de absorbție excitonice la 

temperatura 80 K (curba 1), a lamei de GaTe cu grosimea 8,3 µm, supusă acțiunii presiunii pe 
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direcția axei b (curba 2) și aceeaşi placă de GaTe după tratament termic în vid la temperatura 900 

K (curba 3). 
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Fig.1.37 Spectrele de absorbție, la 80 K, a trei eşantioane de GaTe:  

GaTe cu grosimea d=8,3 μm, la presiune normală (curba 1) şi 0,8 atm. (curba 2);  

GaTe tratat termic în vid la temperatura 900 K, timp de 2 ore (curba 3). 

 

 După cum se vede din această prezentare, atât presiunea orientată pe direcția axei b, cât și 

tratamentul termic la temperatura apropiată de punctul de topire, micșorează absorbția 

excitonică. Această micșorare se explică prin faptul că atât presiunea, cât și călirea conduc la 

formarea defectelor rețelei cristaline în GaTe, care ecranează efectiv legăturile excitonice. 

 În Fig.1.38 sunt prezentate spectrele de absorbţie a crstalelor GaTe cu 0,5% at.Te la 

temperatura 293 K şi 80 K. 
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Fig.1.38 Spectrul de absorbţie a cristalului GaTe cu surplus 0,5% at.Te în regiunea marginii 

benzii intrinseci la temperatura camerei (curba 1) şi la 80 K (curba 2) 

 

 Suprafața lamelor de GaTe la tratarea lor în vapori de Cd la temperaturi medii de 620÷650 

K se acoperă cu un strat subțire de culoare brună compus din cristalite de CdTe cu dimensiuni 

submicrometrice. Astfel radiația incidentă suferă o difuziune slabă, fapt care s-a neglijat la 

măsurarea spectrelor de absorbție la energii mai mici decât lățimea benzii interzise a compusului 
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GaTe. În spectrele de absorbție a acestor eșantioane se formează o bandă de absorbție evidențiată 

la 1,50 eV (Fig. 38, curbele 2 și 3). 
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Fig.1.39 Spectrele de absorbție a monocristalelor GaTe (curba 1), GaTe tratat în vapori de Cd la 

temperatura 620 K (curba 2) şi 650 K (curba 3), timp de 60 min 

 

 Este cunoscut că marginea benzii de absorbție a straturilor subțiri de CdTe în stare 

policristalină se găsește în regiunea 1,50÷1,54 eV [66, 67]. Prezența pragului de absorbție din 

regiunea 1,5 eV servește drept criteriu pentru admiterea faptului că în rezultatul tratamentului 

cristalelor GaTe în vapori de Cd la temperatura 650 K, atomii de Te din planele de la suprafața 

împachetărilor stratificate Te-Ga-Ga-Te, combină cu Cd, formând compozitul GaTe-CdTe și Ga 

liber. 

 După cum a fost demonstrat mai sus, în rezultatul tratamentului termic la temperaturi 

înalte (apropiate de temperatura de topire a monocristalelor AIIIBVI), de lungă durată (24 ore și 

mai mult) suprafața eșantioanelor se acoperă cu cristalite cu dimensiuni micrometrice care 

difuzează efectiv radiația incidentă. Absorbanța acestor materiale poate fi determinată din 

măsurări ale coeficientului de reflexie difuză Rd utilizând formula Kubelka-Munk [68]. 

 Suprafața lamelor de GaTe supuse tratamentului termic la temperatura 1070 K în vapori 

de Cd şi Zn se acoperă cu microcristalite de CdTe şi ZnTe cu suprafeţe netede orientate haotic, 

care servesc ca centre de difuziune a luminii incidente. Prezența acestor neomogenități optice nu 

permite determinarea coeficientului de absorbție prin măsurarea transmitanţei t şi reflexiei R. 

 Valori ale absorbanței α caracteristice marginii benzii fundamentale a compușilor ternari 

ai sulfului cu Ga și In, precum şi pentru semiconductorii AIIBVI, AIIIBVI, AIVBVI granulaţi, în 

lucrarea [69] au fost determinate din relaţia: 

( ) ( )

( )
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 Prin extrapolarea segmentelor de dreaptă a funcţiei ( )( )2
hRF  spre zero în [70] s-a 

determinat energiile corespunzătoare lăţimii benzii interzise a compozitelor din nanofire de 
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Ga2O3. Astfel putem analiza tipul tranziţiilor optice în materiale nano- şi microcompozite 

folosind funcţia Kubelka-Munk. 

 Determinarea caracteristicilor optice a compozitelor GaTe-CdTe şi GaTe-ZnTe sintezate 

la temperaturi din intervalul 810÷1100 K în continuare s-a efectuat din măsurări a reflexiei 

difuze, folosind funcția Kubelka-Munk ( )RF  [71]: 

( )
( )






−
==

R

R

S
RF

2

1
2


,     (1.29) 

unde   – coeficient de absorbție; S  – factor de difuzie a luminii; R  – coeficientul reflexiei 

difuze în eşantion cu grosime suficientă ca lumina să se absoarbă complet în probă. 

 Analogic în [72], lăţimea benzii interzise Eg şi funcţia Kubelka-Munk sunt legate prin 

ecuaţia: 

( )( ) ( )
gEhBhRF −= 

2
,    (1.30) 

unde B este o constantă. 

 Marginea benzii de absorbție a probelor obținute prin tratament a plăcilor GaTe în vapori 

de Cd la temperatura 720 K timp de 12 ore a fost analizată cu ajutorul funcției Kubelka-Munk 

(1.29). Tipul tranzițiilor optice şi lățimea benzii interzise a compozitului obținut pe suprafața 

exterioară a plăcii de GaTe s-a determinat folosind relația: 

( ) ( )n

gEhBhRF −=  .     (1.31) 

 În Fig.1.40 este prezentată dependența funcției ( )( )2
hRF   de energie hν în regiunea 

pragului de absorbţie la ~1,5 eV (Fig.1.39, curba 3). După cum se vede din figură, la energii mai 

mari de ~1,58 eV, se obţine o dependenţă liniară a acestei funcţii. Prin extrapolarea segmentului 

liniar al funcției ( )( ) ( ) hfhRF =

2
 la zero s-a determinat lățimea benzii interzise directe a 

compozitului GaTe-CdTe, care este egală cu 1,546 eV, mărime intermediară dintre valorile 

benzii interzise a cristalelor de GaTe şi CdTe ce intră în componența compozitului. 
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Fig.1.40 Determinarea energiei benzii interzise a compozitului obținut prin tratament la 

temperatura 650 K, timp de 60 min a plăcilor GaTe în vapori de Cd 
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 În Fig.1.41, a și b, sunt prezentate dependențele funcției Kubelka-Munk F(R) de energie, 

pentru compozitul obținut prin tratament termic al cristalelor de GaTe în vapori de Cd, la 

temperatura 1070 K, timp de 1 oră și, respectiv, 6 ore. 
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Fig.1.41 Dependențele ( ) ( )hfRF =  pentru compozitele obținute prin tratament termic al 

cristalelor de GaTe în vapori de Cd, la temperatura 1070 K, timp de 1 oră (a) și 6 ore (b).  

Inset: Absorbanța compozitului obținut prin tratament termic al cristalelor de GaTe în vapori de 

Cd, la temperatura 1070 K, timp de 1 oră, calculată din formula (7). 

 

 În Fig.1.42 (a, b) este prezentată funcţia Kubelka-Munk calculată din măsurători a 

coeficientului de reflexie difuză în eşantioane în care coeficientul de transmisie 0=t . 

Dependenţa spectrală a funcţiei Kubelka-Munk conţine două regiuni de creştere a coeficientului 

de reflexie difuză, unul în intervalul energiilor 2,1÷2,3 eV şi altul la energii 1,6÷1,7 eV. 

Lărgimea benzii interzise în aceste intervale de variaţie a reflexiei difuze determinate prin 

extrapolarea segmentului liniar al funcţiei ( )( ) 21
hRF  la nivelul de fond în aceste două regiuni 

spectrale este de 1,66 eV şi respectiv 2,186 eV. Aceste mărimi bine corelează cu lăţimea benzii 

interzise în compusul GaTe şi respectiv ZnTe. 

1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80
0

5

10

15

20

25

30

35

40

 

 

[F
(R

)h

]2

, 
u

n
. 

a
rb

.

h, eV

1,66 eV

a)

         

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4
0

5

10

15

20

 
 

[F
(R

)h

)]

1
/2
, 

u
n

. 
a

rb
.

h, eV

b)

2,186 eV

 

Fig.1.42 Lărgimea benzii interzise calculată cu ajutorul funcţiei reflexiei difuze Kubelka-

Munk a compozitului GaTe-ZnTe obţinut prin TT a plăcii GaTe (d=228 μm) în vapori de Zn la 

temperatura 870 K timp de 6 ore 
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 Dependența spectrală a funcției Kubelka-Munk FR(hν) în regiunea marginii benzilor de 

absorbție a cristalelor de GaTe şi ZnTe din compozitul obținut prin tratament termic la 

temperatura 1070 K a cristalelor de GaTe în vapori de Zn, conține două platouri (Fig.1.43). 

1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40

0,4

0,8

1,2

1,6

ZnTe

F
(R

d
)

h, eV

GaTe

 
Fig.1.43 Dependența ( ) ( )hfRF =  pentru compozitul obținut prin tratament termic al cristalelor 

de GaTe în vapori de Zn, la temperatura 1070 K, timp de 1 oră 

 

 Minimul funcției FR(hν) la energia 2,26 eV corespunde bine cu lățimea benzii interzise a 

compusului ZnTe (2,25 eV [71]), iar panta de la energii mai mici de 2,0 eV poate fi cauzată de 

absorbția în cristalitele de GaTe din compozit. Lățimea benzii interzise a cristalelor de ZnTe la 

temperatura camerei corelează bine cu energia obținută 2,23 eV prin extrapolarea dependenței 

FR(hν) până la nivelul de fond (Fig1.43). 

 Din comparaţia graficelor prezentate în Fig.1.42 şi 1.43 se vede că majorarea temperaturii 

TT de la 870 K până la 1070 K duce la atenuarea maximului funcţiei Kubelka-Munk în regiunea 

1,6÷1,8 eV. Astfel putem conchide că în rezultatul majorării temperaturii TT pe suprafaţa plăcii 

GaTe se formează un strat consistent de cristalite cu dimensiuni submicrometrice de GaTe. 

 Compozitul GaTe-CdTe este un material puternic absorbant. Totodată, datorită structurii 

microcristaline şi valorilor indicilor de refracţie mari (2,9÷3,4), este şi un material care difuzează 

lumina incidentă. Aceste două calităţi nu permite măsurarea spectrelor de absorbţie prin 

măsurători a transmitanţei t  şi a coeficientului de reflexie. Dependenţa spectrală a absorbanţei 

S


 materialelor cu coeficienţi înalţi de împrăştiere difuză a fost calculată din funcţia Kubelka-

Munk folosind distribuţia spectrală a coeficientului de reflexie difuză. 

 Dar pentru măsurători cantitative şi pentru calcularea parametrilor fizici a materialelor 

studiate sunt necesare mărimi absolute a coeficientului de absorbţie. Trecerea coeficientului de 

absorbţie din formula (1.32) la valori absolute s-a făcut după mărimea coeficientului de absorbţie 

la lungimea de undă 636 nm (W=123 mW) egal cu 3,65∙104 cm-1. 
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 Spectrul de absorbţie a compozitului GaTe-CdTe, obţinut prin TT a plăcii de GaTe cu 

grosimea 38 μm la temperatura 720 K, calculat din spectrul de reflexie difuză folosind formula 

(1.32) cu corecţia mărimii coeficientului de absorbţie, este prezentat în Fig.1.44. 
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Fig.1.44 Spectrul de absorbţie a compozitului CdTe-GaTe obţinut prin tratament termic a lamei 

de GaTe (d=38 μm) în vapori de Zn la temperatura 720 K 

 

 După cum se vede din această prezentare, în intervalul energetic de la 1,75 eV la 1,9 eV 

coeficientul de absorbţie a compozitului GaTe-CdTe se măreşte de 10 ori de la 5∙103 cm-1 până la 

4∙104 cm-1. Marginea de absorbţie din regiunea 1,75 eV bine corelează cu lărgimea benzii 

interzise din monocristalele GaTe. 

 

1. - IV Procese radiative în cristalele GaTe şi în micro- şi nanocompozite  

GaTe-CdTe şi GaTe-ZnTe 

4.1 Fotoluminescenţa cristalelor GaTe 

 În Fig.1.45 sunt prezentate spectrele de emisie fotoluminescentă a monocristalelor GaTe 

supuse tratamentului termic în vid la temperatura 423 K, 570 K şi 740 K. După cum se vede din 

această figură, intensitatea FL a benzii impuritare cu maxim slab conturat la 780 nm are valoare 

maximă în eşantioanele tratate termic la 570 K. Mobilitatea golurilor la temperatura camerei, 

determinată din constanta Hall este egală cu 21 cm2/V·s. 
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Fig.1.45 Conturul benzii FL impuritare din spectrul FL a critalelor GaTe supuse tratamentului 

termic în vid la temperaturile 423 K (curba 1), 570 K (curba 2) şi 740 K (curba 3) 

 

 Spectrele de FL, la T=80 K, a plăcii de GaTe, la excitare cu flux de radiaţie de 0,25 

kW/cm2 şi 2,5 kW/cm2, conţin o bandă îngustă cu maxim la 1,771 eV şi o bandă cu intensitate 

mică, cu maxim slab conturat la ~l,68 eV (Fig.1.46). Maximul benzii de FL dominante coincide 

cu linia de absorbţie a excitonilor direcţi în starea n=1 [79], la temperatura 80 K, și poate fi 

considerată ca anihilare radiativă a excitonilor liberi. La temperatura camerei banda de absorbţie 

a excitonilor în starea n=1 este centrată la energia 1,662±0,002 eV. Energia Rydberg a 

excitonului a cristalelor de GaTe la temperatura 80 K este egală cu 19 meV [80]. Astfel, lăţimea 

benzii interzise a cristalelor GaTe studiate la temperatura 300 K şi 80 K este egală cu 

1,681±0,002 eV și 1,790±0,002 eV. Aceste rezultate bine corelează cu rezultatele publicate în 

lucrările [81-83]. Benzile de FL cu contur larg prezente în regiunea energiilor mai mici decât 

banda de emisie a excitonilor au fost analizate în [73, 84]. În aceste lucrări este stabilită natura 

D-A a benzilor din regiunea 1,4÷1,7 eV. 

 Structura spectrului de FL se schimbă în rezultatul tratamentului termic al cristalelor de 

GaTe în vid la temperatura 1070 K, timp de 4 ore (Fig.1.47). Banda de emisie a excitonilor liberi 

(FE) este puternic atenuată şi apare la energii 1,771 eV. Totodată, se formează două benzi cu 

maxime la energiile 1,755 eV și 1,740 eV. Banda de FL cu maxim la 1,740 eV are semilăţimea 

de ~12 meV, mărime comensurabilă cu semilăţimea benzii de emisie a excitonilor liberi în GaTe 

netratat termic (Fig.1.46). Benzile de FL cu astfel de semilăţime sunt caracteristice pentru emisia 

radiativă a excitonilor şi proceselor de emisie cu participarea excitonilor, care pot fi repetări LO 

fononice a excitonilor liberi sau a excitonilor localizaţi la centre neutre şi ionizate. După cum s-a 

demonstrat în [73, 74] la formarea benzilor de FL în cristalele de GaTe participă fononi optici cu 

energia 14÷23 meV. 
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Fig.1.46 Spectrul de FL la 80 K a monocristalelor de GaTe netratate (a)  

(P=0,25 kW/cm2 şi 2,5 kW/cm2) 

 

 Întrucât intervalul energetic dintre maximul benzii de FL a excitonilor liberi și banda de 

FL cu maxim la 1,740 eV este egal cu 31 meV și este mai mare decât energia fononilor optici, 

această bandă o putem considera ca emisie radiativă a excitonilor localizaţi, cu energia de 

legătură la centrul impuritar egal cu 31 meV. Benzile de emisie luminescentă la T=10 K a 

excitonilor localizaţi în cristalele de GaTe au fost studiate în [75]. În acest studiu s-a demonstrat 

că banda de emisie FL cu maxim la 1,73 eV reprezintă anihilare radiativă a excitonilor localizaţi 

la acceptorii cu energia de legătură ~38 meV. 

 Particularitatea care s-a evidenţiat la energia 1,755 eV de asemenea poate fi de natură 

excitonică, și anume ca emisie radiativă a excitonilor localizaţi la defecte ale reţelei cristaline în 

cristalele de GaTe supuse călirii la temperatură înaltă (1020 K). În [36, 76] s-a studiat influenţa 

defectelor formate în cristalele de GaTe tratate termic la temperaturi mult mai mici decât 

temperatura de solidificare asupra structurii spectrelor de FL şi a diagramei nivelelor adânci. 

Călirea de scurtă durată (~1 oră) la temperatura 470 K şi 670 K duce la atenuarea emisiei FL a 

excitonilor localizaţi şi formează noi nivele donoare şi acceptoare, cât și nivele energetice adânci 

prin care are loc emisia radiativă în regiunea NIR. 

 Totodată, tratamentul termic al calcogenurilor de Ga duce la schimbări structurale 

majore, cu formarea a noi faze care modifică nu numai diagrama nivelelor energetice în banda 

interzisă, dar și structura benzilor electronice [77, 78]. Tratamentul termic al cristalelor de GaTe 

la temperatură înaltă (670 K) după cum a fost stabilit în [76] duce la formarea defectelor 

structurale și a stărilor energetice adânci, care influenţează asupra mecanismelor de generare-

recombinare a purtătorilor de sarcină de neechilibru în materialele semiconductoare. 

 Compozitele GaTe-CdTe şi GaTe-ZnTe sunt materiale luminescente în regiunea NIR. 

 În Fig.1.47 este prezentat spectrul de FL la 80 K a plăcilor inițiale de GaTe, tratate termic 

în vid la T=1070 K, timp de 4 ore. 
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Fig.1.47 Spectrul de FL la 80 K a monocristalelor de GaTe tratate termic în vid la temperatura 

1070 K, timp de 4 ore (b) (P=0,25 kW/cm2) 

 

La mărirea fluxului excitant de ~10 ori, de la 0,25 kW/cm2 până la ~2,5 kW/cm2, intensitatea în 

maximul acestei benzi se mărește după o funcţie de putere de tipul 

PL ~       (1.33) 

cu factorul de putere α~0,8, mărire caracteristică benzilor de emisie donor-acceptor [85]. 

Analogic putem considera că banda cu maxim la 1,684 eV este recombinare a perechii donor cu 

energia 0,030 eV, determinată în [86] şi acceptorul cu energia 75 meV. Menţionăm că prezenţa 

nivelului acceptor cu energia 74 meV a fost stabilită din măsurări ale conductibilităţii electrice și 

a efectului Hall în cristalele de GaTe crescute prin metoda Bridgman-Stockbarger, pe când în 

cristalele crescute din fază de vapori este prezent un nivel acceptor cu energia de 152 meV de la 

banda de valenţă [87]. 

 După cum se vede din aceste prezentări, TT duce la amplificarea defectelor proprii în 

cristalele de GaTe, defecte care contribuie la formarea benzii D-A cu maxim la 1,740 eV. Aceste 

defecte ecranează intens legăturile excitonice, fapt observat şi din spectrele de absorbție. 

 

4.2 Fotoluminescenţa micro- şi nanocompozitului GaTe-CdTe 

 Spectrul de FL la 80 K a compozitului CdTe-GaTe, la excitare cu flux de radiaţie ~125 

mW/cm2, este prezentat în Fig.1.48, curba 1. În acest spectru se evidenţiază o bandă intensă 

complexă cu maxim la energia 1,600 eV, aripa căreia se întinde până la ~1,37 eV, şi o bandă cu 

intensitatea mică cu maxim la energia 1,755 eV. A doua bandă a fost observată în spectrele de 

FL a cristalelor de GaTe tratate termic în vid la temperatura ~1070 K (Fig.1.47). 

 Banda de FL cu maxim la 1,600 eV acoperă intervalul spectral în care se include banda 

impuritară prezentă în cristalele de GaTe nedopate (Fig.1.46) şi benzile de emisie a excitonilor 

(liberi şi localizaţi) în CdTe [88]. Lăţimea benzii interzise în CdTe la 80 K, egală cu 1,595 eV 

[89]. Energia Rydberg a excitonilor în cristalele de CdTe este egală cu ~10 meV la temperatura 

77 K [90] şi este comensurabilă cu energia termică, fapt care duce la atenuarea puternică a 

emisiei excitonice și totodată la amplificarea intensităţii FL benzii impuritare (1,600 eV). 
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Întrucât această bandă acoperă un interval de energii din banda de absorbţie a compusului CdTe 

la 80 K, prezenţa acesteia poate fi determinată de mecanismul de recombinare luminescentă în 

cristalitele de GaTe. Pentru stabilirea naturii acestor benzi s-a cercetat dependenţa intensităţii FL 

(L) de densitatea fluxului de radiaţie (Fig.1.48d, Inset). La majorarea fluxului de excitare de la 

125 mW/cm2 până la 250 mW/cm2 în regiunea aripii la energii mici a FL compozitului se 

formează o bandă cu maxim la energia 1,45 eV. Intensitatea FL a benzilor cu maxim la energiile 

1,605 eV și 1,450 eV creşte odată cu densitatea fluxului excitant (P). Această creștere bine se 

descrie cu funcţia de putere (1). După cum se vede din Figura 48c, Inset, factorul de putere α este 

egal cu 0,80 și 0,82 pentru benzile 1,608 eV și, respectiv, 1,450 eV.  
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Fig.1.48 Spectrul de FL la 80 K a compozitului CdTe-GaTe (c, d) (P=0,125 kW/cm2 (curba 1), 

0,25 kW/cm2 (curba 2), 0,85 kW/cm2 (curba 3) şi 3,3 kW/cm2 (curba 4)) 

 

 În [85] se arată că valorile factorului de putere α<1 sunt caracteristice pentru benzile de 

FL de tip D-A. Natura impuritară a benzii de FL cu maxim la 1,600 eV este demonstrată prin 

măsurări ale FL cristalelor de GaTe la 10 K [80, 84] şi la T≥97 K în [73]. Prezenţa vacanţelor de 

Ga și a impurităţilor necontrolabile contribuie la formarea în banda interzisă telururii de galiu a 

două nivele acceptoare cu energia 110 meV și 150 meV de la banda de valenţă și a unui nivel 

donor plasat la 75 meV de la banda de conducţie [75]. Dacă ţinem seama că lăţimea benzii 

interzise în GaTe la 80 K este egală cu 1,790 eV, atunci banda de FL a compozitului CdTe-GaTe 

cu maxim la 1,608 eV bine se interpretează ca recombinare radiativă D-A prin intermediul 

nivelului donor cu energia 75 meV de la minimul benzii de conducţie și a nivelului acceptor cu 

energia EV+0,110 eV în cristalele de GaTe din compozit. 

 Banda cu maxim la energia 1,45 eV este greu de interpretat ca recombinare luminescentă 

a electronilor din banda de conducţie cu golul de pe nivelul acceptor. În lucrările [75, 86] sunt 

determinate energiile nivelelor donoare (30 meV şi 75 meV) și a nivelelor acceptoare (110 meV 

și 150 meV). Studiile efectuate în [91, 92] demonstrează că banda de FL cu maxim la energia 

~1,4 eV este de natură impuritară și se interpretează ca tranziţie radiativă D-A în complexul 

(VCdD). 
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 Întrucât procesul de formare a compozitului CdTe-GaTe are loc la temperaturi înalte 

(1070 K) atunci este posibilă formarea soluţiilor solide CdxGa1-xTe cu proprietăţi luminescente. 

În lucrarea [93] se studiază catodoluminescenţa (CL) soluţiilor solide obţinute prin călire la 

temperatura 1010 K a mixturii din CdTe și mici concentraţii de GaTe (<0,2% mol.). La 

concentraţii de 0,05% mol. de GaTe spectrul de CL la 80 K al soluţiei solide conţine două benzi 

la energia 1,560 eV și 1,420 eV. Banda cu maxim la energia 1,560 eV se atenuează odată cu 

majorarea componentei GaTe în soluţie și dispare din spectru la concentraţie de 0,2% mol. de 

GaTe în soluţia solidă. Totodată, are loc o deplasare de la 1,420 eV până la 1,400 eV în soluţia 

solidă de CdTe cu 0,23% mol. de GaTe. La concentraţii mari de GaTe se obţine un amestec din 

două faze de GaTe și CdTe. După cum se vede din Fig.1.48, c și d, energiile benzilor de FL a 

compozitului CdTe-GaTe nu coincid cu benzile de CL a soluţiilor solide de CdTe-GaTe.  

 În lucrarea [94] sa demonstrat că vacanţele de Te formează în banda interzisă a compusului 

CdTe un nivel donor plasat la EC-0,04 eV, iar defectele de Cd formează nivele acceptoare cu 

energia EV+0,115 eV. Ţinând seama că lăţimea benzii interzise a compusului CdTe la 

temperatura 80 K este egală cu 1,605±0,002 eV, banda de FL cu maxim la energia 1,450 eV 

poate fi considerată ca tranziţie electronică între nivelul donor (VTe) și nivelul acceptor (defect de 

CdTe). La confirmarea acestei concluzii contribuie și dependenţa intensităţii FL a benzii 1,45 eV 

de densitatea fluxului de radiaţie excitantă care după cum se vede din Figura 48, Inset, este o 

funcţie de tipul (1.33), cu factorul de putere 82,0= . 

 

4.3 Fotoluminescenţa compozitului nanometric GaTe-ZnTe 

 Contururile spectrului de FL la 80 K al compozitului GaTe-ZnTe, obţinut prinTT a 

lamelor GaTe în vapori de Zn la 650 K timp de 6 ore (Fig.1.49), bine se descrie cu trei curbe de 

tip Gauss cu maxime la energiile 1,765, 1,739 şi 1,714 eV. 
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Fig.1.49 Spectrului de FL al compozitului GaTe-ZnTe la temperatura 80 K 

 

 Lățimea benzii interzise a monocristalelor de GaTe la temperatura 77,3 K este egală cu 

1,787 eV [91, 92]. După cum se vede din Fig.1.49, benzile de FL a compozitului GaTe-ZnTe se 

găsesc în regiunea marginii benzii de absorbție a cristalitelor de GaTe. Maximul benzii de 
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absorbție a excitonilor în starea n=1 se găsește la energia 1,771 eV [93.] şi este deplasat cu ~7 

meV spre energii mari față de maximul benzii de FL de margine. Aşadar, putem considera că 

banda de FL cu maxim la 1,764 eV reprezintă anihilarea radiativă a excitonilor localizați la 

donor cu energia de legătură egală cu 7 meV. Banda de FL cu maxim la 1,739 eV din compozitul 

GaTe-ZnTe are analog în spectrul de FL a cristalelor de GaTe pure și este determinată de 

defectele rețelei cristalelor de GaTe din compozit. Banda cu maxim la 1,714 eV are un contur de 

tip Gauss şi poate fi asociată mecanismului de recombinare prin intermediul centrului format de 

ionii de Zn+ în cristalitele de GaTe. 

 Spectrele de fotoluminescență (FL) ale compozitului ZnTe-GaTe obținut prin TT al 

cristalelor de GaTe în vapori de Zn, timp de 24 ore, la temperatura 1000 K și 1073 K sunt 

prezentate în Fig.1.50a și, respectiv, 1b. Spectrul de FL al compozitului ZnTe-GaTe obținut la 

1000 K (Fig.1.50a) conține o bandă largă care acoperă intervalul energetic 1,5÷2,55 eV și are 

maximul la 1,92 eV. Forma asimetrică și lărgimea mare a acestei benzi față de benzile de FL 

caracteristice pentru semiconductorii AIIBVI și AIIIBVI, indică despre structura complexă a 

acestora. Conturul acestei benzi se descompune bine în patru curbe Gauss cu maximele la 2,405 

eV, 2,143 eV, 1,950 eV și 1,770 eV. 
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Fig.1.50 Spectrele de FL, la T=80 K, ale compozitului ZnTe-GaTe obținut prin TT al plăcilor de 

GaTe TT în vapori de Zn, timp de 24 ore, la temperatura 1000 K (a) și 1073 K (b) 

 

 Lărgimea benzii interzise a monocristalului de ZnTe cu rețea cristalină cubică la 

temperatura 300 K este egală cu 2,295 eV [10.]. La temperatura 80 K, lărgimea benzii interzise 

calculată din formula lui Varshni [95], pentru energia medie a fononilor egală cu 15,1 meV, este 

egală cu 2,375 eV. După cum se vede din Fig.1.50a, maximul curbei 1 (2,410 eV) este deplasat 

în adâncul benzii de absorbție fundamentală a compusului ZnTe cu ~35 meV. O astfel de 

deplasare este probabil cauzată de dimensiunile reduse ale cristalitelor de ZnTe din compozit. 

Drept suport al acestei presupuneri este absența benzii 2,410 eV în spectrul de FL a compozitului 

obținut la temperatura 1078 K întrucât dimensiunile cristalitelor de ZnTe se măresc la creșterea 

temperaturii TT. 



73 

 Lărgimea benzii interzise a cristalelor de GaTe la temperatura 80 K este egală cu 1,790 

eV [81]. Energia de legătură a perechii electron-gol este de 20 meV [96]. Rezultă că banda cu 

maxim la 1,770 eV coincide energetic cu linia de absorbție a excitonilor în starea n=1 și poate fi 

interpretată ca anihilare radiativă a excitonilor în cristalitele de GaTe. Atunci, benzile de FL cu 

maxime la 2,140 eV și 1,950 eV pot fi considerate ca emisie luminescentă impuritară în 

cristalitele de ZnTe ale compozitului ZnTe-GaTe. Banda de FL cu maxim la 1,950 eV probabil 

se formează în rezultatul recombinării în complexul oxigenului (OTe – complex). 

 La majorarea temperaturii TT de la 1000 K până la 1073 K, odată cu majorarea intensității 

de ~3 ori, intervin și unele schimbări în structura benzii de FL. Astfel, în regiunea energiilor 

mari, marginea benzii de FL se deplasează de la 2,56 eV până la 2,30 eV, iar în regiunea 

energiilor mici se formează o bandă cu maxim la 1,750 eV, cu semilățimea de ~40 meV 

(Fig.1.50b). Conturul îngust al acestei benzi indică despre natura excitonică a acesteia. În 

lucrarea [75] se studiază FL în regiunea marginii benzii cristalelor de GaTe la temperatura 10 K. 

În această lucrare se demonstrează că benzile de FL din regiunea 1,76 eV se obține în rezultatul 

recombinării excitonului localizat la donor, cu energia de ionizare de ~18 meV. Banda cu contur 

larg și maxim la 2,0 eV bine se descompune în două benzi elementare cu maxime la 1,950 eV și 

2,145 eV, prezente şi în spectrul de FL al probei obținute la temperatura 1000 K (Fig.1.50a). 

 

4.4 Nivele impuritare adânci şi nivele de captură în materialele compozite GaTe-CdTe, 

GaTe-ZnTe 

 TT al lamelor monocristaline de GaTe în vid sau vapori de Cd și Zn formează în banda 

interzisă a cristalelor din componența compozitelor GaTe-CdTe și GaTe-ZnTe nivele acceptoare 

și donoare, cât și nivele de captură cu energii mari. Diagrama nivelelor de captură în aceste 

compozite a fost determinată din analiza luminescenței stimulate termic (LST). 

 Nivelele de captură pentru electroni care formează conturul LST pot fi determinate prin 

descompunere în curbe elementare. Dacă se neglijează captările de ordinul 2 şi 3 (aproximația 

Randall-Wilkins) prin integrarea componentelor exponențiale ale formulei [97]: 
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se obține conturul curbei elementare al LST [98, 99]: 

 
(1.35) 

unde IM este intensitatea maximală a radiației emise, MT  – temperatura corespunzătoare 

maximului LST, Et – energia nivelului de captură. 

 După Bube [100] energia nivelului de captură și MT  sunt legate prin expresia: 
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N
kTE c

MT ln       (1.36) 

unde cN  este densitatea de stări în banda de conducție, iar n – concentrația electronilor pe 

nivelul de captură. După cum au prezentat autorii lucrărilor [97], pentru valoarea factorului de 

frecvență S=2,9·109 s-1, 








n

Ncln  este aproximat 25, pe când în lucrarea [98] pentru S=109 s-1 se 

dă 








n

Ncln =23. 

 În Fig.1.51 este prezentată curba LST a compozitului CdTe-GaTe înregistrată după 5 min 

de la întreruperea excitării. După cum se vede din spectrul de FL (Fig.1.48) ponderea intensităţii 

benzii 1,45 eV în intensitatea FL totale a compozitului nu depășește 10 %. Astfel putem admite 

că LST are loc în cristalitele de GaTe a compozitului, iar FL a cristalelor de CdTe duce la unele 

abateri ale formei conturului LST. 
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Fig.1.51 Curba LST a compozitului CdTe-GaTe obţinut prin tratament al plăcilor de GaTe în 

vapori de Cd la temperatura 1070 K, timp de 4 ore 

 

 După cum se vede din această prezentare (Fig.1.51) conturul LST are o formă complexă 

care constă din câteva curbe LST elementare. Pentru a determina energiile nivelelor de captură 

care formează conturul, acesta a fost descompus în 3 curbe elementare Randall-Wilkins cu 

maxime la temperaturile 115 K, 146 K şi 180 K. Valorile aproximative ale energiilor nivelelor de 

captură calculate după temperatura maximelor curbelor elementare utilizând formula Urbach 

sunt 0,25 eV, 0,32 eV și 0,39 eV. Nivele de captură cu energia 0,28 eV și 0,40 eV au fost 

determinate în cristalele de GaTe prin metoda DLTS [101, 102]. Energia nivelului de captură 

determinat după panta funcţiei exponenţiale ln(L(T0)/L(T))=f(103/T) (Fig.1.51, Inset) este egală 

cu ~112 meV, mărime care bine corelează cu nivelul acceptor care formează banda de FL cu 

maxim la 1,605 meV a compozitului CdTe-GaTe. 

 În rezultatul degradării reţelei cristaline monoclinice a cristalului de GaTe, determinată 

de prezenţa atomilor intercalantului (Zn) și a cristalitelor de ZnTe, în banda interzisă a 
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componentelor compozitului (ZnTe şi GaTe) se formează atât nivele suplimentare de 

recombinare pentru purtătorii de sarcină de neechilibru, cât și nivele de captură pentru electroni.  

 În Fig.1.52, Inset, este prezentată dependenţa intensităţii relative a LST de inversul 

temperaturii pentru sectorul iniţial (80÷110 K) al curbei LST a compozitului ZnTe-GaTe. După 

cum se vede din figură, sectorul iniţial se descrie bine cu formula ( ) ( ) 







−

kT

E
TITI Texp~ 0  pentru 

valoarea energiei nivelului egală cu 31 meV. Nivelele de captură pentru electroni care formează 

conturul LST pot fi determinate prin descompunere în curbe elementare. După cum se vede din 

Fig.1.52 conturul curbelor LST al compozitului ZnTe-GaTe se descrie bine cu suma a șapte 

curbe elementare Randall-Wilkins. Temperaturile corespunzătoare maximelor curbelor LST 

elementare TM și nivelelor de captură calculate conform formulei empirice Urbach sunt incluse în 

Tabelul 1.23. 
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Fig.1.52 Curba LST a compozitului ZnTe-GaTe și descompunerea în curbe elementare. Inset: 

dependenţa intensităţii relative a LST de inversul temperaturii pentru sectorul iniţial al curbei 

 

 Energiile nivelelor de captură Et din compozitul GaTe–ZnTe calculate cu ajutorul 

formulei empirice a lui Urbach [103]: 

MT nkTE = ,      (1.37) 

sunt incluse în Tabelul 1.24. 

 

Tabelul 1.24 Energiile nivelelor de captură în structurile compozite ZnTe-GaTe determinate din 

spectrele de TL 

TM, K E, meV 

116 250 

127 274 

139 299 

154 332 

173 373 

189 407 

202 435 
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 După cum se vede din acest tabel, în rezultatul formării compozitului ZnTe-GaTe pe baza 

reţelei cristaline monoclinice a compusului GaTe în cristalitele compozitului se formează o 

diagramă de nivele de captură pentru electroni, cu energii cuprinse în intervalul 250÷435 meV. 

 

4.5 Electroluminescenţa micro- şi nanocompozitelor GaTe-CdTe şi GaTe-ZnTe 

 GaTe, ca şi analogii din clasa semiconductorilor lamelari AIIIBVI (GaS şi GaSe), sunt 

materiale electroluminescente la temperaturi joase. De asemenea sunt şi materiale 

catodoluminescente la temperatura 74,3 K şi mai joasă. În ultimii ani de asemenea s-a 

demonstrat că o grupă mare din semiconductori de tipul AIIBVI sub formă de micro şi 

nanocristale pot servi ca materiale de bază pentru elaborări a surselor electroluminescente de 

radiaţie în regiunea ultraviolet, vizibil şi IR apropiat [104, 105]. S-a cercetat electroluminescenţa 

(EL) compozitelor GaTe-CdTe şi GaTe-ZnTe la temperatura camerei în prezenţa câmpului 

electric alternativ. Experimentele preventive au demonstrat că la temperatura camerei EL se 

observă pe cristalele GaS şi GaSe la densităţi înalte a curentului în joncţiunile contact punctiform 

metalic cu suprafaţa plăcii de GaS/GaSe. 

 S-a studiat EL materialelor compozite GaTe-CdTe şi GaTe-ZnTe obţinute prin tratament 

termic a plăcilor GaTe cu grosime 1÷2 mm în vapori de Cd şi vapori de Zn la temperatura 1073 

K timp de 1 oră. În rezultatul acestui procedeu tehnologic suprafaţa plăcii de GaTe se acoperă cu 

cristalite de CdTe şi respectiv ZnTe cu dimensiuni microscopice (de la ~ 30 μm până la zeci de 

nanometri). 

 După tratamentul termic plăcile de GaTe se despică aşa, încât se obţin lame de GaTe 

acoperite cu compozit din microcristalite de CdTe, respectiv ZnTe şi GaTe. Pe suprafaţa GaTe 

proaspăt despicată prin evaporare termică în vid s-a depus un strat subţire (0,8÷1,0 μm) de In 

care, după cum se vede din Fig.1.53b, serveşte ca electrod din spate. 
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Fig.1.53 a) Spectrul electroluminescenţei compozitului GaTe-ZnTe în câmp electric alternativ cu 

frecvenţa 2,5 kHz (U=180 V) la T=78 K. Compozitul a fost format pe baza lamelor de GaTe cu 

grosimea 120 μm (curba 1), 205 μm (curba 2) şi 324 μm (curba 3) 

b) Modelul suportului cu eşantionul montat pentru măsurarea electroluminescenţei: 

  1 – electrod din volfram ø 30 μm; 

  2 – strat din cristalite ZnTe; 

3 – monocristal GaTe; 

4 – strat subţire In; 

5 – suport-ftorplast. 

 

 În calitate de sursă de tensiune alternativă cu frecvenţa 2,5 kHz s-a folosit generatorul 

G3-7A, tensiunea la ieşire din care s-a amplificat până la 300 V cu ajutorul unui transformator cu 

coeficientul de transformare 1:10. Radiaţia EL s-a înregistrat cu ajutorul instalaţiei pentru 

măsurări a caracteristicilor fotoluminescente descrise anterior. Spectrul EL al compozitului 

GaTe-ZnTe acoperă intervalul lungimilor de undă de la 500 nm până la 700 nm cu maxim de 

intensitate la ~ 518 nm. Variaţia intensităţii EL în regiunea intensităţii maxime poate fi cauzată 

atât de grosimea stratului de compozit, cât şi de dimensiunile criszalitelor care iradiază . Din 

multiple observaţii microscopice s-a observat că intensitatea integrală a EL depinde şi de direcţia 

de creştere a cristalitelor în compozit. 

 În Fig.1.54 este prezentată dependenţa intensităţii EL la lungimea de undă 520 nm de 

intensitatea curentului în compozitul microcristalin ZnTe-GaTe obţinut pe plăci de GaTe cu 

grosimea 120÷324 μm. După cum se vede din această prezentare EL la curenţi mai mari de 2 mA 

bine se descrie cu o funcţie de putere de tipul 5~ IIEL , dependenţă caracteristică pentru 

heterojoncţiuni şi structuri metal-semiconductor. 
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Fig.1.54 Dependenţa intensităţii EL în regiunea spectrală cu intensitate maximală (λ=519 

nm) de intensitatea curentului în compozitul microcristalin GaTe-ZnTe f 

ormat prin tratamentul termic al lamelor de GaTe cu diferite grosimi:  

1 – d=120 μm; 2 – d=205 μm; 3 – d=324 μm 

 

 În Fig.1.55 este prezentată EL integrală în funcţie de intensitatea curentului prin 

compozit, obţinut pe strat de GaTe cu grosimi de la 120 μm până la 324 μm. Din comparaţia 

gaficelor din Fig.1.55 şi 1.54 se vede că luminescenţa integrală la intensităţi mai mari de 5 mA 

poate fi descrisă cu o funcţie de putere, cu factor de putere mai mic de unitate. Micşorarea 

intensităţii integrale odată cu majorarea grosimii eşantionului poate fi cauzată şi de efectul 

difuziei radiaţiei emise în interiorul eşantionului. 
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Fig.1.55 Dependenţa intensităţii integrale a EL de intensitatea curentului în compozitul GaTe-

ZnTe format în plăcile de GaTe cu grosimile din Fig.1.54 

 

 Spectrul EL al compozitului GaTe-CdTe este plasat în regiunea roşie şi IR apropiat. 

După cum se vede din Fig.1.56 intensitatea şi lărgimea benzii de emisie EL a acestui material 
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depinde de dimensiunile cristalitelor. Totodată clar se evidenţiază o dependenţă a intensităţii EL 

de structura cristalină a suprafeţei compozitului. 
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Fig.1.56 Distribuţia spectrală a EL compozitului GaTe-CdTe în cristalitele cu dimensiuni 

micrometrice (curba a), spaţiu între cristalitele mari (curba b) şi în regiunea cristalitelor cu 

dimensiuni submicrometrice (curba c) 

 

1. - V Procese de foto şi roentgenogenerare a purtătorior de sarcină de neechilibru 

în compozite micro- şi nanocristaline GaTe-CdTe şi GaTe-ZnTe 

 Pe baza cristalelor de p-GaTe, crescute prin metoda Bridgman, au fost confecționate 

structuri ZnTe/p-GaTe cu efect fotoelectric intern şi structuri CdTe-GaTe cu efect fotoelectric 

longitudinal, în care câmpul electric este aplicat pe direcţia perpendiculară la suprafaţa  plăcii 

GaTe, iar radiaţia EM de-a lungul stratului de GaTe. 

Procesul de fabricare a structurilor conține un şir de etape tehnologice dintre care sunt: 

• Din blocuri monocristaline au fost despicate plăci plan paralele cu grosimea 70÷180 

μm, cu suprafețe netede fără defecte în imagini microscopice. 

• Plăcile de GaTe împreună cu Zn metalic (2 mg/cm3) au fost introduse în fiole din 

cuarț, evacuată atmosfera și ermetizate. 

• Probele au fost supuse tratamentului termic (TT) la temperatura 1000K timp de 30 

min (pentru obținerea celulelor de GaTe cu strat nanolamelar de ZnTe) și 6÷24 ore pentru 

obținerea celulelor cu straturi periodice de ZnTe intercalat în spațiul van der Waals al 

împachetărilor elementare Te-Ga-Ga-Te. 

• Grosimile stratului de ZnTe au fost aproximate din imaginile SEM, iar compoziția 

elementară a stratului de la suprafață a fost stabilită prin metoda EDX. 

• Se obțin straturi omogene din nanocristalite de ZnTe pe substrat de GaTe în cazul TT, 

la 1000 K, cu durata ≥12 ore. 

• Aplicând metodele experimentale XRD și Raman s-a stabilit compoziția structurilor. 
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• S-a stabilit temperatura şi durata TT pentru obținerea structurilor fotosensibile în 

regiunea spectrală 480÷800 nm, cu maxim de sensibilitate la 680 nm. 

 

5.1 Fotosensibilitatea compozitului GaTe-CdTe 

 În Fig.1.57 sunt prezentate distribuţiile spectrale ale densităţii fotocurentului în geometrie 

transversală pentru GaTe monocristalin (curba 1) și a compozitului CdTe-GaTe (curba 2). 

 Marginea benzii de fotosensibilitate a cristalelor planare de GaTe la temperatura camerei 

(Fig.1.57, curba 1) măsurată în geometrie transversală corespunde marginii benzii de absorbţie 

pentru acest compus (Fig.1.57, Inset). Pragul de fotosensibilitate din regiunea 1,61÷1,68 eV este 

determinat de prezenţa benzii de absorbţie excitonică și a continuumului excitonic. La 

temperatura camerei excitonii în GaTe sunt parţial ionizaţi întrucât energia de legătură a perechii 

electron-gol (16 meV [9]) este mai mică decât energia termică (kT). Creșterea lentă a densităţii 

fotocurentului o dată cu energia fotonilor în intervalul energetic de la 1,7 eV până la 3,2 eV este 

legată cu majorarea coeficientului de absorbţie la tranziţii optice bandă de valenţă – bandă de 

conducţie, în punctul P al zonei Brillouin [9]. Micșorarea densităţii fotocurentului la energia 

fotonilor hν>3,2 eV poate fi cauzată de creșterea mult mai pronunţată a coeficientului de 

absorbţie în această regiune spectrală [106, 107]. Coeficientul de absorbţie în această regiune 

spectrală este determinat de tranziţiile optice nu numai în punctul P, dar şi în alte puncte de 

simetrie înaltă a zonei Brillouin, cum ar fi punctul Z. 
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Fig.1.57 Distribuţiile spectrale ale densităţii fotocurentului în geometrie transversală pentru 

GaTe monocristalin (curba 1) și pentru compozitul CdTe-GaTe (curba 2). Inset: Spectrul de 

absorbţie a monocristalelor de GaTe la temperatura camerei [79] 

 

 Distribuţia spectrală a densităţii fotocurentului (DSDF) în eșantionul din compozit CdTe-

GaTe format pe lame de GaTe cu grosimea 30 μm, măsurată în geometrie transversală, este 

prezentată în Fig.1.57, curba 2. După cum se vede din figură, marginea benzii DSDF a 

compozitului este deplasată spre energii mici faţă de aceasta în GaTe. Această deplasare poate fi 

cauzată de recombinarea prin nivelele impuritare din cristalitele de CdTe a compozitului. Este 
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cunoscut că vacanţele de Cd cât şi imprităţile necontrolabile formează în banda interzisă a 

compusului CdTe nivele acceptorii cu energii de la 20 meV până la 150 meV de la banda de 

valenţă [108]. 

 Maximul distribuţiei spectrale a densităţii fotocurentului măsurată în geometrie 

transversală în compozitul CdTe-GaTe se găsește în adâncul benzii de absorbţie a 

semiconductorilor compozitului (~2,3 eV) (Fig.1.57, curba 2, 3). Întrucât marginea benzii de 

fotosensibilitate a acestor eșantioane este deplasată spre energii mici faţă de marginea benzii de 

absorbţie a cristalelor de GaTe și se găsește în apropierea nemijlocită a marginii benzii de 

absorbţie a cristalelor de CdTe (1,5 eV [109]), atuci putem admite că fotoconductibilitatea 

compozitului CdTe-GaTe este determinată de mecanismul de generare-recombinare a 

purtătorilor de sarcină de neechilibru atât în stratul de CdTe de la suprafaţa heterojoncţiunii cât şi 

în cristalitele de GaTe din compozit. Totodată clar se evidenţiază o creştere a fotosensibilităţii 

odată cu energia fotonilor începând cu energiile 1,9÷2,0 eV. De obicei fotosensibilitatea 

heterojoncţiunilor în care semiconductorul optic activ este CdTe în această regiune spectrală 

fotosensibilitatea heterojoncţiunilor CdTe-CdS este în slabă descreştere [110]. Fotosensibilitatea 

celulelor solare cu straturi subţiri CdTe-CdS în această regiune spectrală este la nivelul fondului 

tehnic [111]. 

 În Fig.1.58, curba 3, este prezentată distribuţia spectrală a densităţii fotocurentului în 

aranjarea longitudinală pentru compozitul GaTe-CdTe la iluminare prin suprafaţa interioară a 

eșantioanelor. 
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Fig.1.58 Distribuţiile spectrale ale densităţii fotocurentului în geometrie transversală pentru 

GaTe monocristalin (curba 1) și pentru compozitul GaTe-CdTe (curba 2), și în geometrie 

longitudinală pentru compozitul GaTe-CdTe, la iluminarea suprafeţei exterioare (curba 3) și la 

iluminarea suprafeţei interioare (curba 4).  

Inset: Spectrul de absorbţie a monocristalelor de GaTe la temperatura camerei [79] 

 

 După cum se vede din această prezentare, marginea benzii distribuţiei spectrale a 

densităţii fotocurentului se găseşte în regiunea marginii de absorbţie fundamentală a compusului 
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CdTe (1,5 eV [109]). Micşorarea fotosensibilităţii la energii mai mari de 2,4 eV (Fig.1.58, curba 

3) indică despre faptul că parcursul liber al purtătorilor de sarcină este mai mic decât mărimea 

inversă a coeficientului de absorbţie în cristalele de GaTe în această regiune spectrală. La 

iluminarea eșantionului de GaTe-CdTe prin faţa exterioară a eșantionului (Fig.1.58, curba 4) 

maximul fotosensibilităţii acestor eșantioane se găsește în regiunea marginii benzii de absorbţie a 

compusului GaTe (1,73 eV), după care urmează o micșorare bruscă a fotocurentului. Această 

micșorare indică despre prezenţa stărilor energetice prin intermediul cărora recombină purtătorii 

de sarcină de neechilibru. Astfel de stări pot fi la interfaţa dintre cristalitele CdTe și GaTe, cât și 

la incluziunile și dislocaţiile formate de atomii de Cd implementaţi în cristalele de GaTe cât şi de 

clasterii de Ga din compozit. Ga necătând că are o temperatură joasă de topire (28,3 ºC) este un 

metal cu temperatură înaltă (1200 ºC) de evaporare. În rezultatul formării stratului de CdTe prin 

substituţie a atomilor de Ga cu atomi de Cd, Ga formează condensate sub formă de picături 

distribuite haotic în compozit. Prezenţa defectelor de natură discretă în GaTe dopat cu Cd este 

demonstrată şi în lucrarea [112]. 

 O astfel de interpretare este acceptabilă şi prin faptul că în această regiune spectrală are 

loc o majorare lentă a coeficientului de absorbţie (inset Fig.1.58) 

 Fotosensibilitatea înaltă în adâncul benzii fundamentale a stratului de compozit crescut pe 

suprafaţa (0001) a plăcilor GaTe (Fig.1.58, curbele 2 şi 3) este determinată de perfecţiunea înaltă 

a suprafeţei pe care se formează compozitul. Densitatea stărilor de suprafaţă este mică datorită 

faptului că legăturile de valenţă din planul atomar de Te în împachetările stratificate Te-Ga-Ga-

Te sunt închise. Structurile cu fotosensibilitate longitudinală sunt formate perpendicular la axa 

“b”, pe această suprafaţă densitatea defectelor este de ~ 1017 cm-2, totodată prin această suprafaţă 

are loc intercalarea atomilor de Cd în spaţiul dintre împachetările Te-Ga-Ga-Te. 

 Ţinând seama că în intervalul spectral 1,8÷2,0 eV coeficienţii de absorbţie a compuşilor 

GaTe şi CdTe sunt mai mari de (5-6)∙103 cm-1 şi valori mult mai mari, în geometrie longitudinală 

radiaţia incidentă efectiv se absoarbe într-un strat submicrometric de compozit. Astfel 

concentraţia purtătorilor de sarcină de neechilibru cât şi fotocurentului în această regiune 

spectrală în [113] se dă prin proporţionalitatea: 





+1
~

L
I fc ,     (1.38) 

unde L  este parcursul liber. Pentru determinarea parametrului L  au fost luate datele măsurării 

fotosensibilităţii din Fig.1.58 (curba 4) şi valorile coeficientului de absorbţie din Fig.1.44. În 

Fig.1.44 este prezentată dependenţa spectrală a coeficientului de absorbţie în regiunea spectrului 

în care fotocurentul, calculat din formula (1.32) cu calibrarea coeficientului de absorbţie, se 

micşorează odată cu lungimea de undă (1,7÷2,0 eV). În acest interval energetic coeficientul de 

absorbţie se măreşte de la 5∙103 cm-1 până la 4∙104 cm-1. 
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 După cum se vede din Fig.1.59 punctele experimentale ale dependenţei 
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se încadrează pe un segment de dreaptă, din care parcursul liber L =0,9 μm, mărime care bine 

corelează cu dimensiunile cristalitelor formate atât pe suprafaţa laterală a plăcii de GaTe, cât şi 

pe interfaţa dintre împachetări (Fig.1.12). 
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Fig.1.59 Determinarea parcursului liber a purtătorilor de sarcină de neechilibru în compozitul 

GaTe-CdTe 

Inset: Schema măsurării parcursului liber a purtătorilor de sarcină în compusul GaTe-CdTe 

 

5.2. Fotosensibilitatea micro- şi nanocompozitelor GaTe-ZnTe 

 Pentru cercetarea proprietăţilor fotoelectrice au fost preparate eşantioane la temperaturi a 

tratamentului a plăcilor de GaTe cu grosimi cuprinse în intervalul de la 30 μm până la ~200 μm 

din intervalul 723÷1073 K. Temperatura tratamentului termic şi durata procesului se mainfestă 

prin variaţia morfologiei suprafeţei plăcilor de GaTe şi a proprietăţilor fotoelectrice şi 

luminescente. Dependenţa fotocurentului în unităţi relative de temperatura tratamentului termic a 

plăcilor de GaTe în vapori de Zn cu durată constantă de 60 min este prezentată în Fig. 60. Pentru 

fabricarea probelor necesare pentru măsurări fotoelectrice au fost selectate plăci cu aria 20÷30 

mm2 şi grosimi din intervalul 140÷170 μm. Plăcile de GaTe au fost despicate din monocristale 

masive de p-GaTe. Fotocurentul în eşantioanele obţinute la temperaturi de la 723 K până la ~ 

923 K se păstrează la ~ 20 % din valoarea maximală la proba obţinută la temperatura 1073 K. 

Mărirea temperaturii tratamentului termic cu 50º duce la topirea plăcii de GaTe, prin care se 

obţine un material cu conductibilitate electrică înaltă (ρ~30 Ω∙cm). 
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Fig.1.60 Fotocurentul la iluminare integrală (lampa cu fir de W, T=2850 K, W=50 W) a 

compozitului ZnTe-GaTe în funcţie de temperatura tratamentului termic al lamelor de GaTe cu 

grosimea 140÷170 μm, timp de 1 oră 

 

 În Fig.1.61 este prezentată distribuţia spectrală a fotocurentului în compozitele GaTe-

ZnTe, obţinute la temperatura 1000 K şi 1073 K. Marginea benzii fotosensibilităţii compozitului 

obţinut la 1000 K (curba b) slab se detectează, iar creşterea lentă a fotocurentului în regiunea 

1,8÷2,3 eV bine corelează cu fotosensibilitatea plăcilor de GaTe la iluminare pe direcţia 

perpendiculară la suprafaţa (0001). Valoarea mică cât şi micşorarea până la nivelul de fond a 

fotocurentului în intervalul energiilor 2,3÷2,7 eV indică despre densitatea mare a nivelelor de 

suprafaţă. Putem admite că tratamentul termic de scurtă durată (30 min) în vapori de Zn a 

plăcilor de GaTe duce la formarea legăturilor libere la suprafaţă prin formarea legăturilor ZnTe 

şi totodată la modificări structurale în stratul de suprafaţă a cristalelor GaTe. 
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Fig.1.61 Dependenţa spectrală a fotocurentului normat la un foton în compozitul GaTe-

ZnTe obţinut prin tratament termic a plăcilor GaTe în vapori de Zn la temperatura 1073 K 

(curbele a şi c) şi 1000 K (curba b). Durata tratamentului termic 30 min (curbele a şi b) şi 15 min 

(curba c) 
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 Majorarea temperaturii tratamentului termic până la 1073 K modifică forma dependenţei 

fotocurentului de energia fotonilor (curba a). Clar se evidenţiază marginea benzii de 

fotosensibilitate la 1,73 eV, care este în bună coincidenţă cu lărgimea benzii interzise a 

compusului GaTe. Absenţa pragului de fotosensibilitate la 1,69 eV (Fig.1.58, curba 1) este 

cauzată, cel mai probabil, de faptul că defectele structurale odată cu formarea cristalitelor de 

ZnTe, ecranează legăturile excitonice în GaTe. Această concluzie este confirmată şi de 

micşorarea lentă a fotocurentului în intervalul energetic 2,0÷2,5 eV (Fig.1.61, curba c) în 

eşantionul tratat termic în vapori de Zn timp de 15 min. 

 Maximul distribuţiei spectrale a fotocurentului compozitului obţinut la temperaturi 

apropiate de punctul de topire a cristalelor GaTe (curbele a şi b, Fig.1.61) se găseşte la 2,30÷2,34 

eV, mărimi caracteristice fotoconductibilităţii compusului ZnTe (lăţimea benzii interzise a 

compusului ZnTe este de 2,25 eV). Distribuţia spectrală a fotocurentului compozitelor ZnTe-

GaTe obţinute prin tratament termic a plăcilor GaTe în vapori de Zn la temperatura 1073 K 

găseşte interpretare dacă admitem că procesul de generare-recombinare a purtătorilor de sarcină 

de neechilibru are loc cât în cristalitele de GaTe atât şi de ZnTe din stratul de la suprafaţă a 

eşantioanelor. 

 

5.3 Roentgenoconductibilitatea monocristalelor GaTe şi a micro- şi nanocompozitelor 

GaTe-CdTe, GaTe-ZnTe 

 Una dintre aplicaţiile tehnice ale semiconductorilor cu compuşi a metalelor grele Cd, Zn, 

Mn, Te este bazată pe procesul de generare a purtătorilor de sarcină de neechilibru la excitare cu 

radiaţii ionizante γ, X şi particule accelerate [114, 115]. Odată cu roentgenosensibilitatea înaltă 

aceste materiale manifestă stabilitate înaltă a proprietăţilor fizice la aceste radiaţii. După cum se 

menţionează în lucrările [116-118], este un semiconductor cu potenţial aplicativ în detectori de 

radiaţii ionizante. 

 Pentru testarea sensibilităţii la radiaţie X au fost fabricate compozite GaTe-CdTe şi 

GaTe-ZnTe cu grosimi de 3÷5 mm. Pentru obţinerea acestor materiale au fost despicate din 

monocristale de GaTe plăci omogene optic cu grosimi până la 5 mm. Compozitele GaTe-CdTe 

au fost obţinute prin tratamentul termic a plăcilor de GaTe în vapori de Cd la temperatura 1023 

K timp de 12÷24 ore. Compozitul GaTe-ZnTe a fost obţinut prin tratamentul termic a plăcii de 

GaTe în vapori de Zn la aceeaşi temperatură timp de 6÷12 ore. 

 În calitate de electrozi pe suprafeţele laterale ale eşantionului a servit eutectica Ga-In pe 

strat subţire de In. Ca sursă de radiaţie X a servit tubul roentgen cu anticatod din cupru de la 

instalaţia IRIS-5. Pentru măsurători a fost suficientă doza de radiaţie X obţinută la diferenţa de 

potenţial catod-anticatod de 30 kV. Intensitatea radiaţiei cu lungimea de undă λCuKα=1,5406 Å a 
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fost atenuată cu un set de folii din Al cu grosimea de la 50 μm până la 1 mm. S-a măsurat 

diferenţa de curent în circuitul sursa de tensiune (curent) B5-50, rezistor de sarcină (rezistor 

calibrat 5,1∙103 Ω ± 1%), diferenţa de tensiune pe care s-a înregistrat cu voltmetru B7-30 cu 

rezistenţă internă Ri>109 Ω. Schematic instalaţia de măsurare a roentgenocurentului de doza de 

radiaţie X incidentă pe eşantion este prezentată în Fig.1.62. Grosimea eşantionului de compozit 

depăşea grosimea plăcii de GaTe cu ~ 20 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.62 Schema bloc a instalaţiei pentru măsurarea roentgenosensibilităţii  

(1 – B5-50; 2 – B7-30; 3 – R=5,1∙107 Ω; 4 – eşantionul (GaTe, GaTe-CdTe, GaTe-ZnTe)). 

 

 După cum se vede din Fig.1.63 (curba 1) roentgenocurentul se măreşte odată cu doza de 

radiaţie X după o funcţie slab subunitară, numai la intensităţi de radiaţie X mici D<10 μR/s se 

observă o creştere ( )DI X  supraliniară. Dependenţa subliniară ( )DI X  se observă şi în eşantionul 

din compozit GaTe-CdTe. O dependenţă ( )DI X  cu pantă mai mică de 0,5 se observă şi în 

eşantionul din compozit GaTe-ZnTe pentru doze de radiaţii X de la 5 μR/s până la ~ 40 μR/s, pe 

când la doze de radiaţii X mai mari de 40 μR/s panta funcţiei ( )DI X  este de ~0,2. 
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Fig.1.63 Dependenţa intensităţii roentgenocurentului de doza de radiaţie X cu lungimea de undă 

λCuK=1,5406 Å: 1 – GaTe (d=3,2 mm); 2 – GaTe-CdTe (d=4,1 mm); 3 – GaTe-ZnTe (d=3,8 

mm) 

 

 Doza radiaţiei X incidente a fost măsurată cu dozimetrul DRG3-03 gradat pentru 

măsurări a dozei de radiaţie X în diapazonul 0,1÷1000 μR/s. 

După cum se vede din Fig.1.63 receptori de radiaţie X cu λ=1,54 Å pe bază de GaTe 

monocristalin şi de compozit GaTe-CdTe posedă caracteristici liniare curent – doza de radiaţie în 

intervalul 5÷70 μR/s. La doze de radiaţii mai mari de 80 μR/s această funcţie tinde spre saturaţie. 

 

1. - VI Măsurarea grosimilor submicrometrice a straturilor subţiri şi a lamelor 

monocristaline din semiconductori izotropi şi anizotropi 

 GaTe şi GaSeTe sintezate sunt materiale fotoluminescente (FL) şi fotoconductoare (FC). 

La excitare cu fascicol de radiaţie cu bandă largă şi densitate de suprafaţă mică (50 mW/cm2) 

spectrul FL pentru compusul GaTe se prezintă printr-o bandă largă cu maxim centrat la lungimea 

de undă 710 nm (1,75 eV). Proprietăţile FL a acestei benzi indică despre natura excitonică şi 

anume reprezintă anihilarea radiativă a excitonilor localizaţi. La excitare FL cu radiaţia laser 

(=0,633 nm) şi densitate de suprafaţă de 250350 W/cm2, marginea benzii FL la temperatura 

78 K este formată prin anihilare luminescentă a excitonilor liberi şi banda de emisie a excitonilor 

localizaţi. 

 Monocristalele de GaTe obţinute sunt de tip p. Concentraţia golurilor la temperatura 

camerei este de 2∙1015 cm-3. S-au cercetat spectrele de FC la temperatura 293 K la iluminare a 

suprafeţei 001 şi a muchiei plăcilor de GaTe. Spectrul FC la iluminarea suprafeţei plăcilor 

acoperă intervalul de energii 1,52,0 eV cu maxim centrat la energia 1,75 eV la temperatura 

camerei şi maxim la 1,780 eV la temperatura 78 K. Maximul FC la această temperatură bine 

corelează cu energia de formare optică a perechii electron-gol. 



88 

 În Fig.1.64 este prezentată schema instalaţiei pentru măsurarea intensităţii transmisiei 

fascicolului de radiaţii cu lungimea de undă  prin lama cu grosimea d şi indicile de refracţie n0 

pentru stratul subţire optic izotrop şi IIn  şi ⊥n  pentru lamele semiconductoare anizotrope. Aici 

IIn  şi ⊥n  sunt indicii de refacţie pe direcţia de propagare a razei de lumină de-a lungul axei 

optice şi respectiv perpendicular la această axă. 

 

 

 

 

 

 

(a)       (b) 

Fig.1.64 Instalaţia pentru măsurări goniometrice a grosimii straturilor semiconductoare subţiri 

 

 Eşantionul este fixat pe masa goniometrului GS-5 astfel, încât receptorul să înregistreze 

minimul de intensitate corespunzător ordinului zero de interferenţă. Se înregistrează unghiurile 

de incidenţă ik (k=1, 2, 3, ...), pentru care se obţin maximele de intensitate, respectiv maximele de 

interferenţă, de ordinul n. Din condiţia de interferenţă a razelor 1, 2 în transmisie sau 1 şi 2 în 

reflexie se obţine dependenţa grosimii eşantionului d de unghiul de incidenţă i pentru ordinele de 

interferenţă k de tipul: 
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pentru lamele optic anizotrope. 

 Maximele de interferenţă de ordinul k1, după cum se vede din formulele (1) şi (2), se 

vor obţine pentru grosimi 
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). Indicile de refracţie la lungimile de undă din 

intervalul 0,751,0 m este în slabă scădere de la 2,9 până la 2,86 [119]. Pentru lamele de GaTe 

grosimea minimă care poate fi măsurată prin metode interferenţiale, corespunzătoare ordinului 

de interferenţă k=1 la lungimea de undă a laserului pe bază de GaAs, este de 144 nm. 
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 În Fig.1.64 a fost descrisă instalația elipsometrică de măsurare a grosimilor nanometrice 

cu localizare ~ 10 m. Precizia acestor măsurări depinde de precizia măsurării unghiurilor de 

incidență și reflexie a radiației de la eșantion și de precizia măsurării intensității radiației. 

Înlocuirea sursei de radiație =6328 Å cu =4040 Å a permis deplasarea limitei măsurărilor 

credibile cu ~20 %. Un factor care limitează posibilitatea măsurărilor a rămas neomogenitatea 

grosimii stratului pe suprafața eșantionului. Cu scopul de a efectua măsurări interferențiale a 

grosimilor submicrometrice s-a precedat la analiza surselor care limitează precizia măsurărilor. 

 A fost elaborată schema optică a instalației folosind ca sursă de radiație un fascicul laser 

cu =4040 Å. Fasciculul laser cu diametrul de 4 mm a fost curățit de radiațiile de fond folosind 

un sistem optic microobiectiv-diagramă (Fig.1.65). Diametrul deschizăturii diafragmei a fost 

măsurat folosind condiția de primul minim de intensitate în tabloul de difracție, pentru care raza 

orificiului se dă prin relația [120]: 
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unde L este distanța de la condensator până la diafragmă, iar 0l  – distanța de la diafragmă până la 

minimul de intensitate. 
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Fig.1.65 Schema instalației pentru măsurarea grosimilor micrometrice a straturilor subțiri optic 

transparente pe substrat reflectant. 

1 – laser =404 nm, W=500 mW; 2,3,4 – condensori cu distanța focală 15 mm, 150 mm și 110 

mm; D1, D2 – diafragme cu deschizătura 18 µm şi 5 mm; FME – fotomultiplificator F-51; P – 

pereche optoelectronică; VS-22 – redresor stabilizator; V6-4 – voltmetru selectiv; M – modulator 

( =42 Hz); K3-2 – sincrodetector; KSP-4 – imprimantă; A – măsuța pentru probe a 

goniometrului GS-5. 

 

 Diafragme cu deschizătura circulară de 15÷30 µm au fost găurite cu fascicul laser (=532 

nm, W=500 mV) focalizat pe o lamă din Cu electrolitic. Inițial folia din Cu cu grosimea 70 µm a 

fost subțiată până la grosimea 10÷15 µm. Radiația laser a fost focalizată pe lama din Cu cu un 

microobiectiv cu apertura numerică NA=0,52. Diametrul d al imaginii fasciculului de lumină cu 

lungimea de undă =532 nm, determinat după criteriul Rayleigh [121] 
NA

d
61,0

= , este de 0,7 
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m. Considerând fenomenul difracției la deschizătura lentilei și de neparalelismul radiației laser, 

atunci diamentrul d al imaginii focalizate se dă prin formula [122]: 

D

f4M
d

2




=       (1.42) 

 2M  pentru radiațiile laser este aproape de 1 și depinde de numărul de moduri radiative. 

Astfel pentru laserul Nd:YAG în regim TEM00 factorul 2M  este de 1,05. Pentru radiații 

armonice cu =532 nm şi puterea 0,5 W, focalizată cu condensorul cu apertura numerică 

20

1
=

f

D
, diametrul petei luminoase în planul focal este de 14 µm. Densitatea fasciculului în pata 

luminoasă cu diametrul de 18 µm este de 200 kW/cm2. Pentru diametrul diafragmei de 10 µm 

diametrul maximal al petei luminoase în planul focal depinde și de puterea fasciculului laser. 

Pentru puterea de 5 W diametrul maximal al petei luminoase este de 22 µm. Se măsoară variația 

intensității frangei de interferență în funcție de unghiul de incidență a radiației pe eșantion. 

Pentru calibrarea instalației au fost confecționate 4 mostre etalon de fiecare tip (In2O3/InSe, 

Ga2O3/GaSe, SiO2/Si, SnO2/sticlă) cu grosimi a stratului de semiconductor oxidic din diapazonul 

nanometric. 

 În Tabelul 1.25 sunt prezentate rezultatele măsurărilor mediate pentru stratul de In2O3 pe 

substrat de InSe, Ga2O3 pe substrat de GaSe, a filmului de SiO2 pe substrat de Si (110) şi SnO2 

pe suport din sticlă. 

 

Tabelul 1.25 Grosimile straturilor obținute 

 In2O3/InSe Ga2O3/GaSe SiO2/Si SnO2/sticlă 

Grosimea stra- 

tului 

Nr. crt 

d, nm d, nm d, nm d, nm d, nm d, nm d, nm d, nm 

1 85 12 58 16 110 6 325 32 

2 72 12 67 15 117 8 384 28 

3 103 10 51 15 109 5 317 32 

4 92 10 83 8 113 8 338 30 

 

 Variațiile grosimii straturilor de In2O3 pe substrat de InSe și a stratului de Ga2O3 pe 

substrat de GaSe sunt determinate de rata diferită de creștere a stratului de oxid propriu. Este 

cunoscut că suprafața lamelor din semiconductori lamelari este inertă la adsorbție de atomi sau 

molecule polare. Variația grosimii stratului de oxid propriu poate fi explicată numai prin 

prezența defectelor suprafeței plăcilor de GaSe și InSe. 

 Variația grosimii pe suprafața stratului de SnO2 pe suport din sticlă este determinată de 

faptul că stratul metalic de Sn este format din cristalite cu dimensiuni diferite, fapt care duce la 

neomogenitatea grosimii stratului de SnO2 pe suport din sticlă. 
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 Marginea benzilor de transmisie la temperatura 293 K a lamelor GaSe şi GaS corespunde 

lungimilor de undă 620 nm şi respectiv 448 nm. Pentru sursele de radiaţie laser cu lungimile de 

undă 632 nm şi 532 nm grosimile minime a lamelor din GaSe şi GaS sunt de 110 nm şi respectiv 

95 nm. Indicii de refacţie ale lamelei de GaSe la lungimea de undă 632 nm, măsurat prin metoda 

propusă în [123], este de 2,87 şi la lungimea de undă 532 nm pentru lamelele de GaS este de 

2,78. 

 Lărgirea spre dimensiuni mici a intervalului de grosimi măsurabile, după cum se vede din 

formulele (1) şi (2), poate fi realizată prin utilizarea surselor laser emiţători de radiaţii cu lungimi 

de undă din banda fundamentală de absorbţie. În Fig.1.66 sunt prezentate spectrele de absorbţie 

în regiunea benzii fundamentale de absorbţie a lamelelor de GaTe, GaSe şi GaS. Coeficientul de 

absorbţie a fost calculat din măsurări a transmitanţei t şi a coeficientului de reflexie R folosind 

relaţia dedusă fără includerea reflexiei multiple [64]: 

t

R

d

−
=

1
ln

1
       (1.43) 
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Fig.1.66 Spectrele de absorbţie în banda fundamentală a lamelor GaTe (1), GaSe (2) şi GaS (3) 

 

 Pentru măsurări a coeficientului de absorbţie au fost preparate prin despicare din lingouri 

monocristaline lamele cu grosimi de la 2,5 m până la 10 m cu suprafeţe plan paralele. După 

cum se vede din Fig.1.66, coeficientul de absorbţie a lamelelor de GaTe la lungimea de undă 632 

nm este egal cu 5,31103 cm-1. Respectiv transmitanţa lamelei cu grosimea 5 m la această 

lungime de undă este egală cu 0,015, mărime care uşor poate fi măsurată folosind ca receptor 

fotomultiplificatorul electronic cu fotocatod din Cs3Sb sau Na2(KSb)+Cs. 

 Coeficienţii de absorbţie a lamelelor de GaSe la lungimea de undă 532 nm este egală cu 

3,87103 cm-1 şi a lamelelor de GaS la lungimea de undă 405 nm este de 2,51103 cm-1, mărimi 
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mai mici decât a coeficientului de absorbţie în straturile de GaTe. Transmitanţa lamelelor de 

GaSe şi GaS cu grosimea de 10 m la lungimile de undă 532 nm şi respectiv 405 nm este de 

0,035 şi 0,08 respectiv. 

 După cum se vede din formula (1.39), limita de jos a grosimilor măsurabile prin metoda 

interferenţială este invers proporţională cu indicele de refracţie. Indicele de refracţie a 

semiconductorilor în regiunea dispersiei normale este în creştere odată cu micşorarea lungimii de 

undă (dispersia normală). Astfel pentru lamelele de GaTe la lungimea de undă 532 nm indicile 

de refracţie este egal cu 4. Respectiv grosimea minimă a lamelelor de GaTe este de 67 nm.

 În Tabelul 1.26 sunt prezentate grosimile lamelelor de GaTe, GaSe şi GaS, măsurate 

după valoarea unghiului de incidenţă corespunzător primului maxim de interferenţă şi 

determinate cu ajutorul microinterferometrului MII-5. 

Tabelul 1.26 Grosimile lamelelor de GaTe, GaSe şi GaS 

GaTe GaSe GaS 

dexp, nm etalon dexp, nm etalon dexp, nm etalon 

=632 nm  =532 nm  =405 nm  

870 880 650 640 420 418 

1030 1010 985 1002 780 793 

2750 2720 3250 3280 2700 2650 

 

1. - VII Fabricarea structurilor micro- şi nanolamelare cu semiconductori GaTe, ZnTe, 

TeO2 şi Ga2O3 cu bandă largă de fotosensibilitate în diapazonul violet-IR apropiat şi cu 

bandă spectrală îngustă în regiunea UV 

 Din componente Ga (5N), Te (5N) şi Se (6N) luate în cantităţi stoechiometrice au fost 

obţinute lingouri policristaline de GaTe şi un compus GaTe (0,17), GaSe(0,83)GaTe(0,17) cu 

mase egale cu câte 15 g. Durata procesului de sinteză a compusului GaTe la temperatura 1200 K 

a fost 24 ore, pe când compusul GaSexTe1-x (x=0,17) a fost obţinut prin amestec al topiturii la 

1320 K timp de 30 ore. În rezultatul sintezei s-au obţinut două lingouri policristaline. Pereţii 

interni a fiolei pentru sinteză au fost acoperiţi cu grafit. Un strat dens de grafit care protejează 

interacţiunea topiturii cu pereţii interni a fiolei a fost obţinut prin încălzire la temperatura 700 ºC 

a unei cantităţi mici (5 g) de alcool etilic în lipsa oxigenului atmosferic. 

 Compoziţia de fază a materialelor sintezate a fost determinată prin difracţia razelor X 

(Fig.1.67). Unghiurile 2 corespunzătoare maximelor liniilor de difracție sunt incluse în Tabelul 

3. Interpretarea liniilor de difracție a fost făcută prin comparație cu diagrama XRD din cardul 

PDF 01-074-8974. Din analiza diagramelor XRD (Fig.1.67) şi compararea cu baza de date (PDF 

Nr. 00-044-1127; 652208), s-a constatat că materialele corespund compusului GaTe cu reţea 
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cristalină monoclinică, cu parametrii celulei elementare a=23,6400 Å, b=4,0770 Å, c=10,4600 

Å, ==90º şi =134,470º. 

 

Fig.1.67 Diagrama XRD a compusului GaTe 

 

Tabelul 1.27 Identificarea compoziţiei de fază a materialului sintezat din componentele Ga şi Te 

Nr. 2, grade Intensitatea, un.arb. hkl 

1 12,01 478 -210 

2 18,04 190 -220 

3 20,72 250 -410 

4 23,90 1500 -420 

5 24,84 146 410 

6 25,98 260 -230 

7 26,53 411 030 

8 27,11 835 301 

9 29,64 149 311 

10 30,94 206 
230 

610 

11 35,21 253 610 

12 39,49 285 240 

13 41,76 570 -341 

14 43,51 430 
141 

-721 

15 44,74 430 050 

16 46,23 285 
440 

-731 

17 54,40 737 
-850 

1000 

18 62,82 146 -642 

19 71,51 278 303 

20 72,80 158 
642 

1002 
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21 75,27 139 
371 

-1042 

22 76,69 111 -880 

 

 Din elemente chimice Ga și Te cu grad înalt de puritate (6N) a fost sintezat un al doilea 

monocristal de GaTe cu masa de 15 g. Pentru sinteza acestui material componentele elementare 

au fost luate cu un surplus de galiu de 1,5% faţă de cantităţile stoechiometrice. Odată cu 

impuritățile necontrolabile în Ga primar s-a găsit In (10-5 %), Fe (2∙10-6 %), Cr (<10-6 %) și Cu 

(<10-5 %). Sinteza s-a petrecut într-un cuptor cu două secții termice. Sinteza a avut loc la 

temperatura 980ºC timp de 12 ore. Containerele din cuarț cu diametrul intern de 15 mm cu Ga și 

Te pe parcursul sintezei au fost supuse vibrației cu frecvența 12,5 Hz. 

 În Fig.1.68 (d) este prezentată imaginea lingoului policristalin de GaTe. Omogenitatea 

compozițională a lingoului a fost studiată prin metoda analizei spectrale de emisie. În calitate de 

linie analitică și de comparare au fost luate linia spectrală de emisie a atomilor de Te cu 

a=2530,69 Å și a atomilor de galiu cu c=2500,7 Å. Raportul intensităților a/c în trei locuri pe 

lungimea lingoului variază de la punct la punct cu mai puțin de 1,0 %. După cum s-a menționat 

monocristale compuse din blocuri monocristaline orientate pe direcția axei lingoului se obțin 

prin trecerea topiturii GaTe sintezată prin gradient de temperaturi. În Fig.1.67 (e) este prezentată 

despicătura lingoului de GaTe. Compoziția chimică și omogenitatea materialului obținut s-a 

studiat prin metoda XRD, EDX și difuzie combinată a luminii (difuzia Raman). Aceste studii au 

demonstrat că lingoul obținut este monofazic și reprezintă compusul α-GaTe cu rețea cristalină 

monoclinică. 

 

 

Fig.1.68 Imaginile eșantioanelor pentru măsurări optice 

a – monocristalul TeO2 crescut prin metoda Bridgman; b – TeO2 pentru măsurări Raman; c – 

lamă de TeO2 pentru transmisie optică; d – cristal GaTe; e – lamă de GaTe. 

 

 Este cunoscut că în materialele semiconductoare în compoziția cărora sunt metale grele 

(Te, Pb, Cd, Bi, etc.), aceste metale formează clastere repartizate haotic în lingou. Omogenitatea 
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cristalului obținut a fost verificată prin imprimarea diagramelor XRD a materialului selectat de-a 

lungul lingoului. Aceste studii au demonstrat că eșantionul GaTe în zona centrală este 

monofazic, cu excepția clasterilor din vârful lingoului şi mai mult la sfârşitul cristalului. Aceste 

neomogenităţi se manifestă şi prin posibilitatea despicării cristalului în lame plan-paralele. 

Diagrama XRD a materialului din zona de iniţiere a creşterii monocristalelor conține ansamblul 

de benzi cu contur larg identice cu benzile din diagrama XRD a materialului păstrat lungă durată 

în atmosferă normală. Unghiurile 2 a liniilor de difracţie, intensitatea lor şi lărgimea liniei la 

jumătatea intensităţii în maxim sunt incluse în Tabelul 1.28. Tot aici sunt incluse şi dimensiunile 

cristalitelor pe direcţia planelor cristalografice respective. Liniile de difracţie au fost obţinute cu 

lungimea de undă a razelor X 1,54060 Å. 

 Bună coincidenţă a unghiurilor 2 din diagrama XRD măsurată cu liniile XRD a telurului 

(card PDF N01-079-0736) indică despre faptul că în rezultatul cristalizării topiturii are loc 

selectarea surplusului de Te care se cristalizează în reţea hexagonală cu parametrii celulei 

elementare a=b=4,4560 Å, c=5,9210 Å, α=β=90º și γ=120º. Conturul larg al liniilor de difracţie 

este determinat de dimensionalitatea redusă a cristalitelor. După cum se vede din Tabelul 1.28 

dimensiunile medii a cristalitelor de Te sunt în intervalul de la 4,3 nm pe direcţia planelor 

cristalografice cu indicii Miller (021), până la 9,6 nm în planele (003). Prin despicare din blocuri 

monocristaline de GaTe au fost obținute plăci cu grosimea minimă de la 50 µm. Plăcile cu 

grosimi 50÷100 µm au fost folosite pentru măsurarea dependenței spectrale a transmitanței t() 

și a coeficientului de reflexie R(). Plăcile monocristaline de GaTe cu grosimi din intervalul 80 

µm÷1,5 mm au fost pregătite pentru fabricarea joncţiunilor oxid-GaTe. 

 

Tabelul 1.28 Analiza fază compusului GaTe 

Nr. 
2, 

grade 

I, un. 

rel. 

Card PDF: 01-079-0736 

2, 

grade 

I, un. 

rel. 
hkl 

Semilărgimea la 

jum. intensității în 

maxim 

Granulare, 

nm 

1 22,91 30 23,03 13,4 100 1,54 5,48 

2 27,52 100 27,57 100 011 1,13 7,58 

3 38,36 41 38.36 39 012 1,08 8,13 

4 40,33 47 40,45 23 110 1,53 5,78 

5 43,32 13 43,36 9,1 111 1,37 6,5 

6 46,06 9,8 45,94 7,9 003 0,94 9,6 

7 49,18 3,9 49,65 15 021 2,13 4,27 

8 57,00 15 56,92 9,4 022 1,35 7,0 

9 63,11 32 62,85 9,9 113 1,85 5,26 

10 65,67 18,4 65,90 6,5 121 1,99 5,0 

11 68,08 6,8 67,88 1,6 023 1,15 8,7 

12 72,20 5,5 72,13 4,7 122 1,32 7,8 
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 Materialul sintezat a servit ca bază pentru obţinerea monocristalelor de GaTe şi 

GaTe0,83Se0,17 prin trecerea topiturii prin gradient de temperaturi cu viteza de 0,8 mm/oră. A fost 

obţinut un lingou format din blocuri monocristaline, din care prin despicare au fost obţinute lame 

plan-paralele cu grosimi de la unităţi de micrometri până la 250300 m (Fig.1.69 a). În 

cristalele lamelare de tipul GaS, GaSe, GaTe surplusul de atomi proprii şi impuritari se 

acumulează în spaţiul Van-der-Waals dintre împachetările elementare. Prezenţa acestor 

impurităţi se evidenţiază prin defecte pe suprafaţa lamelor şi în multe cazuri limitează grosimea 

minimă şi ariile suprafeţelor eşantioanelor. Pentru obţinerea grosimilor submicrometrice şi arii a 

suprafeţelor suficiente pentru măsurări optice sunt necesare monocristale obţinute din 

componente de înaltă puritate şi perfecţionarea permanentă a tehnologiei de creştere a 

monocristalitelor. Dacă în monocristalele GaS şi GaSe rar se întâlnesc clasteri cu dimensiuni 

milimetrice de Ga sau goluri, atunci în cristalele compuse din elemente chimice cu mase mari ale 

atomilor cum sunt Te, Hg, Pb, etc., probabilitatea acestor defecte este mult mai mare. 

 

     
Fig.1.69 Imaginile SEM a cleavage-ului monocristalului GaTe (a) şi a stratului compozit Ga2O3-

TeO2 obţinut prin tratament termic în atmosferă la temperatura 1150 K timp de 30 min a 

lamelelor GaTe cu 0,17 % de GaSe (b) 

 

 Ca confirmare a perfecţiunii structurale a monocristalelor obţinute pot servi benzile 

excitonice din spectrele de transmisie optică, la temperatura 293 K şi 78 K. Marginea benzii de 

absorbţie la temperatura 78 K a lamelor de GaTe conţine două linii centrate la lungimile de undă 

688 nm (n=2) şi 696 nm (n=1), mărimi confirmate în multiple publicaţii. Lărgimea benzii 

interzise a monocristalelor obţinute la temperatura 78 K este egală cu 1,801 eV. Coeficientul 

termic al lărgimii benzii interzise este de 4,1∙10-4 eV/K. 

 De asemenea au fost crescute monocristale de GaTe cu mici cantităţi de GaSe. Plăcile din 

soluţii solide GaSe0,17Te0,83 au fost supuse TT în atmosferă. După cum se vede din imaginea 

SEM (Fig.1.69 b) suprafaţa plăcii de GaTe cu cantitate mică de GaSe (x=0,17) prin tratament 

a) b) 
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termic de scurtă durată la temperatura 1030 K este acoperită cu micro şi nanopanglici din oxizi 

Ga2O3 şi TeO2. 

 Straturile subțiri a semiconductorilor cu grosimi submicrometrice sunt transparente optic 

și în intervalul lungimilor de undă mai mici decît lungimea de unda de prag 
g

p
eE

hc
=  (Eg – 

lărgimea benzii interzise în eV). În intervalul lungimilor de undă 750 nm în coeficientul de 

transmisie optic (t=It/I0, It şi I0 sunt intensităţile fasciculului de lumină trecută prin probă şi 

incidentă la suprafaţa eşantioanelor) se includ şi fasciculele reflectate multiplu în placa plan-

paralelă. Transmitanţa optică în acest interval spectral se dă prin formula: 
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 Dacă ţinem seama că coeficientul de reflexie nu depăşeşte 0,35 (r) şi că transmitanţa t 

este determinată de transmitanţa suprafeţei, atunci (1.44) capătă forma [64]: 
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unde n se determină din relaţia 
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r . Pentru n=2,8 (GaTe, =800 nm) t=0,63. 

 Totodată în această regiune spectrală (hEg) indicele de refracție crește la micșorarea 

lungimii de undă. Acești doi factori ne indică despre posibilitatea măsurarii grosimilor 

submicrometrice a straturilor subțiri semiconductoare pe substrat optic, în particular straturile de 

SiO2/Si, In2O3, Ga2O3, SnO2. Aceste materiale sunt larg folosite în calitate de strat dielectric sau 

conductor electric optic transparent. 

 Fasciculul de lumină liniar polarizat incident pe suprafaţa unui strat subţire din material 

optic transparent cu indicii de refracţie n şi de absorbţie k se transformă în eliptic polarizat prin 

reflexie sau refracţie. Elipsa de polarizare pentru diferenţa de fază a undei monocromate 

reflectate normal de la suprafeţele stratului subţire vor fi: 

d





2
=       (1.46) 

 În rezultatul compunerii undelor reflectate de la suprafaţa exterioară a stratului subţire şi 

interfaţa strat-substrat, fasciculul reflectat devine eliptic polarizat, care se descrie cu ecuaţia: 
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unde oxE , xE  şi oyE , yE  sunt componentele câmpului electric pe axele de coordonate XOY 

pentru unda incidentă şi cea reflectată. Coeficienţii de reflexie pentru fasciculul polarizat în 
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planul de incidenţă Rs şi planul perpendicular la planul de incidenţă Rp sunt daţi de formula 

Fresnel [120]: 
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unde i şi r sunt unghiurile de reflexie şi de refracţie respectiv. 

 Raportul ps RR  poatefi scris şi prin formula: 
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unde 
aor  şi osr  sunt coeficienţii Fresnel de reflexie de la suprafeţele exterioare a şi interfaţa 

stratului subţire s cu grosimea d; i
dn

cos
2




 = ; n – indicele de refracţie. 

 Din (1.49) se vede că ps RR  este funcţie de grosimea d a stratului subţire. În Fig.1.70 

sunt prezentate nomogramele calculate conform formulei (1.49) a dependenţei ps RR  de 

grosimea filmului de SiO2 pe substrat de Si pentru 1=440 nm (Fig.1.70 a) şi 2=337 nm 

(Fig.1.70 b). i=70º. Indicii de refracţie a substratului de Si şi a filmelor de SiO2 la lungimile de 

undă 440 nm şi 337 nm s-au determinat din măsurări a unghiului Brewster. 

 

 
Fig.1.70 Raportul coeficienţilor de reflexie Rs (polarizaţie în planul de incidenţă) la Rp 

(polarizaţie paralelă la planul de incidenţă) de grosimea stratului de SiO2 pe substrat de n-Si la 

lungimea de undă 440 nm (a) şi 337 nm (b) 

 

 Joncțiunile oxid-semiconductor au fost obținute prin tratament termic a plăcilor de GaTe 

în atmosferă normală. TT a galiului în atmosferă îmbibată cu oxigen duce la formarea oxidului 

Ga2O3 cu proprietăți fizice stabile până la temperaturi 1000 K, pe când oxidul TeO2 (paratelurid) 

este nestabil termic. Acest oxid la temperatura 360ºC trece în faza γ-TeO2 [59, 124]. La 

temperaturi mai mari oxizii telluritului ușor sublimă. Astfel în rezultatul TT de lungă durată la 

a) b) 



99 

temperaturi apropiate de punctul de topire (700ºC) suprafața plăcii de GaTe se acoperă cu un 

strat de culoare albă de Ga2O3. 

 Spectrele de transmisie t() a straturior subţiri de Ga2O3 micro- şi nanocristalin obţinute 

pe substratul de cuarţ amorf sunt prezentate în Fig.1.71. Marginea benzii de absorbţie pentru 

straturile obţinute prin TT la temperatura 720 ºC a straturilor subţiri de GaTe se găseşte în 

regiunea lungimilor de undă 240300 nm, mărimi care corespund energiilor 4,15,1 eV. 

 În Fig.1.72 sunt prezentate dependenţele spectrale ale coeficientului de absorbţie de 

energia fotonilor E(eV). După cum se vede din această prezentare în straturile de Ga2O3 se 

realizează tranziţii electronice directe din maximul benzii de valenţă în minimul benzii de 

conducţie. Lărgimea benzii interzise directe depinde de grosimea stratului de Ga2O3 şi este egală 

cu 4,75 eV pentru grosimea de 0,56 m, 4,88 eV pentru d=0,41 m şi 4,91 eV pentru straturile 

cu grosimea 0,14 m. Majorarea lărgimii benzii interzise spre energii mari odată cu micşorarea 

grosimii stratului poate fi determinată de dimensiunile nanocristalitelor. O astfel de deplasare a 

lărgimii benzii interzise a fost stabilită pentru straturile de CdTe în lucrarea [94]. 
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Fig.1.71 Spectrele de transmisie a straturilor de oxid Ga2O3 obţinute prin oxidare a straturilor 

subţiri de GaTe pe substrat din cuarţ. 

1 – d=0,56 m; 2 – d=0,41 m; 3 – d=0,14 m. 
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Fig.1.72 Spectrele de absorbţie a straturilor subţiri de Ga2O3 pe substrat din cuarţ. 

1 – d=0,56 m; 2 – d=0,41 m; 3 – d=0,14 m. 

 

 Deplasarea lărgimii benzii interzise a materialului compus din nanocristalite faţă de 

aceasta la monocristale rezultă în aproximaţia benzilor electronice parabolice şi din calculele 

făcute de Brus în lucrarea [125]. Conform acestor calcule mărimea deplasării lărgimii benzii 

interzise se dă prin formula: 

D

e

mmD
E

he 0

2

2

22 8,111

2 


−








+=


    (1.50) 

 Aici em  şi hm  sunt masele efective a electronilor şi a golurilor; e=1,6∙10-19 C; 

0 =8,85∙10-19 Fm; D – dimensiunea medie a cristalitului. După deplasarea E  formula (1.50) 

permite aproximarea mărimii nanocristalitelor. Diferenţa dintre mărimile calculate (D sau E ) şi 

cele experimentale este mare şi poate fi determinată de varietatea dimensiunii cristalitelor şi de 

dezordinea în aranjarea lor în material. 

 După cum se vede din Fig.1.71 în regiunea marginii benzii de absorbţie a straturilor 

subţiri de Ga2O3 se formează un maxim de transparenţă. Micşorarea lentă a transmitanţei optice 

la lungimi de undă mai mari faţă de lungimea de undă corespunzătoare transmitanţei maximale 

max este caracteristică pentru primul maxim de interferenţă (m=1). Din relaţia care determină 

tabloul de interferenţă: 

max2 mdn =      (1.51) 

unde d – grosimea stratului subţire iar n – indicele de refracţie, pentru n=2,25 obţinem grosimea 

stratului de oxid Ga2O3 egală cu 71 nm, 78 nm şi 80 nm respectiv pentru curbele 1, 2 şi 3 

(Fig.1.71). 

Eg1=4,75 eV 

Eg2=4,88 eV 

Eg3=4,91 eV 
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 Lărgimea benzii interzise a nanostraturilor de Ga2O3 pe substrat din SiO2 se măreşte 

odată cu micşorarea granulelor de oxid şi se găseşte în intervalul energiilor 4,754,91 eV. Pentru 

eşantioane monocristaline de Ga2O3 lărgimea benzii interzise determinate din măsurări a 

transmitanţei şi a reflexiei este 4,7 eV [126]. În straturi nanostructurate de Ga2O3 pe substrat de 

Al2O3 este de 4,9 eV [127], a straturilor de Ga2O3 obţinute prin depunere magnetron în 

radiofrecvenţă este de 5,03 eV [128], iar pentru straturile nanostructurate de Ga2O3 crescute pe 

substrat de GaAs Eg=4,7 eV [129]. 

 Pentru identificarea prezenţei cristalitelor de TeO2 în compozit au fost studiate spectrele 

de absorbţie şi de difuzie combinată Raman de la monocristale de -TeO2 şi de la straturi 

nanocristaline. 

 Prin TT al monocristalelor de GaTe în atmosferă suprafaţa acestora se acoperă cu un strat 

insular de oxid. În stratul de oxid odată cu cristalite de Ga, O2, se găsesc şi cristalite ale oxidului 

de Te. Dioxidul TeO2 este un material optic transparent într-un diapazon larg de lungimi de undă 

de la UV până la IR mediu. Datorită specificului aranjării atomilor în reţeaua cristalină şi a 

proprietăţilor optice este un material de perspectivă pentru fabricarea fibrelor optice şi a 

dispozitivelor opticii neliniare [130]. TeO2 există sub două forme cristaline stabile: una 

ortorombică (D2h) şi alta tetragonală (D4
), numite paratellurit şi rutil, care este faza izomorfă 

(D4h) [131-133]. 

 Straturile subţiri de dioxid de telur au fost obţinute prin TT la temperatura 390 ºC în 

atmosferă a straturilor subţiri de Te pe substrat din sticlă. Prin TT a lamelor monocristaline de 

GaTe se obţine un material compus din nanocristalite de Ga2O3 şi TeO2. 

 În Fig.1.72 sunt prezentate spectrele de transmisie optică a straturilor subţiri de TeO2. 

Marginea benzii de absorbţie a acestor eşantioane acoperă un interval de lungimi de undă de la 

280 nm până la 370 nm. 
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Fig.1.72 Dependența spectrală a transmitanței straturilor subțiri de TeO2 cu grosimile: 

1 – d=2,4 m; 2 – d=1,1 m; 3 – d=0,8 m. 
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 După cum se vede din compararea curbelor 1 şi 3 intervalul spectral de creştere a 

transmitanţei se lărgeşte odată cu micşorarea grosimii stratului. Totodată transmitanţa t tinde spre 

saturaţie la nivelul t=0,770,79. La lungimi de undă >400 nm straturile studiate sunt 

transparente optic. Ţinând seama că în straturi are loc reflexia multiplă, transmitanţa maximală 

tmax şi indicele de refracţie a materialului sunt legate prin formula (1.45). Pentru 78,0max =t  

obţinem indicele de refracţie n=2,38. Cristalele de TeO2 sunt anizotrope optic cu indicii de 

refracţie 
on =2,274 şi 

en =2,430. Mărimea indicelui de refracţie de 2,38 ne indică că straturile 

subţiri studiate sunt compuse preponderent din cristalite cu axa optică orientată paralel la 

suprafaţa straturilor. 

 Prin extrapolarea segmentului liniar al transmitanţei în regiunea marginii benzii 

fundamentale la t=0 ne permite să apreciem lărgimea benzii interzise Eg. Pentru straturile de oxid 

studiate obţinem lărgimea benzii interzise egală cu 4,75 eV, 4,88 eV şi 4,91 eV cu grosimile de 

0,56 m, 0,41 m şi 0,14 m respectiv (Fig.1.69). Pentru comparaţie a valorilor obţinute pentru 

straturi subţiri de TeO2 şi monocristale din blocuri monocristaline de TeO2 crescute prin metoda 

Bridgman (Fig.1.68 (a)) a fost tăiată o placă cu grosimea 5 mm, din care după prelucrare s-a 

obţinut o placă plan-paralelă de TeO2 cu axa optică orientată paralel la suprafaţa plăcii (Fig. 1.68 

(c)), la care s-a măsurat transmitanţa optică t şi coeficientul de reflexie R în intervalul lungimilor 

de undă 250500 nm. Dependenţa spectrală a coeficientului de absorbţie este prezentată în 

Fig.1.73. 

 
Fig.1.73 Spectrul de absorbţie al cristalelor TeO2 

 

 După cum se vede din această prezentare, marginea benzii de absorbție a monocristalului 

de TeO2 bine se descrie cu formula pentru tranziții optice directe [65]: 

( ) gdEhh −= 
2

     (1.52) 
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unde gdE  este lărgimea benzii interzise directe. 

 Extrapolând segmentul liniar al curbei ( ) hf=  spre 0=  obţinem lungimea de undă 

de prag p=0,31 m, mărime care corespunde lărgimii benzii intezise Eg egală cu 4,1 eV. 

Deplasarea spre energii mici a valorii obţinute pentru Eg la straturi nanocristaline faţă de 

lărgimea benzii interzise în monocristale probabil este determinată de anizotropia optică a 

acestora şi de orientarea cristalitelor de TeO2 în straturile subţiri studiate. 

 După cum se vede din comparaţia Fig.1.72 şi 1.73 clar se vede că marginea benzii de 

absorbţie a cristalitelor de TeO2 se găseşte în regiunea benzii de absorbţie a cristalitelor de 

Ga2O3, fapt care limitează posibilitatea identificării acestor doi oxizi după spectrele de absorbţie. 

Printre metodele analitice moderne de identificare a compuşilor chimici şi structura materialelor, 

în deosebi a nanocompozitelor, este spectroscopia Raman. 

 În cristalele de paratelurid atomii de O şi Te formează reţea cristalină tetragonală 

(singonia D4
4) cu patru formule unitare TeO2 în celula elementară. În centrul zonei Brillouin sunt 

activi 25 fononi optici cu simetriile: 

4A1+4A2(Z)+5B1+4B2+8E(XY)    (1.53) 

 Din aceste 25 de moduri de vibraţie în spectrele Raman sunt active numai modurile de 

vibraţie simetrice (A2 şi E), cu patru moduri transversal optic (TO) şi 6 – longitudinal optice 

(LO). 

 În Fig.1.74 sunt prezentate spectrele de difuzie Raman a monocristalului TeO2 în stare 

nanocristalină. În lucrarea [134] benzile Raman cu frecvenţele 122 cm-1, 178 cm-1, 278 cm-1 şi 

783 cm-1 se identifică ca fononi transversali optic, iar benzile cu intensitate maximală centrate la 

frecvenţele 149 cm-1, 393 cm-1, 519 cm-1 şi 647 cm-1, cel mai probabil, aparţin la vibraţiile 

longitudinal optice. 
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Fig.1.74 Spectrele Raman ale monocristalelor de TeO2 (a) şi a compusului TeO2 în stare 

nanocristalină (b) 

 

 Structura spectrului Raman a oxidului TeO2 în stare nanocristalină conţine benzile de 

vibraţie cu numerele de undă 124, 154, 184, 286, 327, 389, 459, 626 şi 764 cm-1. În acest şir de 

fononi corespund fazei TeO2 tetragonal benzile cu maxim de intensitate la numerele de undă 

124, 184, 327 şi 764 cm-1. Probabil că stratul nanocristalin de TeO2 odată cu faza -TeO2 

(paratelurid) conţine şi fazele  şi . Benzile cu număr de undă 78, 93, 154, 286, 389, 626 cm-1 se 

identifică în [59] ca fononi în -TeO2. 

 După cum s-a menţionat mai sus, în rezultatul TT a plăcilor monocristaline de GaTe şi a 

compozitului policristalin GaTe-ZnTe în atmosferă, suprafaţa acestor plăci se acoperă cu un strat 

de culoare albă cu structură microcristalină, care împrăştie puternic lumina incidentă. 

a) 

b) 
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Proprietăţile optice şi, respectiv, identificarea acestui strat s-a făcut din analiza spectrelor de 

reflexie difuză. În calitate de etalon cu coeficient de reflexie difuză Rdif=1 s-a luat un strat de 

BaF2 microdispers. Este de aşteptat că în componenţa stratului de oxid de pe suprafaţa 

compozitului GaTe-ZnTe odată cu cristalitele de Ga2O3 să se găsească şi cristalite de ZnO. 

 Lărgimea benzii interzise a oxidului ZnO la temperatura camerei determinate din 

măsurări optice este egală cu 3,373,40 eV şi depinde de tehnologia de obţinere [135]. Lărgimea 

benzii interzise se deplasează spre energii mari în rezultatul TT în atmosferă a stratului de ZnO. 

În lucrarea [136] se studiază influenţa temperaturii TT în atmosferă a filmelor de ZnO obţinute 

prin evaporare termică a pulberii de ZnO. TT la temperatura de 100 ºC duce la majorarea 

lărgimii benzii interzise de la 3,3 eV până la 3,55 eV. Dacă ţinem seama că compozitul GaTe-

ZnTe a fost supus TT la temperatura 750 ºC timp de 6 ore, în acest interval de timp a avut loc 

lichidarea defectelor de Zn din oxidul ZnO. Lichidarea complectă a surplusului de Zn din oxidul 

ZnO se observă la temperatura TT de 500ºC şi mai mare. Lărgimea benzii interzise a 

eşantioanelor supuse TT în atmosferă la 600 ºC este de 3,65 eV [136]. 

 Spectrele de reflexie difuză Rd() în intervalul lungimilor de undă 180÷450 nm de la 

suprafața stratului de material obținut prin TT la temperatura 750ºC în atmosferă a plăcilor 

monocristaline de GaTe și din compozit GaTe-ZnTe sunt prezentate în Fig.1.75, curbele 1 și 2 

respectiv. Coeficientul de reflexie difuză Rd atinge nivelul de saturație Rdm=(0,88÷0,90), nivel 

care se păstrează la lungimi de undă >380 nm. În această regiune spectrală materialul este 

transparent optic. Coeficientul de reflexie difuză minimal este de 0,07 pentru materialul GaTe-

oxid (curba 1) și 0,17 pentru oxid-compozit GaTe-ZnTe (curba 2). 
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Fig.1.75 Spectrele reflexiei difuze a radiaţiei de la suprafaţa plăcii de GaTe acoperită cu strat 

dispers de oxid (1) şi a plăcii din compozit GaTe-ZnTe (2). Dependenţa spectrală a absorbanţei 

stratului de oxid pe suprafaţa plăcii de GaTe (3) şi de pe suprafaţa plăcii din compozit GaTe-

ZnTe (4). 
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 Diferența dintre coeficienții de reflexie difuză maximal Rdm și coeficientul Rd la lungimea 

de undă dată se definește ca absorbanța A a materialului [137]. Dependența absorbanței de 

energia fotonilor pentru tranzițiile optice directe se descriu cu formula: 

( ) gdEhAh −= 
2

     (1.54) 

 Lărgimea benzii interzise a materialelor obținute prin TT în atmosferă a lamelor de GaTe 

și a compozitului GaTe-ZnTe, determinată prin extrapolarea segmentului liniar al caracteristicii 

A(h) la A=0 este de 4,46 eV (p=278 nm) pentru ambele compozite (Fig.1.75, curbele 3 și 4). 

Totodată în dependența spectrală a absorbanței de lungimea de undă a compozitului GaTe-ZnTe 

oxidat în atmosferă (curba 4) se observă a doua păntă cu marginea la lungimea de undă 348 nm 

(3,56 eV). Aşadar, putem admite că panta cu marginea la lungimea de undă 348 nm (Fig.1.75) 

poate fi determinată de prezenţa cristalitelor de ZnO în stratul de Ga2O format pe suprafaţa 

compozitului GaTe-ZnTe. 

 Influenţa temperaturii de obținere a nanoformațiunilor β-Ga2O3 s-a studiat în lucrarea 

[137] în care lărgimea benzii interzise variază de la 4,4 eV la 5,1 eV în funcție de temperatura 

nanofirelor de la 850 ºC până la 950ºC respectiv. Compozitul GaTe-ZnTe a fost supus TT în 

atmosferă la temperatura 750ºC. Lărgimea benzii interzise de 5,0 eV s-a obținut din analiza 

spectrelor de absorbție a straturilor amorfe de Ga2O3 [128]. 
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2. Nanocompozite, structuri fotosensibile As-Se-S, și dispozitive pentru cercetări la distanță 

2.1 Tehnologia de obţinere a straturilor subţiri de nanocompozit în baza de vanadiu şi 

oxizilor proprii 

 În ultimele decenii se observă un interes deosebit în studierea proprietăţilor a structurilor 

nanocompozite şi a metodelor de preparare a acestora. Structurile nanodimensionale ale oxizilor 

de vanadiu sunt deosebit de promiţătoare, deoarece unele din ele posedă proprietăţi metalice, 

altele sunt semiconductori stabili, dar există și materiale ce manifestă tranziţii de fază de tip 

semiconductor - metal (TFSM) [1]. Oxidul V2O3 este mai bine studiat în legătură cu 

manifestarea TFSM la 168K, VO2 are TFSM la 340K, iar V2O5 posedă proprietăţi 

semiconductoare stabile. 

 Pentaoxidul de vanadiu V2O5 este studiat pe larg, datorită proprietăţilor sale 

electrochimice distincte. Acesta poate fi utilizat ca catalizator [2], catod în acumulatori cu 

eficacitate înaltă în baza ionilor de litiu [3], fereastră optică pentru celule solare [4], în 

dispozitive electrochromice [5], pentru switch-uri electronice şi optice cu valori mici ale timpului 

de răspuns [6]. Straturile subţiri amorfe şi policristaline de V2O5 au fost studiate în lucrarea [7], 

însă nici structura straturilor subţiri preparate recent nu a fost cercetată, parţial din cauza 

complexităţii utilizării metodelor de difracţie a razelor X pe straturi subţiri. 

 Au fost raportate diverse metode de obţinere a materialelor nanocompozite. De rând cu o 

varietate de metode de obţinere a straturilor subţiri de oxizi metalici atât în vid сât şi în atmosfera 

ambiantă un interes considerabil prezintă metoda tratărilor termice în atmosferă oxigenată a 

straturilor subţiri metalice, inclusiv vanadiul [8], obţinute utilizând depunere prin pulverizare 

magnetron în atmosfera de argon şi oxigen. Tehnologia dată este caracterizată prin simplitate şi 

flexibilitate şi oferă oportunităţi ample de studiu a interacţiunii metal-oxigen. 

 Au fost sintezate structuri compozite nanodimensionale folosind metoda de oxidare a 

straturilor subţiri de vanadiu metalic obţinute utilizănd metoda de evaporare termică în vid şi 

studiate proprietăţile lor optice şi electrice. 

 Pentru obţinerea structurilor compozite la scara nanometrică în baza de vanadiu şi 

oxizilor proprii au fost folosite principiile de auto-organizare şi auto-consistenţă. După cum ieste 

menţionat în [9, 10], structuri autoorganizate apar în sistemele de tip deschis expuse unui flux 

puternic de substanţe din interior, care este suficient pentru a produce trecerea la un sistem 

îndepărtat de echilibru. Aceste procese sunt iniţiate prin difuzie termică. 

 Este cunoscut faptul că oxidul V2O5 se formează prin încălzirea pulberii de vanadiu 

metalic într-un flux de oxigen, iar toţi oxizii proprii de valenţă joasă trec cu uşurinţă în V2O5 

chiar şi atunci când sunt expuse direct în aer la temperaturi destul de joase [2]. Se presupune că 

în procesul de oxidare a stratului subţire nanogranulat de vanadiu metalic în jurul atomilor sau 

conglomeratelor sale va fi format inițial oxidul V2O5 şi unii din oxizi proprii cu valenţă mai 
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joasă. Tratarea termică ulterioară în aer creează nanostructuri în bază de vanadiu şi oxizilor 

proprii stabile în timp, cu o suprafaţă netedă. 

 Au fost obţinute structuri nanodimensionale de pentoxid de vanadiu cu grosimea 60-120 

nm prin metoda descrisă în [11]. În calitate de suporturi au fost folosite plăci de pyroceramică, 

siliciu şi sticlă acoperită, în prealabil, cu strat conductiv SnO2, obţinute prin depunere 

electrochimică. Pentru a reduce influenţa neregulităţilor de pe suprafaţa pyroceramicei pe 

suprafaţa oglindă a acestora au fost depuse straturi de oxizi Al2O3, SiO2 şi Ta2O5 cu grosimea 

0,81,0 m, folosind metoda de evaporare cu fascicol de electroni. 

 Morfologia suprafeţei eşantioanelor a fost studiată utilizând microscopul electronic cu 

baleiaj VEGA TESCAN TS 5130 MM (SEM) şi microscopul de forţă atomică AFM (SIS - 

scancontrol C). Spectrele Raman au fost investigate la temperatura camerei utilizănd MonoVista 

CRS Confocal Laser Raman System în geometria backscattering cu excitarea laserului MSL-III 

532 nm (2,331 eV) DPSS. Dependenţele spectrale ale relexiei şi transparenţei optice au fost 

studiate cu ajutorul instalației în baza monocromatorului MDR-2 şi a spectrofotometrului FT-IR 

Jasco-6700 la 300K în domeniul spectral 200-1000 nm. Spectrele de impedanţă au fost studiate 

cu ajutorul instalaţiei Semiconductor Characterization System Keithley Model 4200-SCS cu 

amplitudinea semnalului de curent alternativ 10 mV în diapazonul de frecvenţe 103107 Hz la 

diferite tensiuni ale curentului continuu U=-1.01.0 V cu pasul de 0.1 V la temperatura camerei. 

 Nanotehnologiile necesită suprafeţe lipsite la maximum de impurităţi şi neomoginităţi 

structurale. Însă cum au arătat cercetările efectuate la AFM suprafaţa pyroceramicii constă dintr-

un şir de ace piramidale ascuţite, înălţimea cărora este de mărimea 5060 nm (Fig.1) şi este 

comparabilă cu grosimea estimată ale straturilor subţiri obţinute. 

 

Fig.2.1 Imaginea AFM tridimensională a suprafeţei iniţiale a pyroceramicei. 

 

 În procesul de depunere termică a straturilor subţiri pe aşa suprafeţe, materialul depus se 

condensează în văile dintre vârfuri şi formează un strat neomogen de a lungul suportului. Acest 
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fapt duce la formarea straturilor nanogranulate (Fig.2.2). Pentru a reduce influenţa acestor 

neregulităţi pe suprafaţa pyroceramicei au fost depuse straturi de oxizi (ZrO2, Al2O3, SiO2, 

Ta2O5, TiO2) cu grosimea 0,81,0 m. 

 

 

Fig.2.2. Imaginea SEM a suprafeţei stratului subţire de V2O5 depus pe suprafaţa iniţială a 

pyroceramicei 

 

În Fig.2.3 este prezentată imaginea SEM a suprafeţei stratului subţire de nanocompozit în 

baza oxidului de vanadiu depus pe suport de pyroceramică cu substrat SiO2 cu grosimea 1,0 m. 

Se observă o schimbare radicală în morfologia suprafeţei stratului subţire – suprafaţa devine mai 

uniformă. 

 

Fig.2.3. Imaginea SEM a suprafeţei stratului subţire de V2O5 depus pe suprafaţa pyroceramicei 

cu substrat SiO2 
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2.2 Spectrele Raman a straturilor subţiri de nanocompozit în baza de vanadiu şi oxizilor 

proprii 

 În Fig.4 este prezintat un spectru Raman tipic, obţinut pentru stratul subţire de oxid de 

vanadiu V2O5 cu grosimea d150 nm depus pe quarţ. 

 

 

Fig.2.4. Spectrele Raman a stratului subţire de nanocompozit în baza de V2O5. 

 

În Tabelul 2.1 sunt prezentate poziţiile maximelor liniilor obţinute din Fig.4 şi compararea 

lor cu datele obţinute pentru straturile cristaline V2O5 din [12-15]. 

 

 

 

Тabelul 2.1. 

Poziţiile maximurilor liniilor determinate din spectrele Raman a straturilor subţiri de V2O5 

determinate din Fig.2.4 şi datele din [12-14]. 

N Datele obţinute din Fig.4, 

сm-1 

Datele din [12-14], 

сm-1 

Tipul modului vibraţional 

[12-14] 

1 150 142 vibraţii ale straturilor 

2 205 194 vibraţii ale straturilor 

3 288 283 vibraţii de încovoiere V=O 

4 307 303 vibraţii de încovoiere V3–O 

2 408 405 vibraţii de încovoiere V=O 

6 482 487 vibraţii de încovoiere V–O–V 

7 529 530 vibraţii de întindere V3–O 

8 705 706 vibraţii de întindere V2–O 

9 995 1000 vibraţii de întindere V=O 



120 

 

 Prezenţa în spectrele Raman a maximelor înguste şi bine evidenţiate ne indică faptul că 

straturile subţiri obţinute au o calitate structurală înaltă şi pot fi monocristaline sau policristaline 

cu cristalite (blocuri monocristaline) mari. 

 Spectrele Raman experimentale, la temperatura camerei, ale straturilor subţiri de V2O5 

obţinute într-un regim tehnologic comun pe supoturi de sticlă cu substrat de SnO2 şi 

pyroceramică cu substraturi de oxizi (Al2O3, Ta2O5 şi SiO2) sunt prezentate în Fig.2.5. În primul 

rând se evidenţiază spectrul stratului subţire obţinut pe suport de sticlă cu substrat de SnO2. Aici 

pot fi pot fi identificate linii caractristice pentru V2O5 cristalin (Fig.2.5). Rezultate obţinute ne 

permit să presupunem că în timpul formării pentoxidului de vanadiu, se mai formează oxizi de 

vanadiu cu valenţă inferioară, liniile cărora au o intensitate mică datorită concentraţiei scăzute şi 

nu pot fi identificae în spectrele Raman. Trebuie remarcat faptul că poziţiile maximelor unor linii 

a diverselor oxizi ai vanadiului sunt identice sau situate foarte aproape, ceea ce face dificilă o 

interpretare neechivocă a spectrelor obţinute. 

 

Fig.2.5 Spectrele Raman ale straturilor subţiri de nanocompozite în baza oxizilor de vanadiu 

obţinute pe supoturi de sticlă cu substrat de SnO2 şi pyroceramică cu substraturi de oxizi (Al2O3, 

Ta2O5 şi SiO2) (293K) 

 

 În spectrele Raman ale straturilor obţinute pe suporturi de piroceramică pasivate cu oxizi 

Al2O3, Ta2O5 şi SiO2 nu apar linii înguste marcate în mod clar (Fig.2.5), faptul ce indică natura 

lor amorfă. 

 Având în vedere că straturile obţinute sunt local neomogene din cauza auto-organizarii 

particulelor în timpul depunerii şi tratamentelor termice aplicate iar grosimile acestora sunt de 

ordinul 60-120 nm ridicarea experimentală a spectrelor Raman este destul de dificilă iar 

măsurătorii la diferite polarizări ale fascicului laser sunt imposibili din cauza diferitelor orientări 
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ale cristalitelor. O altă explicaţie ar putea fi faptul că din cauza grosimii mici al stratului de oxid 

de vanadiu semnalul înregistrat de la suprafaţa pyroceramicii şi/sau substratul de oxid amorf 

(Al2O3, Ta2O5, SiO2) este mai puternic şi îl acoperă pe cel obţinut de la însuşi stratul de oxid al 

vanadiu. 

 

2.3 Proprietăţile optice a straturilor subţiri de nanocompozite în bază de vanadiu şi oxizilor 

proprii 

 În Fig.2.6 sunt prezintate dependenţele spectrale ale reflexiei (R) şi transmitanţei (T) 

optice ale stratului V2O5 cu grosimea d50 nm obţinut pe suport de quarţ şi supus tratamentului 

termic la temperatura 300С timp de 1 oră. În spectrele de transparenţa optică observăm o 

margine pronunţată în regiunea de 3 eV, iar în spectrele de reflexie două maxime bine pronunţate 

poziționate la 2,813 eV şi 4,314 eV. 

 

Fig.2.6 Dependenţele spectrale ale reflexiei (R) şi transmitanţei (T) optice ale stratului 

V2O5 cu grosimea 50 nm obţinut pe suport de quarț şi supus tratamentului termic la temperatura 

300С timp de 1 oră 

 

Coeficientul de absorbţie α a fost determinat din expresia: 
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aici d50 nm este grosimea stratului. 
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Folosind datele experimentale pentru R şi T şi expresia (2.2) au fost calculate dependenţele 

spectrale a coeficientului de absorbţie α a stratului V2O5 cu grosimea 50 nm obţinut pe suport 

de cuart şi supus tratamentului termic la temperatura 300С timp de 1 oră. (Fig.2.7). 

 Pentru determinarea tipului tranziţiilor optice şi lărgimilor benzilor corespunzătoare 

analiza dependenţei spectrale a coeficientului de absorbţie a fost efectuată cu ajutorul expresiei: 

( )n

gEA −=   ,     (2.3) 

unde А este o constantă, Еg – energia benzii interzise, n este egal cu 2, 3, 1/2 și 3/2 pentru 

tranziţii optice indirecte permise şi interzise, directe permise şi interzise corespunzător. 

 Pentru determinarea tipului tranziţiei optice au fost construite dependenţele de tip 

( ) ( )  fn =
1

 şi prin extrapolarea porţiunilor liniare pe axa energiei fotonilor au fost 

determinate valorile energiei a tranziţiilor corespunzătoare.  

 

 

Fig.2.7 Dependenţa spectrală a coeficientului de absorbţie a stratului V2O5 cu grosimea 50 nm 

obţinut pe suport de cuart şi supus tratamentului termic la temperatura 300С timp de 1 oră 

 

 O bună liniarizare a datelor experimentale a fost determinată în coordonatele 

( ) ( )  f=
2

. A fost determinată energia tranziţiilor directe permise care este egală cu 2,748 

eV (Fig.2.8). 
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Fig.2.8 Dependenţa spectrală ( ) ( )  f=3
2

 determinată pentru stratul V2O5 cu 

grosimea 50 nm obţinut pe suport de cuart şi supus tratamentului termic la temperatura 300С 

timp de 1 oră 

 

 Din spectrele de absorbţie construite în coordonatele ( ) ( )  f=
2/1

 a fost determinată 

energia tranziţiilor indirecte permise egală cu Eind=2,426 eV şi energia fononilor Eph=94,5 meV 

(Fig.9). Valoarea corespunzătoarea a numărului de undă ph=762 cm-1 este comparabilă cu cea 

determinată din spectrele Raman ph=706 cm-1 şi atribuită vibraţiilor de întindere a legăturilor 

V2–O (Fig.2.4, Tabelul 2.1). 

 

Fig.2.9. Dependenţa spectrală ( ) ( )  f=2
1

 determinată pentru stratul V2O5 cu grosimea 

50 nm obţinut pe suport de quart şi supus tratamentului termic la temperatura 300С timp de 1 

oră 
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2.4 Proprietăţile electrice a straturilor subţiri de nanocompozite în bază de vanadiu şi 

oxizilor proprii 

 Pentru straturi subţiri de nanocompozit în baza de vanadiu şi oxizilor proprii au fost 

ridicate experimental dependenţele rezistenţii electrice de suprafaţă de temperatură în domeniul 

23-102C folosind metoda cu patru sonde. În Fig.2.10 sunt prezentate dependenţele R=f(t) pentru 

cazul măririi (curba 1) şi micşorării temperaturii (curba 2). Este bine evidenţiat efectul de 

histereză a curbelor, caracterizat prin faptul micşorării esenţiale a rezistenţei electrice în cazul 

micşorării temperaturii. La momentul atingerii valorii iniţiale tcam=23C rezistenţele deferă de 

1,4 ori. 

 

Fig.2.10 Dependenţele R=f(t) pentru cazurile măririi (curba 1) 

şi micşorării temperaturii (curba 2) 

 

 Ambele depenţenţe se linearizează bine în coordonatele lgR=f(1/T) (Fig.2.11). În cazul 

măjorării temperaturii se observă două domenii de linearizare a funcţiei lgR=f(1/T) cu energiile 

de activare 0,26 şi 0,37 eV respectiv. În acelaş timp în cazul răcirii probei observăm numai o 

dependenţă liniară de tip lgR=f(1/T). Energia de activare determinată pentru acest caz de 

asemenea atinge valoarea 0,26 eV în tot domeniul le temperaturi studiat. 
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Fig.2.11 Dependenţele lgR=f(1/T) pentru cazurile ridicării (curba 1)  

şi micşorării temperaturii (curba 2) 

 

 Este cunoscut faptul că adsorbţia moleculelor de gaze pe suprafaţa semiconductorului 

poate cauza donarea electronilor (donori, spre exemplu CO, H2O etc.) sau capta electronii din 

semiconductor (acceptori, spre exemplu O2). Adsorbţia moleculelor acceptoare pe suprafaţa 

semiconductorului de tip n duce la formarea a unei regiunii pe suprafaţă semiconductorului, 

sărăcit de electroni şi determină o reducere a conductivităţii electrice. În timpul creşterii 

temperaturii are loc desorbţia moleculelor de oxigen de pe suprafaţa semiconductorului. Efectul 

dat duce la micşorarea regiunii de sarcină spaţială sărăcit de electroni pe suprafaţa 

semiconductorului şi la mărirea conductivităţii electrice, faptul care şi este urmărit în Fig.2.10 şi 

2.11. Efectele date pot fi utilizate pentru elaborarea sensorilor de gaze prin folosirea straturilor 

subţiri de nanocompozit în baza de vanadiu şi oxizilor proprii. 

 Dependenţele spectrale ale părţilor reale şi imaginare a impedanţei cercetate experimental 

la diferite tensiuni aplicate ale curentului continuu pentru structura 

pyroceramică/Al2O3/Al/V2O5/Al sunt prezentate în Fig.2.12. După cum se poate observa din Fig. 

12, majorarea tensiunii aplicate către contactele de aluminiu duce la o scădere semnificativă atât 

a valorilor Z′ cât şi Z″ şi la o deplasare a maximelor Z″ în regiunea frecvenţilor înalte. În acelaşi 

timp aceste modificări ale spectrelor de impedanţă nu depind de polaritatea tensiunii aplicate. 
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Fig.2.12 Dependenţele spectrale ale părţilor reale Z′ şi imaginare Z″ a impedanţei ridicate 

experimental la diferite tensiuni aplicate (indicat prin semne) la temperatura camerei şi curbele 

teoretice ce le descriu 

 Analiza dependenţelor spectrale ale părţilor reale Z′ şi imaginare Z″ ale impedanţei 

ridicate experimental ne permit să definim circuitul electric echivalent de substituţie al 

structurilor studiate. Cea mai bună coincidenţă dintre curbele teoretice şi datele experimentale 

este obţinut în cazul, când în calitate de circuit electric echivalent este utilizat un circuit paralel 

RpCp conectat în serie cu rezistenţa Rs (Fig.2.13). 

 

Fig.2.13 Circuitul electric echivalent propus pentru structura pyroceramică/Al2O3/Al/V2O5/Al 
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 Circuitul electric echivalent prezentat indică că stratul subţire de nanocompozit în baza 

de vanadiu şi oxizilor proprii ete un sistem eterogen care constă cel puţin din două faze. În 

contextul dat puten presupune că structura studiată este compusă din granule de vanadiu metallic 

acoperit cu un strat de oxid V2O5 cu dimensiuni nanometrice care, reprezintă grupuri 

semiconductoare (dielectrice) (Fig.2.14, 1). Între ele sunt prezente straturi subţiri intermediare cu 

o structură chimică diferită de cea a granulelor, formată probabil dintr-un amestec de vanadiu 

metalic şi oxizi proprii al vanadiu cu valenţa redusă şi rezistenţa electrică mică – faza 

conductoare (Fig.2.14, 2). 

 Conform structurii stratului compozit prezentate în Fig.2.14 şi circuitului electric 

echivalent (Fig.2.13) rezistorul Rs corespunde rezistenţei fazei conductoare (Fig.2.14, 2). 

Rezistorul Rp ia în considerație rezistenţa straturilor dielectrice (semiconductoare) intermediare 

şi este şuntat de condensatorul Cp, capacitatea căruia corespunde capacităţii geometrice a 

cristalitelor V2O5 şi prin urmare, este practic independentă de tensiunea aplicată (Fig.2.15, c) 

[16]. 

 

 

 

Fig.2.14 Structura stratului subţire de nanocompozit în baza de vanadiu şi oxizilor proprii 

constând din faze semiconductoare (1) şi conductoare (2) 

 

 Cu toate acestea, în cazul când tipul de conductibilitate a grăunţilor şi ale straturilor 

intermediare sunt diferite, la frontiera lor pot fi localizate p-n homo- sau heterojoncţiuni. Când 

tipul purtătorilor de sarcină majoritari este acelaşi pot apărea heterojonctiuni izotipice. În cazul 

când unul din materiale ce contactează are o rezistivitate mică şi poate juca rolul metalului, pot 

apărea jonctiuni de tip Schottky. Atunci când se aplică o tensiune externă o parte din aceste 

jonctiuni este polarizată direct, iar celelalte - invers. Influenţa câmpului extern poate fi explicat 

prin străpungerea a unui număr de jonctiuni polarizate invers. Efectul este maximal la frecvenţe 

joase ale semnalului de testare, deoarece în cazul dat câmpul alternativ formează straturi sărăciţi 

în purtători cu rezistenţă mai mare. Străpungerea acestor straturi şi duce la o micşorare esenţială 

a rezistenţii active Z′. Odată cu creşterea frecvenţei se micşorează rezistenţa straturilor de baraj 
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care se formează sub acţiunea câmpului alternativ deorece se micşorează lârgimea lor. Respectiv, 

se micşorează contribuţia straturilor de baraj şi câmpul electric în eşantion este distribuit mai 

uniform [17]. Prin urmare rezistenţa activă Z′ încetează să depindă de mărimea tensiunii externe 

aplicate. Faptul dat şi este urmărit în Fig.2.12, a, din care se vede clar că începănd cu frecvenţa 

f5105 Hz toate curbele practic fuzionează. 

 În Fig.2.12 în afară de datele experimentale sunt prezentate curbele teoretice ale parţilor 

reale Z′ şi imaginare Z″ a impedanţei care au fost calculate în conformitate cu circuitul electric 

echivalent propus (Fig.2.13) folosind formulele: 

( )2
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 După cum se poate observa din Fig.2.12 datele experimentale şi curbele teoretice 

construite conform formulelor 4 şi 5 sunt în bună concordanţă. 

 Au fost determinate valorile rezistenţelor Rp, Rs, capacităţii Cp şi determinate 

dependenţele lor de tensiunea aplicată (Fig.2.15 a, b şi c respectiv). A fost stabilit că valoarea 

rezistenţei Rp, care face parte din circuitul RpCp paralel, se micşorează odată cu creşterea 

tensiunii aplicate indiferent de polaritatea aplicată (Fig.2.15, a). Valoarea rezistenţei Rs, odată cu 

creşterea tensiunii se schimbă haotic şi în acest caz nu este posibil de a identifica o anumită 

dependență funcțională (Fig.2.15, b). Odată cu creşterea tensiunii valoarea capacităţii Cp se 

schimbă neesenţial şi poate fi considerată independentă de tensiune (Fig.2.15, c). 
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Fig.2.15 Dependenţa valorilor a elementelor circuitului echivalent Rp (a), Rs (b) şi Cp (c) de 

tensiunea aplicată 
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2.5 Interacţiunea structurilor nanocompozite în bază de vanadiu şi oxizilor proprii 

сu obiecte de origine biologică 

 În ultemile decenii nanotehnologiile şi nanomaterialele sunt utilizate tot mai mult în 

diverse domenii: medical, comercial şi practici industriale de producţie. În ciuda progresului 

rapid şi acceptării precoce a nanomaterialelor, potenţialul acestora pentru diverse efecte adverse 

asupra omului, biotelor non-umane şi ecosistemelor încă nu este bine ilucidiat. În acest context, 

în ultimii ani, s-a înregstrat o creştere rapidă a studiilor experimentale şi teoretice privind 

toxicitatea şi pericolele biologice posibile ale nanomaterialelor. Aceste probleme, alături de 

contaminarea accidentală cu nanomateriale aflate deja în numeroase produse de uz uman, 

motivează interesul general actual cu privirea la modul în care acestea se compoartă şi 

interacţionează cu sistemele vii şi implicit aboradarea acestei interacţiuni din perspectiva 

efectelor la nivel celular. 

 În colaborare cu Facultatea de Biologie şi Pedologie (USM) au fost cercetate efectele de 

interacţiune a nanocompozitelor bazate pe oxizii vanadiului cu celulele merismatice la 

organismele experimantale (plante test) prin urmărirea în dinamică a unor procese fiziologice. 

Este cunoscut faptul că în funcţie de metoda de obţinere, puritatea materialelor utilizate, precum 

şi parametrii tratamentelor termice suplimentare, structura, şi ca urmare proprietăţile fizico-

chimice a straturilor obţinute diferă considerabil. În timpul tratamentelor suplimentare accentul 

deosebit este dedicat tratamentului termic, şi anume faptului că odată cu creşterea temperaturii 

are loc şi creşterea dimensiunilor a granulelor din stratul subţire obţinut. Diverse presiuni parţiale 

ale oxigenului duc la formarea defectelor şi modificarea compoziţiei ale stratului subţire final. 

De regulă, în straturi subţiri sunt detectaţi mai mulţi oxizi proprii ai vanadiu, aşa ca VO2, V2O3, 

V4O9, V2O5 şi alţi oxizi cu grad inferior [18-19]. 

 Trebuie menţionat faptul că în experimentele cu obiecte biologice au fost folosite 

nanocompozite bazate pe oxizii de vanadiu obţinute la temperatura 280C. În Fig.2.16 este 

prezentată difrctograma XRD (X-ray diffraction ) tipică pentru straturile subţiri de oxizi de 

vanadiu obţinute prin tratarea termică la 280C. Rezultatele descifrării diagramei XRD sunt 

prezentate în Tabelul 2.2. 
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Fig.2.16 Diagrama XRD pentru stratul subţire în baza oxizilor de vanadiu obţinute prin 

tratarea termică la 280C 

 

Tabelul 2.2. 

Intensitatea şi unghiul 2 obţinute din diagrama XRD prezentată în Fig.16 a stratului subţire în 

baza oxizilor de vanadiu obţinute prin tratarea termică la 280C şi compararea acestor cu datele 

existente [20] 

 

Stratul studiat V2O5 V2O3 VO2 

41-1426 [20] 34-0187 [20] 43-1051 [20] 

Intensitate, 

u.a. 

2, 

grade 

2, grade 

(Intensitate) 

2, grade 

(Intensitate) 

2, grade 

(Intensitate) 

25,4 26,88   26,887(6) 

25,4 27,83   27,819(100) 

44,4 31,16 31,031(52) 33,014(100)  

15,6 33,41 33,322(7)  33,417(4) 

55,9 36,07 36,052(3) 36,261(80)  

14,1 36,94   36,921(14) 

14,2 37,01   37,011(30) 

26,8 38,58  38,546(6)  

14,9 39,18   39,162(1) 

12,7 39,77   39,748(5) 

29,0 41,24 41,293(11) 41,251(36)  

12,9 42,30 42,051(5)  42,305(11) 

19,0 44,09 44,312(3) 44,136(7) 44,053(1) 

17,2 44,85   44,684(3) 

11,2 55,31   55,322(19) 

12,0 55,50   55,500(25) 

12,3 55,59 55,690(6)  55,602(22) 

21,8 56,72  56,795(1) 56,902(3) 
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 În baza datelor experimentale prezentate în Fig.2.16 şi Tabelul 2.2 putem concide că 

straturile subţiri obţinute prin tratarea termică la 280C reprezintă o structură complicată cu 

dimensiuni nanonetrice cu prezenţa fazelor oxizilor proprii ale vanadiului de tip VO2, V2O3 şi 

V2O5. 

 În calitate de material biologic a fost utilizată ceapa (Allium cepa L), care este utilizată 

pe larg în studiile citogenice de genotoxicitate în calitate de bioindicator. Expunerea bulbelor de 

ceapă la plăcile cu nanocompozite bazate pe oxizii de vanadiu a fost efectuată prin pasarea 

acestora în cuvete cu apă distilată în care au fost plonjate plăcile de piroceramică acoperite cu 

straturi subţiri de nanocompozite bazate pe oxizii de vanadiu. În calitate de control au servit 

bulbii care au fost plasaţi în apă distilată. Pentru evaluarea efectului nanocompozitelor a fost 

urmărită dinamica procesului de creştere a rădăcinilor la bulbii de ceapă pentru ambele cazuri 

timp de 72 ore. În afară de aceasta a fost studiată activitatea mitotică a meristemelor radiculare 

expuse la nanocompozite prin analiza indiciilor citogenici: indicile mitotic, indicii fazici ai 

mitozei, capacitatea de inducere a aberaţiunilor cromozomiale, tipul aberaţiunilor cromozomiale. 

 În cadrul experimentului pe bulbii expuşi la nanocompozitele bazate pe oxizii de vanadiu 

s-a urmărit in dinamică procesul de formare a rădăcinilor. S-a constatat, că prezenţa 

nanocompozitelor induce formarea din abundenţă a rădăcinilor. La varianta experimentală se 

observă formarea concomitentă şi uniformă a unui număr mai mare de rădăcini chiar după 24 

ore. Astfel, s-a stabilit că la această etapă martorul se caracterizează prin formarea in medie a 4 

rădăcini cu o lungime medie de 7,7 mm, iar varianta experimentală se caracrerizează prin 

formarea a 16 rădăcini cu o lungime medie de 4,4 mm. Aceast lucru ne permite să presupunem 

că la etapa incipientă de expunere la nanocompozitele bazate pe oxizii de vanadiu acestea au o 

acţiune benefică asupra bulbilor de ceapă, implicit prin inducerea unor centre mitogene de 

formare a rădăcinilor. 

 După 48 de ore de expunere la nanocompozite numărul de rădăcini creşte până la 32, 

avănd o lungime medie de 22,2 mm, pe când la martor numărul rădăcinilor creşte doar până la 7, 

având o lungime medie de 21,0 mm. Chiar dacă la aceasta etapă continuă să persiste diferenţe 

majore între numărul de rădăcini în varianta martor şi varianta cu expunere la nanocompozite, 

totuşi se observă o unuformizare a lungimii medie a rădăcinilor. 

 După 72 de ore de expunere la nanocompozite numărul de rădăcini creşte până la 49, 

având o lungime medie de 27,7 mm şi o lungime maximă de până la 70 mm, pe când la martor 

numărul rădăcinelor creşte doar până la 15, având o lungime medie de 26,9 mm şi o lungime 

maximă de până la 60 mm. 

 Un criteriul important la monitorizarea proceselor de germinare şi de rizogeneză este 

apariţia necrozelor. Astfel la expunerea bulbilor la nanocompozite a fost constatată apariţia 

necrozelor aproape la toate rădăcinele deja în a treia zi de germănare. Acest fapt denotă debutul 
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unor procese distructive la nivel celular ca reacţie de răspuns la expunerea de lungă durată la 

acţiunea nanocompozitelor. 

 Rezultatele obţinute în cadrul experimentului ne-au permis sâ concluzionâm că pe termen 

scurt nanocompozitele bazate pe oxizii vanadiului pot induce apariţia unor centre mitogene şi 

influenţează pozitiv procesul de germinare şi creştere a rădăcinilor. Expunerea de durată a 

meristemelor radiculare la nanocompozite are un efect bioinhibitor asupra diviziunii mitotice a 

celulelor, influeţând raportul dintre fazele diviziunii şi determinând apariţia aberaţiunilor 

cromozomiale. Prezenţa aberaţiunilor cromozomiale denotă o acţiune primară a 

nanocompozitelor asupra aparatului mitotic al celulelor în diviziune prin inducerea mai multor 

anomalii cromozomiale legate de fus, cum ar fi cromozomi restanţi, fragmente, punţi cromatidice 

şi micronuclee. Prezenţa celulelor poliploide şi binucleate în interfază, precum şi a celulelor cu 

nuclee modificate morfologic, confirmă efectul citotoxic şi genotoxic al nanocompozitelor 

bazate pe oxizii vanadiului. În acest sens, devine atractivă posibilitatea utilizării 

nanocompozitelor bazate pe oxizii vanadiului în calitate de agent antiproliferativ, în special 

pentru tratamentul tulburălilor proliferative non-canceroase [19]. 

 

2.6 Elaborarea tehnologiei şi obţinerea structurilor fotosensibile a semiconductorilor 

sistemei As-Se-S în cîmp electrostatic de intensitate înaltă 

 Interesul ştiinţific de semiconductori calchogenici sticloşi (SCS) al sistemului As-Se-S 

este asociat cu posibilitatea utilizării lor ca medie pentru înregistrarea informaţiilor optice. 

Fotosensibilitatea înaltă permite utilizarea SCS pentru a crea suporturi de informaţie optice. De 

asemenea, capacitatea SCS de a efectua transformări foto-structurale, care se manifestă prin foto-

întunecare sau foto-iluminarea stratului sub acţiunea iradierii, ce permite înregistrarea 

informaţiei optice direct în stratul semiconductor. În [22] sunt prezentate rezultatele studiilor 

privind înregistrarea reţelelor de interferenţă în straturi subţiri ale sistemului As-Se-S într-un 

câmp electrostatic de înaltă tensiune. Ca urmare a cercetării, sa constatat că aplicarea tensiunii 

înalte (în procesul de înregistrare a hologramelor) la straturile As2S3-As2Se3 creşte viteza 

schimbărilor foto-structurale şi eficienţa de difracţie a reşălelor holografice înregistrate [22]. 

 Scopul cercetării a fost de a dezvolta o tehnologie pentru depunerea în vid a straturilor 

subţiri sistemei As-Se-S într-un câmp electrostatic de înaltă tensiune pentru majorarea 

fotosensibilitatăţii direct în procesul de obţinere, dar nu numai în procesul de înregistrare a 

hologramelor. 

 A fost elaborată tehnologia de depunere în vid într-un câmp electrostatic cu tensiune 

înaltă (4-10 kV) a straturilor subţiri de semiconductori halcogenici vitroşi din sistemul As-Se-S. 

În camera cu vid, în spațiul dintre sursa de evaporare a semiconductorilor şi substrat a fost 
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construit sistemul în baza electrodului de tensiune înaltă din volfram cu diametrul de 30 μm şi un 

electrod inelar ecranat (Fig.2.17). 

 

Fig.2.17 Scema principială necesară obţinerei semiconductorilor As-Se-S în cîmp electrostatic 

înalt: 1) evaporator, 2) electrodul de volfram cu diametrul de 30 μm, 3) substrat 

 

Efectele schimbării fotostructurale în straturi subtiri de 50at.%As2S3:50at.%As2Se3 au fost 

studiate în timpul înregistrării reţelelor holografice. Instalaţia holografica a fost construită pe 

baza de DPSS Nd:Yag laser cu lungimea de undă 532 nm. Cinetica cresterii eficienţei de 

difracţie a fost realizată cu o iluminare hologramei cu radiaţie laser 635 nm, care nu afectează 

procesul de fotostructurare în straturi 50at.%As2S3:50at.%As2Se3. Intensitatea semnalului în 

primul ordin de difracţie a fost masurată cu fotodetector S120C-PM100USB (Thorlabs). În 

Fig.2.18 este prezentată cinetica de creştere a eficienţei de difracţie de ordinul +1 pentru straturi 

subţiri 50at.%As2S3:50at.%As2Se3 obţinute în vid în absenţa cîmpului electrostatic (curba 1) şi la 

tensiune + 9,5 kV (curba 2). 

 

 

Fig.2.18 Cinetica de creştere a eficienţei de difracţie de ordinul +1 pentru straturi subţiri 

50at.%As2S3:50at.%As2Se3 obţinute în vid:  

1) în absenţa cîmpului electrostatic, 2) la tensiune + 9,5 kV 
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 Din Fig.2.18 se observă că structurile subţiri pe bază de 50at.%As2S3:50at.%As2Se3 

obţinute prin evaporare în vid la o tensiune de + 9,5 kV au fotosensibilitate mai mare comparativ 

cu probele obţinute în absenţa câmpului electrostatic. 

 Studii similare au fost efectuate şi pentru straturi subţiri de As2S3. În Fig.2.19 este 

prezentată cinetica de creştere a eficienţei de difracţie de ordinul +1 pentru straturi subţiri As2S3 

obţinute în vid în absenţa cîmpului electrostatic (curba 1) şi la tensiune + 9,5 kV (curba 2). 

 

Fig.2.19 Cinetica de creştere a eficienţei de difracţie de ordinul +1 pentru straturi subţiri 

As2S3obţinute în vid: 1) în absenţa cîmpului electrostatic, 1) la tensiune + 9,5 kV 

 

 Din Fig.2.19 se observă că structurile subţiri de As2S3 obţinute prin evaporare în vid la o 

tensiune de + 9,5 kV au fotosensibilitate mai mare comparativ cu probele obţinute în absenţa 

câmpului electrostatic. 

 Au fost obținute și investigate și straturile subțiri în baza de semiconductori calcogenici 

sticloși a sistemei As-Se-S-Sn. Straturile subțiri au fost obținute prin evaporarea termică în vid 

pe suporturi de sticlă acoperite cu strat conductiv ITO. Cele mai bune rezultate au fost obținute 

pentru sistemul As-Se-S dopat cu Sn la un nivel de 1%. Pentru analiza comparativă au fost 

obținute probe cu compoziția (As2S3)0,88(Se)0,12 și probe dopate cu staniu 

(As2S3)0,88(Se)0,11(Sn)0,01 cu grosimi de ~ 2,8 µm. În Fig.2.20 sunt prezentate dependențele 

spectrale ale transmisiei optice pentru compoziția (As2S3)0,88(Se)0,12 (curba 1) și pentru 

compoziția dopată cu staniu (As2S3)0,88(Se)0,11(Sn)0,01 (curba 2). 
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Fig.2.20 Dependențele spectrale ale transmisiei optice: 

1. (As2S3)0,88(Se)0,12, 2. (As2S3)0,88(Se)0,11(Sn)0,01 

 

 După cum se poate observa din Fig.2.20, straturile subțiri obținute diferă ușor în grosime 

(devierea maximelor de interferență), cu toate acestea, panta ambelor curbe lângă marginea 

absorbției optice este aproape identică. 

 Studiul dependenței spectrale a fotocurentului pentru straturile subțiri  (As2S3)0,88(Se)0,12 

și (As2S3)0,88(Se)0,11(Sn)0,01 au fost efectuate la intensități scăzute ale semnalului de excitare (2-

20μW) în domeniul spectral 400-700 nm, unde este localizată sensibilitatea spectrală maximă al 

straturilor obținute. Studiul fotoconductivității la semnale scăzute de excitație se datorează 

sensibilității înalte (de ordinul 105-106 cm2/J) a structurilor calcogenice sticloase As-Se-S în 

procesul electrofotografic de înregistrare a informației optice. Fig.2.21 reprezintă dependențele 

spectrale a fotocurentului pentru straturile subțiri (As2S3)0,88(Se)0,12 (curba 1) și 

(As2S3)0,88(Se)0,11(Sn)0,01 (curba 2). 

 

Fig.2.21 Dependența spectrală a fotocurentului: 1. (As2S3)0,88(Se)0,12, 2.(As2S3)0,88(Se)0,11(Sn)0,01 
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 După cum se poate observa din Fig.2.21, maximele dependențelor spectrale a 

fotocurentului pentru ambele compoziții sunt situate în vecinătatea 490 nm, cu toate acestea, 

pentru compoziția dopată cu Sn se observă o expansiune a dependenței spectrale a fotocurentului 

în intervalul 400-490 nm. Intervalul spectral 400-490 nm corespunde regiunii de absorbție optică 

puternică a materialelor studiate (Fig.2.20) și purtătorii de sarcină sunt generați într-un strat 

subțire de suprafață a filmului. Recombinarea superficială a purtătorilor de sarcină conduce la o 

scădere a fotocurentului prin strat, faptul ce poate fi observat pentru compoziția care nu este 

dopată cu staniu (curba 1, Fig.2.21). Extinderea intervalului de sensibilitate spectrală pentru 

(As2S3)0,88(Se)0,11(Sn)0,01 indică predominarea recombinării în volum comparativ cu 

recombinarea de suprafață într-un semiconductor calcogenic sticlos. 

 

2.7 Elaborarea metodei holografice pentru studiera produselor petroliere 

 Forma fascicolului de lumină laser incident se extinde după trecerea printr-un mediu 

lichid şi acest efect se numeşte "efectul lentilelor termice" [23-24]. Fasciculul de laser produce 

încălzirea locală a unui mediu lichid în jurul axei fasciculului şi modificările radiale ale 

distribuţiei temperaturii schimb indicele de refracţie. Aceste modificări transformă mediul într-o 

lentilă. Investigaţiile bazate pe metodă microscopiei de lentile termice sunt prezentate în lucrările 

[25-26], unde s-a demonstrat că metoda propusă este utilă în analiza chimică şi poate fi 

importantă în caracterizarea proprietăţilor termo-optice a peliculelor subţiri. Investigaţiile privind 

efectele lentilelor termice folosind metodele holografice digitale sunt prezentate în lucrările [27-

28]. Coeficienţii de absorbţie şi indicele de refracţie a metanolului şi etanolului au fost obţinute 

utilizând analiza fazei holografice digitale [27-28]. În lucrările [29-30] sunt prezentate teoria 

lentilelor termice şi măsurarea acesteia folosind metodele holografice digitale. Emisia de 

fluorescenţă este puternic influenţată de compoziţia chimică şi de caracteristicile fizice (de 

exemplu, viscozitatea şi densitatea optică) a produselor petroliere. 

 Scopul acestor cercetări este dezvoltarea instalaţiei optice pentru studiul efectului 

lentilelor termice şi spectrelor de fluorescenţă a produselor petroliere folosind metodele 

holografice, în care holograma înregistrată a produsului petrolier poate fi utilizată ca o reţea de 

difracţie pentru obţinere spectrelor de fluorescenţă a produselor petroliere. 

 Pe parcursul proiectului a fost elaborată şi brevetată o metodă nouă [31-32], 

confecţionată instalaţia optică experimentală şi elaborată tehnica holografică de cercetare a 

produselor petroliere în baza efectului de formare a lentilelor termice în volumul produselor 

petroliere sub acţiunea radiaţiei laser. Instalaţia optică a fost proiectată în baza a trei surse de 

radiaţie laser cu lungimi de undă 447 nm, 532 nm şi 632,8 nm (Fig.2.22). 
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Fig.2.22 1) Cuvă cu ulei de motor, 2) mediul holografic, 3) CCD camera, 4) diafragma fantă 

 

 Produsul petrolier testat se plăsează în cuva optică (1) şi este iluminat cu un fascicul laser 

plan paralel, cu o lungime de undă 532 nm, iar semnalul de trecere este proiectat pe mediul 

holografic (2) folosind lentile L1 şi L2. Ca final, holograma este înregistrată în rezultatul 

interferenţei dintre lumina venită de la obiect (OB) cu lumina undei de referinţă (RB) în absenţa 

radiaţiilor laser cu lungimi de undă 447 nm şi 632,8 nm şi fanta verticală îngustă deschisă 

complet. Imaginea reconstruită a obiectului original cu ajutorul lentilii L3 este proiectată pe 

matricea camerei digitale (3). După înregistrarea hologramei fascicolul laser cu =447 nm 

(Fig.2.22), se focalizează în centrul volumului uleiului de motor, plasat în celula optică (1). Ca 

rezultat, are loc efectul lentilii termice [31-32] care este însoţit de apariţia gradientului de 

temperatură în vecinătatea zonei de focalizare a fasciculului laser cu =447 nm. Schimbarea 

indicelui de refracţie în apropierea zonei de focalizare a radiaţiei laser cu =447 nm modifică 

faza fasciculului obiect OB. Toate modificările stării iniţiale a obiectului studiat sunt înregistrate 

cu camera digitală (3). În Fig.2.23 sunt prezintate imagini ale lentilelor termice formate în 

volumul uleiului de motor la excitari cu radiaţia laser =447 nm cu puteri diferite. 

 

Fig.2.23 Restabilirea imaginilor holografice a lentilelor termice formate în volumul uleiului de 

motor la iluminarea cu radiaţia laser =447 nm de puteri diferite 
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 Proprietăţile uleiului de motor pot fi studiate în baza analizei dimensiunilor lentilelor 

termice în funcție de puterea radiaţiei laser. În analiza efectuată pot fi determinați coeficienţii de 

absorbţie a materialului studiat în timpul impactului termic asupra produselor petroliere. Spre 

deosebire de tehnicile cunoscute, în metoda propusă există o posibilitate suplimentară a utilizarii 

hologramei obiectului studiat şi anume – folosirea lui în calitate de rețea de defracţie pentru 

analiza spectrală a fluorescenţei uleiului de motor. În instalaţia optică elaborată, camera CCD 

este folosită doar pentru înregistrarea imaginilor holografice restabilite, iar holograma reprezintă 

o reţea de difracţie cu perioada d=2 μm. Prin reducerea lăţimii fantei verticale de până la 0,01 

mm, holograma, lentila L2 şi diafragma fantă (Fig.2.22) sunt folosite în calitate de 

monocromator elementar. Semnalul de fluorescenţă descompus în spectru şi liniile spectrale 

înguste a radiaţiei laser cu lungimi de undă 447 nm, 532 nm şi 632,8 nm cu ajutorul lentilei L3 

sunt proiectate pe matricea camerii CCD. 

 În Fig.2.24a sunt prezintate imaginile diafragmei fantă şi a spectrului de fluorescenţă a 

uleilui de motor cu suprapunerea a trei linii de radiaţie laser cu lungimi de undă cunoscută. 

 

 

Fig.2.24 Spectrul de luminescenţă a uleiului de motor. 

 

În Fig.2.24b este prezentată scanarea pixel cu pixel a imaginii spectrului de fluorescenţă obţinută 

cu ajutorul unui editor grafic. Au fost determinate coordonatele în pixeli ale fantei și a celor trei 

linii ale radiaţiei laser 447 nm, 532 nm şi 632,8 nm corespunzător. Coordonata fantei corespunde 

maximului difracţiei de ordin zero. Având valorile cunoscute a perioadei reţelei holografice (d=2 

μm) şi a lungimilor de undă a radiiaţiilor laser, în baza legii Bragg poate fi realizată convertarea 

coordonatelor exprimate în pixeli în lungimi de undă. 

 Pentru determinarea distribuţiei spectrale a fluorescenţei din imaginea spectrului cu 

ajutorul editorului grafic se stabileşte luminozitatea pixelilor în unităţi arbitrare (de la 0 până la 

255) ale sistemului RGB. Imaginea spectrului este scanată şi pentru fiecare punct se determină 

luminozitatea imaginii şi coordonata sa exprimată în pixeli (Fig.2.24с). Pentru domeniul spectral 
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450–490 nm luminozitatea a fost determinată conform datelor Blue channel, pentru domeniul 

490–560 nm conform Green channel şi pentru 560–690 nm conform Red channel. Pentru fiecare 

punct al spectrului este determinată coordonata în pixeli căreia se pune în concordanţă o animită 

lungime de undă. În rezultat se obţine dependenţa spectrală a luminozitaţii fluorescenţei 

determinată în unităţi arbitrare a sistemului RGB. Distribuţiile spectrale a fluorescenţei uleiului 

de motor obţinute la excitarea cu radiaţia laser =447 nm cu ajutorul metodei propusă (linia 

punctată) şi prin utilizarea unui monocromator în condiţii staţionare (linia solidă) sunt prezentate 

în Fig.2.25. 

 

 

Fig.2.25 Distribuţiile spectrale a fluorescenţei uleiului de motor obţinute la excitarea cu radiaţia 

laser =447 nm cu ajutorul metodei propusă (linia punctată) şi prin utilizarea unui monocromator 

în condiţii staţionare (linia solidă) 

 

 În instalaţia propusă diafragma fantă are doar două poziţii: la deschiderea completă 

lăţimea fantei este de 4 mm, iar în poziţia complet închisă 0,01 mm. Poziţiile diafragmei deschis-

închis sunt comutate prin relee cu durata timpului (de comutare) 0,1 s. În timp ce fanta este 

complet deschisă sunt investigate lentilele termice formate în volumul uleiului de motor de 

radiaţia laser =447 nm, iar în cazul când fanta este complet închisă (0,1 mm) se înregistrează 

spectrul de fluorescenţă excitat de acelaşi laser. 

 

2.8 Elaborarea, asamblarea şi testarea aparatului pentru identificarea obiectelor organice 

şi anorganice de la distanţa 

 Metodele de studiere a obiectelor de la distanţă sunt o problemă ştiinţifică actuală. 

Metodele de studiere a obiectelor organice şi anorganice pe baza spectrelor de luminescenţă şi a 

dependenţei spectrale a reflexiei sunt cele mai utilizate. În funcţie de dependenţa spectrală a 

luminiscenţei, este determinată poluarea suprafeţei apei cu produse petroliere de la o distanţă 

îndepărtată [33-34]. Bolile şi răspândirea plantelor pot fi examinate conform dependenţei 
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spectrale a reflectanţei, bolile şi răspândirea plantelor pot fi examinate [35-36]. Toate aceste 

metode au o precizie înaltă a măsurătorilor, dar se bazează pe utilizarea a echipamentelor 

voluminoase - spectrofotometre şi monocromatoare. 

 Scopul cercetării a fost de a dezvolta o metodă de analiză expres a spectrelor de reflexie 

sau luminiscenţă a obiectelor organice şi neecologice la o distanţă îndepărtată, care nu necesită 

utilizarea spectrofotometrelor sau monochromatoarelor. 

 A fost elaborat şi confecţionat aparatul experimental pentru cercetarea spectrelor de 

reflectanţă a obiectelor de dimensiuni mici (de la 1 mm) la distanţă (15-25 m). Aparatul este 

bazat pe un sistem telescopic, un set de filtre de interferenţă şi un sistem digital de  înregistrare a 

informaţiei optice (Fig.2.26). 

 

 

Fig.2.26 Aparatul experimental pentru detectarea obiectelor la distanţa 

 

Sistemul telescopic confecţionat pe baza a două lentile cu distanţa focală (F = 750 mm, rezoluţie 

de 170 mm-1) şi un ocular pe bază de trei lentile cu distanţa focală scurtă (F = 8 mm, mărire 

6,3x). Pe axa optică a sistemului de lentile-ocular este asamblat un set de filtre de interferenţă cu 

o lăţime de bandă spectrală îngustă. Imaginile obiectelor sunt proiectate pe matricea CMOS a 

camerei digitale cu o rezoluţie de 4608x3072 pixeli. Fig.2.27 prezintă dependenţa spectrală a 

transmitanţei filtrelor de interferenţă (Edmund Optics) în diapazonul de lungimi de undă 400-700 

mm, ce corespunde intervalului de sensibilitate spectrală a camerei digitale. 
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Fig.2.27 Dependenţa spectrală a transmitanţei filtrelor de interferenţă 

 

 Distribuţia spectrală a luminii reflectate este înregistrată de matricea camerei digitale 

după trecererea succesivă a semnalului printre fiecare filtru cu transmitanţa maximală la 405 nm, 

420 nm, 430 mm, 442 nm, 455 nm, 470 mm, 486 mm, 500 nm, 515 nm, 532 mm, 546 mm, 560 

nm, 580 mm, 594 mm, 610 mm, 636 mm, 650 mm, 671 mm, 685 mm. Semilăţimea benzii de 

transmitanţă a fiecărui filtru este cuprinsă în intervalul 8-10 nm. 

 Pentru a testa aparatul şi metodă de măsurare, s-au efectuat investigaţiii necesare 

determinării dependenţei spectrale a reflectanţei peliculelor bazate pe clorură de polivinil cu 

diferite culori. Obiectul investigat a fost plasat la o distanţă de 15 m şi a fost iluminat cu lumina 

integrală a unei lămpi de wolfram cu o iluminare de 15 000 lx (Fig.2.27, prima imagine). 

 

 

Fig.2.28 Imaginile înregistrate prin filtre de interferenţă în diferite regiuni ale spectrului 

obţinute la distanţa de 15 m 
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 În Fig.2.28 (exemplu) sunt prezentate imaginile obiectului investigat înregistrate prin 

filtre de interferenţă în diferite regiuni ale spectrului. Imaginile sunt înregistrate ca RAW file-uri, 

ceea ce permite prelucrarea semnalului optic pe cele trei canale ale sistemului RGB: roşu, verde 

şi albastru. Pentru a obţine dependenţa spectrală a reflexiei, este necesar calibrarea sistemului 

obiectiv – filtre de interferenţă – matricea camerei digitale. Necesitatea calibrarii se datorează 

dependentei neliniare a sensibilităţii spectrale a camerelor digitale [32] şi diferite valori ale 

transmitanţei filtrelor de interferenţă (Fig.2.27). Sensibilitatea spectrală a camerei digitale 

utilizată Nikon D3100 este prezentată în Fig.2.29. 

 

 

Fig. 2.29 Sensibilitatea spectrală a camerei digitale Nikon D3100 

 

 Aparatul a fost calibrat utilizând o lumină integrală a unei lămpi de wolfram cu o 

caracteristică cunoscută a distribuţiei spectrale a radiaţiei optice. Imaginile au fost înregistrate 

prin fiecare dintre cele 19 filtre de interferenţă cu expunere de la 0,2 pînă la 3 s. Prelucrarea 

computerizată a imaginii în editorul grafic a permis determinarea luminozităţii imaginilor pentru 

fiecare filtru în unităţile convenţionale ale sistemului RGB (de la 0 pînă la 255), în funcţie de 

expunere. Din datele obţinute este posibil de a determina distribuţia spectrală a reflexiei în unităţi 

relative. 

 Prelucrarea computerizată în editorul grafic a spectrelor de reflectanţă a peliculelor pe 

bază de clorură de polivinil a fost efectuată pe trei canale ale sistemului RGB. Pentru filtrele de 

interferenţă în domeniul spectral de 405 nm - 500 nm, luminozitatea imaginii a fost măsurată 

folosind Blue channel, pentru intervalul 515 nm - 560 nm a fost folosit Green channel şi pentru 

filtrele 580 mm - 685 mm. - Red channel. Fig.2.30 prezintă exemple a procesului de prelucrare a 

imaginilor înregistrate ale obiectelor investigate pentru filtrele de interferenţă 560 nm şi 580 mm. 
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Fig.2.30 Prelucrare la calculator în editorul grafic a imaginilor înregistrate ale obiectelor 

investigate pentru filtre de interferenţă 560 nm şi 580 mm. 

 

 Semnalul în reflexie este determinat pentru fiecare porţiune a peliculelor de clorură de 

polivinil cu dimensiuni de 1,2 x 1,4 mm la o lungime de undă dată. Folosind datele calibrării 

aparatului este posibil de a construi o distribuţie spectrală de reflexie a obiectelor studiate. În 

Fig.2.31 este prezentată distribuţia spectrală a reflexiei peliculei din clorură de polivinil cu 

diferite culori obţinute la distanta 15 m. 

 

 

Fig.2.31 Distribuţia spectrală a reflexiei peliculei din clorură de polivinil cu diferite culori: 1) 

albastru, 2) verde, 3) galben, 4) oranj, 5) roşu 

 

 Această dependenţă a fost obţinută în condiţii de laborator când obiectul a fost iluminat 

cu lumina integrală a unei lămpi de wolfram, ceea ce se permite studierea obiectelor dintr-o 

distanţă îndepărtată în întuneric. Pentru a aplica această tehnică în timpul zilei, este suficient să 

se efectueze o calibrare suplimentară a aparatului adaptat radiaţiei solare. 

 Metodă şi aparatul experimental au fost folosite pentru a efectua cercetări pe obiectele 

biologice de la distanţă. Frunzele pomului de nuc au fost alese ca obiecte de cercetare. Spre 
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deosebire de obiectele anorganice, frunzele de nuc au fost iluminate de un LED cu spectru 

integral de radiaţie (Fig.2.32). 

 

 

Fig.2.32 Dependenţa spectrală radiaţiei LED 

 

Studiile au fost efectuate în absenţa radiaţiei externe, ceea ce permite ca experimentul să fie cât 

mai aproape posibil de identificarea obiectelor în timpul nopţii. Frunzele de nuc pot fi infectate 

cu diverşi paraziţi în perioada primăvară - vară a anului. Fig.2.33 prezintă o imagine a unei 

frunze de nuc, înregistrată la o distanţă de 15 m, infectată cu căpuşă parazitară Eriophyes 

tristriatus Nal. Mărimea căpuşei este de ordinul a 100-150 μm şi creează pe suprafaţa frunzei o 

tuberculă cu dimensiuni cuprinse între 1,5 -3 mm. Rezoluţia aparatului fabricat (Fig.2.26) 

permite identificarea obiectelor cu aşa dimensiuni de la o distanţă de 15-25 m. 

 

Fig.2.33 Imaginea suprafeţei frunzei de nuc infectată cu căpuşă Eriophyes tristriatus Nal, 

obţinută de la o distanţă de 15 m 

 

De exemplu, în Fig.2.34 sunt prezentate imaginile obiectului investigat, înregistrate prin filtre de 

interferenţă în diferite regiuni ale spectrului. Imaginile sunt înregistrate ca RAW file-uri, ceea ce 

permite prelucrarea semnalului optic pe cele trei canale ale sistemului RGB: roşu, verde şi 

albastru. 
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Fig.2.34 Imaginile înregistrate prin filtre de interferenţă în diferite regiuni ale spectrului obţinute 

la distanţa de 15 m 

 

Procesarea la calculator a imaginilor obţinute (similară cu metoda prezentată în Fig.2.29) permite 

obţinerea dependenţei spectrale a reflexei atât a suprafeţei neinfectate cât şi a suprafeţei infectate 

a frunzei de nuc. Fig.2.35 prezintă dependenţa spectrală a reflexiei în intervalul 420-685 nm de 

suprafaţa sănătoasă a frunzei de nuc (curba 1) şi infectată cu Eriophyes tristriatus Nal (curba 2). 

 

Fig.2.35 Distribuţia spectrală a reflexiei: 1) sănătoasă suprafaţă frunzei de nuc, 2) infectată de 

Eriophyes tristriatus Nal 

 

Se poate observa din Fig.2.35, că în domeniul spectral de 550-685 nm semnalul reflectat al 

suprafeţei foii de nucă infectată cu Eriophyes tristriatus Nal diferă semnificativ de semnalul 

reflectat de pe suprafaţa sănătoasă a frunzei. Aceasta permite identificarea zonei infectate dintr-o 

distanţă în stadiul iniţial al bolii plantelor. 
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 De asemenea, unul dintre cei mai deşi paraziţi de plante este ciupercile parazitare 

Microstroma juglandis Sacc, care infectează partea inversă a frunzelor plantelor. Primele semne 

ale bolii apar la mijlocul lunii mai: pe partea din dos a frunzelor se formează o flori sub formă de 

pete cu dimensiuni de până la 2 cm. Inițial, aceste pete sunt de culoare verde deschisă și, în cele 

din urmă, devin albe. Fig.2.36 prezintă o imagine a suprafeţei exterioare a frunzei de de nuc 

infectată de Microstroma juglandis Sacc obţinută de la o distanţă de 15 m. 

 

Fig.2.36 Imaginea suprafeţei frunzei de nuc infectată de Microstroma juglandis Sacc, 

obţinută la o distanţă de 15 m 

 

În Fig.2.37 (de exemplu) sunt prezentate imaginile obiectului investigat înregistrate prin filtre de 

interferenţă în diferite regiuni ale spectrului. Imaginile sunt înregistrate ca RAW file-uri, ceea ce 

permite prelucrarea semnalului optic pe cele trei canale ale sistemului RGB: roşu, verde şi 

albastru. 

 

Fig.2.37 Imaginile înregistrate prin filtre de interferenţă în diferite regiuni ale spectrului obţinute 

la distanţa de 15 m 
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 Procesarea computerizată a imaginilor obţinute permite obţinerea dependenţei spectrale a 

reflexiei suprafeţei neinfectate şi a suprafeţei infectate a frunzei piuliţei. Fig.2.38 prezintă 

dependenţa spectrală a reflectanţei în intervalul 420-685 nm de suprafaţa sănătoasă a frunzei de 

nuc (curba 1) şi cea infectată de Microstroma juglandis Sacc (curba 2). 

 

 

Fig.2.38 Distribuţia spectrală a reflectanţei: 1) suprafaţă sănătoasă a frunzei de nuc, 2) infectată 

de Microstroma juglandis Sacc 

 

 După cum se poate observa, în domeniul spectral de 550-685 nm, semnalul reflectat al 

suprafeţei frunzei de nuc infectată de Microstroma juglandis Sacc diferă semnificativ de 

semnalul reflectat de suprafaţa sănătoasă a frunzei, ceea ce permite identificarea zonei infectate 

la distanţă. 

 Pentru analiza metodei propuse, au fost obţinute dependenţe spectrale ale reflectanţei 

frunzelor de nuci infectate de Eriophyes tristriatus Nal şi Microstroma juglandis Sacc în condiţii 

de laborator utilizând monocromatorul MDR 2M. Dependenţa spectrală a fost măsurată utilizând 

fotodetectorul S120 C PM100 USB ThorLabs (precizie de măsurare a radiaţiei optice 1 nW). 

Fig.2.39 reprezintă dependenţa spectrală a reflexiei în intervalul 420-685 nm de la suprafaţa 

sănătoasă a frunzei de nuc (curba 1, linia solidă), infectată de Microstroma juglandis Sacc (curba 

2, linia solidă) şi de Eriophyes tristriatus Nal (curba 3, linie solidă). 
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Fig.2.39 Distribuţia spectrală a reflectanţei: 1) suprafaţă sănătoasă a frunzei de nuc, 2) infectată 

de Microstroma juglandis Sacc, 3) infectată de Eriophyes tristriatus Nal obţinute cu ajutorul 

monocromatorului (linii solide) şi cu ajutorul aparatului la distanţa 15 m (linii punctate) 

 

Liniile punctate din Fig.2.39 prezintă dependenţele spectrale ale aceloraşi obiecte obţinute 

folosind tehnica propusă de la o distanţă de 15 m. Aşa cum se poate observa din Fig.2.39, 

dependenţele spectrale ale reflexiei obţinute de la o distanţă îndepărtată nu coincid în totalitate 

cu aceleaşi valori obţinute utilizând monochromator. Acest lucru se datorează faptului că 

intervalul spectral transmis al filtrelor de interferenţă cu bandă spectrală îngustă este de 6-8 nm 

(Fig.2.27), ceea ce creează o eroare de măsurare, spre deosebire de un monochromator. De 

asemenea, o cameră digitală nu poate fi comparată cu precizia măsurării unui fotodetector 

ThorLabs. Cu toate acestea, după cum se poate observa din Fig.2.39, dependenţele spectrale ale 

reflexiei părţilor infectate ale frunzei de nuc (linii punctate) obţinute dintr-o distanţă îndepărtată 

corespund cu rezultatele obţinute folosind un monochromator. Acest lucru permite de a identifica 

bolile plantelor de la distanţă în stadiile incipiente ale bolii. 

 Tehnica propusă poate fi folosită cu utilizarea vehiculelor aeriene mici fără pilot 

(dronuri). Dronele moderne au un sistem optic încorporat şi o cameră digitală, la care poate fi 

adaugat un set compact de filtre de interferenţa cu bandă spectrală îngustă, ce va permite 

monitorizarea plantelor dintr-o distanţă îndepărtată, fără utilizarea monocromatoarelor 

voluminoase. În timpul zilei, spectrele de reflexie pot fi măsurate în lumina soarelui cu obţinerea 

dependenţei spectrale a reflexiei luând în considerare distribuţia spectrală a luminii solare. De 

asemenea, utilizarea unor LED-uri compacte cu consumul energetic redus se permite 

monitorizarea plantelor în timpul nopţii. 

 Necesitatea de detectare a bolilor plantelor într-un stadiu incipient se permite tratarea 

zonelor infectate local pentru a preveni deteriorarea plantelor. Rezoluţia înaltă a sistemului optic 

şi posibilitatea de obţinerea a spectrelor de reflectanţa a obiectelor mici (cu o dimensiune de la 1 
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mm) vor face posibilă detectarea bolilor plantelor în primele semnele de infectare. În Fig.2.38a 

este prezentată imaginea frunzei de nuc infectată de Eriophyes tristriatus Nal în luna mai, atunci 

când există doar două zone infectate cu dimensiuni ce nu depășesc 2 mm (Fig.2.38a) şi frunze de 

nuc pe acelaşi copac infectate de Eriophyes tristriatus Nal în sfarsitul lunii septembrie fara nici 

un tratament (Fig.2.40b). 

 

 

Fig.2.40 Frunzele de nuci infectate de Eriophyes tristriatus Nal (a - luna mai, b - luna august) şi 

de Microstroma juglandis Sacc (c - luna mai, d - luna septembrie) 

 

Reieșind din Fig.2.40b, se observă că în luna septembrie toată suprafaţa a frunzelor este infectată 

cu Eriophyes tristriatus Nal. Frunza de nuc infectată de Microstroma juglandis Sacc în luna mai 

(Fig.2.40c) este complet bolnavă fara nici un tratament în luna septembrie (Fig.2.40d). 

 În plus faţă de spectrele de reflexie, obiectele organice şi anorganice pot fi identificate 

prin dependenţa spectrală a luminescenţei. În funcţie de dependenţa spectrală a fluorescenţei 

clorofilelor în plante [37-38], sunt evaluate bolile lor, lipsa umezelii, cinetica de creştere etc. 

Aparatul realizat şi metoda propusă permit investigarea dependenţei spectrale a fluorescenţei 

plantelor la distanţă. 

 Pe parcursul proiectului a fost elaborată şi brevetată o metodă pentru studierea poluării 

suprafeţei apei cu produse petroliere din spectrul fluorescenţei lor la distanţă [39-40], care poate 

fi aplicată şi la plante. Studiile au fost efectuate cu excitarea fluorescenţei prin radiaţie laser cu o 

lungime de undă de 405 nm. Folosind un sistem optic, fasciculul de laser este proiectat pe 

suprafaţa obiectului studiat sub forma unui punct cu diametrul de 3 mm. În Fig.2.41 este o 

imagine a suprafeţei unei frunze de arţar, luată de la o distanţă de 15 m, iluminată de un fascicul 

laser cu o lungime de undă de 405 nm (primul cadru). 
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Fig.2.41 Imaginea unei suprafeţei a frunzei de arţar, obţinută la o distanţă de 15 m, când 

fluorescenţa este excitată de radiaţii de la o diodă laser cu o lungime de undă de 405 nm 

 

În Fig.2.41 sunt prezentate imaginile obiectului investigat înregistrate prin filtre de interferenţă 

în diferite regiuni ale spectrului. Imaginile sunt înregistrate ca RAW file-uri, ceea ce permite 

prelucrarea semnalului optic pe cele trei canale ale sistemului RGB: roşu, verde şi albastru. Spre 

deosebire de spectrele de reflectanţă, în prelucrarea pe calculator a spectrelor de fluorescenţă este 

necesar să se ţină în cont faptul că lumina reflectată din obiectul studiat este suprapusă pe 

semnalul de fluorescenţă. Tehnica utilizată permite sepărarea luminii reflectate de la obiect din 

semnalul de fluorescenţă. De exemplu, în Fig.2.42 ieste prezentă imaginea suprafeţei frunzei de 

arţar, înregistrată printr-un filtru de interferenţă cu bandă spectrală îngustă de 650 nm. 

 

 

Fig.2.42 Imaginea suprafeţei frunzei de arţar, înregistrată printr-un filtru de interferenţă cu bandă 

spectrală îngustă de 650 nm 
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În prelucrarea computerizată, semnalul reflectat de la suprafaţa frunzei de arţar este măsurat în 

apropierea locului de fluorescenţă. Din zona de fluorescenţă trec două semnale prin sistemul 

optic al dispozitivului - lumină reflectată de la suprafaţa frunzei şi semnalul de fluorescenţă. 

Având în vedere că lumina reflectată este măsurată din zona ce se afla în imediata apropiere de 

zona de fluorescenţă, diferenţa dintre semnalul din zona iluminată de radiaţia laser şi semnalul 

reflectat măsurat permite selectarea semnalului de fluorescenţă al obiectului studiat. Fig.2.43 

(curba punctată) reprezintă dependenţa spectrală a fluorescenţei frunzei de arţar, obţinută 

folosind aparatele elaborate, la distanţă de 15 m. 

 

Fig.2.43 Dependenţa spectrală a fluorescenţei frunzei de arţar, obţinută utilizând un 

monochromator (linie solidă) şi folosind aparatul dezvoltat la distanţă de 15m (linie punctată) 

Pentru a evalua rezultatele obţinute, a fost măsurată dependenţa spectrală a fluorescenţei folosind 

un monochromator MDR-2M (linie solidă, Fig.2.43) și fotodetectorul S120 C PM100 USB 

ThorLabs (precizie de măsurare a radiaţiei optice 1 nW). Eroarea dependenţei spectrale a 

fluorescenţei obţinută de la distanţa este explicată de aceiaşi factori ca şi dependenţa spectrală a 

reflexiei (Fig.2.39). Cu toate acestea, dependenţa obţinută de la distanţa (linia punctată, Fig.2.23) 

este suficient de apropiată de valorile reale (linie solidă, Fig.2.43), iar metoda propusă poate fi 

utilizată cu succes pentru analiza expres a stării plantelor la distanţa. 

 

2.9 Elaborarea şi confecţionarea instalaţiilor optice pentru studierea sensibilităţii 

camerelor digitale 

 Cercetarea obiectelor fotosensibile sau slab sensibile la lumină poate necesita micșorarea 

intensității semnalului de la obiect, cu valoare mai mică decât sensibilitatea limitativă a camerei 

digitale utilizate. De exemplu, în studiul sistemelor biologice, precum celulele, activitatea 

biologică și chimică a căror poate varia în funcție de nivelul semnalului de lumina. A fost 

elaborată o metodă pentru înregistrarea imaginilor obiectelor, când intensitatea semnalului de la 

obiect este mai mică decât sensibilitatea minimă a camerei digitale utilizate. Fig.2.44 reprezintă 

schema optică a instalației experimentale. 
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Fig.2.44 Instalație experimentală: 1. Fascicul laser plan-paralel, 2. Cub divizor, 3. Set de filtre 

optice, 4. Obiect de test, 5. Placă de sticlă transparentă, 6. Obiectivul, 7. Matricea camerei 

digitale, 8. Set de filtre optice, 9. Grilă 

 

 Un fascicul de radiație laser plan-paralel (1, Fig.2.44) trece printr-un cub divizor (2) care 

este împărțit în două fascicule I1 și I2. Fasciculul laser I1 trece printr-un set de filtre optice (3) și 

luminează obiectul studiat (4). Semnalul de la obiect trece printr-o placă de sticlă transparentă 

(5) cu o grosime de 20 mm și cu ajutorul obiectivului (6) se focalizează imaginea obiectului pe 

suprafață matricei a camerei digitale (7). Al doilea fascicul laser I2 (când grila 9 este deschisă) 

este proiectat prin oglinzi rotative M1 și M2 printr-un set de filtre optice (8) pe o placă de sticlă 

(5). Semnalul reflectat de pe placă cu ajutorul obiectivului (6) este proiectat pe matricea camerei 

digitale (7). Când grila (9, Fig.2.44) este deschisă, matricea camerei digitale este iluminată de un 

fascicul suplimentar I2, care nu iluminează obiectul studiat. Folosind oglinzile M1 și M2, 

fasciculul I2 este proiectat pe matrice într-un unghi Θ și, ca urmare, se formează o imagine de 

interferență, perioada cărei depinde de lungimea de undă a radiației laser și de unghiul de 

convergență Θ al fasciculelor I1 și I2. Distribuția intensității în imaginea de interferență formată 

corespunde ecuației [41, 42]: 

    (2.6) 

unde cos φ este diferența de fază. 

Intensitățile maxime și minime ale imaginei de interferență sunt descrise de formulele [1-2]: 

    (2.7) 

    (2.8) 

După cum se poate observa din formula (2.8), la o intensitate egală a fasciculelor de laser  I1 = I2, 

intensitatea la minimul imaginei de interferență Imin = 0. În acest caz, intensitatea maximă Imax, 

conform formulei (2.7), va fi de patru ori mai mare decât intensitatea fasciculelor I1 și I2 [42]. În 

acest caz, putem înregistra imaginea obiectului F sub formă de franjuri luminoase și întunecate al 

imaginei  de interferență. Contrastul imaginii, conform formulei Michelson, este calculat după 

formula: 
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      (2.9) 

Când interferența este formată din două fascicule laser, contrastul imaginei de interferență poartă 

denumire de vizibilitate a franjurilor de interferență. Înlocuind formulele (2.7) și (2.8) în (2.9), 

obținem formula bine cunoscută pentru vizibilitatea frangelor de interferență: 

     (2.10) 

Să punem sensibilitatea minimă a camerei digitale ca o unitate convențională Ims = 1. Dacă 

intensitatea fasciculelor I1 și I2 este egală cu sensibilitatea minimă a camerei digitale I1 = I2 = Ims 

= 1, atunci din ecuație (2.10) vizibilitatea franjurilor de interferență va fi maximă (V = 1). 

Contrastul imaginii înregistrate de camera digitală depinde de sensibilitatea minimă a camerei 

digitale. Fig.2.45 a reprezintă o diagramă a distribuției intensității frangelor de interferență la 

iluminarea matricei camerei digitale cu imaginea de interferență care este formată cu fascicule 

laser cu intensitate egală în intervalul de coordonate X1 și X2. 

 

Fig.2.45 Distribuția intensității modelului de interferență 

Intensitatea semnalului de interferență în intervalul de la 0 până la 1 este mai mică decât 

sensibilitatea minimă a camerei digitale Ims (Fig.2.45 a). Contrastul imaginii de interferență care 

este înregistrată cu camera digitală se calculează cu ajutorul ecuației (2.9) [43]. Contrastul 

imaginii înregistrate este calculat din Imin = 1 (2.8) și Imax = 4 (2.7) și, conform formulei (2.9), k= 

0,6. Pentru a înregistra o imagine cu un contrast mai mare, este necesar de a seta intensitatea 

fasciculului I2 așa, că intensitatea minimă a benzilor de interferență Imin să fie egală cu 

sensibilitatea minimă a camerei digitale Imin = Ims. În acest caz, conform formulei (2.7), Imax = 9 și 

formulei (2.8) Imin = 1, iar contrastul imaginii înregistrate va fi k = 0,8 (Fig.2.47 b). Astfel, pentru 

a înregistra imagini la intensități mai mici decât sensibilitatea minimă a camerei digitale, este 
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necesar a seta intensitatea fasciculului I2 așa, că la interferența fasciculului de la obiect I1 și 

fasciculul I2 va fi formată o imagine de interferență cu intensitate minimă a benzilor de 

interferență Imin egală cu sensibilitatea minimă a camerei digitale Imin = Ims : 

   (2.11) 

Deducem I2 din (2.11): 

    (2.12) 

Pentru fiecare valoare a intensității fasciculului de la obiect I1, care este mai mică decât 

sensibilitatea minimă a camerei digitale, intensitatea fasciculului I2 va fi calculată din formula 

(2.12). 

 În calitate de exemplu, sunt prezentate rezultatele cercetărilor pentru camera 

monocromatică științifică DCC1545M-GL ThorLabs cu următorii parametri: rezoluția 1280 x 

1024 px, dimensiunea matricei 5,32 mm x 6,66 mm și dimensiunea pixelilor 5,2 μm x 5,2 μm. În 

calitate de obiect studiat se folosește un simbol transparent F pe un fundal opac luminat de 

radiația laser coerentă λ = 532 nm. Imaginile au fost înregistrate la cel mai scurt timp de 

expunere posibil (0,04 ms) pentru camera digitală utilizată. În Fig.2.46 e prezentă imaginea 

simbolului F înregistrată cu camera digitală în absența unui al doilea fascicul laser I2 (grila 9 este 

închisă). Intensitatea fasciculului de la obiect a fost selectată astfel încât imaginea să aibă 

contrastul maxim. 

 

 

Fig.2.46 Imaginea înregistrată a simbolului F: a) contrast maxim, b) intensitatea fasciculului 

I1=477nW/cm2, c) intensitatea fasciculului I1 = 477 nW/cm2și I2 = 1,93 µW/cm2 

 

 Contrastul imaginii este determinat de scanarea longitudinală a imaginii într-un editor 

grafic (linie albă de-a lungul cadrului). După cum se poate observa din Fig.2.46 a, imaginea 

simbolului F este înregistrată cu contrast maxim. Pentru a determina sensibilitatea limită a 

camerei digitale intensitatea semnalului de la obiect  I1 a fost redusă la valoarea minimă la care 

imaginea simbolului F poate fi încă recunoscută. Fig.2.46 b reprezintă imaginea simbolului F, 
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care a fost înregistrată cu intensitate de fascicul I1 = 447 nW/cm2. Procesarea imaginii în editorul 

grafic a arătat un nivel ridicat de zgomot, dar imaginea simbolului F poate fi încă recunoscută 

vizual. Presupunem că Ims= 447 nW/cm2 este intensitatea minimă a semnalului care poate fi  

înregistrat de camera digitală DCC1545M-GL ThorLabs. Fig.2.46 c reprezintă imaginea 

simbolului F înregistrată la intensitatea fasciculului de la obiect  I1 = Ims = 477 nW/cm2 și 

intensitatea fasciculului I2 = 1,93 µW/cm2 (calculat prin formula (2.12)). Contrastul mediu al 

frangelor de interferență înregistrate (linii punctate, Fig.2.46 c) este k ~0,63, deși la I1 = 477 

nW/cm2 și I2 = 1,93 µW/cm2, vizibilitatea frangelor (conform (2.10)) trebuie să fie V =0,8. 

Contrastul redus este explicat prin mai multe motive: zgomot digital, schimbarea de fază a 

fasciculelor laser I1 și I2 la trecerea prin filtrele optice (3 și 8, Fig.2.44) și obiectivul (6, 

Fig.2.44). De asemenea, fascicole plan-paralele I1 și I2 devin sferice după trecerea prin obiectiv. 

Ca urmare, imaginea de interferență este formată ca interferență a două fascicule sferice, ce este 

observat în imagine sub formă de benzi de interferență curbate. Cu toate acestea, așa cum se 

poate observa din Fig.2.46 c, imaginea obiectului F este destul de bine recunoscută, în contrast 

cu imaginea din Fig.2.46 b, dar ambele imagini au fost înregistrate la aceeași intensitate a 

semnalului de la obiect I1=Ims=477nW/cm2. 

 Pentru intensitatea semnalului de la obiect de I1=392 nW/cm2, simbolul F nu este 

observat în imaginea înregistrată, iar scanarea longitudinală arată zgomot neomogen la nivelul de 

50 - 100 de unități convenționale la scară de gri (Fig.2.47 a). 

 

 

Fig.2.47 Imaginea înregistrată a simbolului F: a) intensitatea fasciculului I1=392 nW/cm2, b) 

intensitatea fasciculului I1=392 nW/cm2 și I2=1,75 µW/cm2 

 

 În Fig.2.47 b este reprezentată imaginea simbolului F înregistrată la intensitatea 

fasciculului de la obiect I1= 392nW/cm2 și cu intensitatea fasciculului I2 =1,75 µW/cm2. După 

cum se poate observa din Fig.2.47 b, imaginea obiectului F este ușor recunoscută. Contrastul 

mediu al frangelor de interferență înregistrate este k ~ 0,57. Studiile au fost efectuate la 
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înregistrarea imaginilor, reducând în același timp intensitatea semnalului de la obiect la valoarea 

limită I1, la care este posibil să se recunoască imagini ale simbolului F. Fig.2.48 b prezintă 

imaginea simbolului F înregistrată la intensitățile semnalului I1=52 nW/cm2 și I2=849 nW/cm2. 

Contrastul mediu al frangelor de interferență înregistrate este k ~ 0,18 și imaginea înregistrată a 

simbolului F poate fi recunoscută. Menționăm, că intensitatea semnalului de la obiect I1 este 

aproape de nouă ori mai mică decât sensibilitatea minimă a camerei digitale. 

 

 

Fig.2.48 b Imaginea simbolului F înregistrată pentru intensitatea semnalului I1=52 nW/cm2 și 

I2=849nW/cm2 

 

 Pentru a compara rezultatele calculate și experimentale, echivalăm sensibilitatea minimă 

a camerei digitale 477 nW/cm2 la o unitate convențională. Fig.2.49 arată dependența vizibilității 

benzilor V calculate prin formula (2.10) și rezultatele experimentale ale contrastului imaginii k în 

funcție de intensitatea semnalului de la obiect I1, care este mai mică decât sensibilitatea minimă 

Ims  a camerei digitale utilizate. 
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Fig.2.49 Vizibilitatea calculată a benzilor de interferența V și contrastul imaginilor înregistrate k 

dependente de intensitatea semnalului de la obiect I1 

 

 Rezultatele experimentale diferă de rezultatele teoretice care a fost discutate mai sus. Cu 

toate acestea, obiectul studiat poate fi recunoscut atunci când intensitățile semnalului de la obiect 

sunt mai mici decât sensibilitatea minimă a camerei digitale. 

 Studii similare au fost efectuate pentru o cameră digitală color folosind radiații laser 405 

nm, 447 nm, 532 nm și 632,8 nm. La aplicarea metodei propuse pentru camere digitale color este 

necesar să luăm în vedere dependența spectrală a fotosensibilității camerei utilizate. Fig.2.50 

reprezintă dependența spectrală a fotosensibilității unei camere digitale Nikon D3100, care a fost 

utilizată în studii experimentale. 

 

 

Fig.2.50 Sensibilitatea spectrală a camerei digitale Nikon D3100 

 

 A fost demonstrat, că pentru lungimea de undă de 405 nm este posibilă înregistrarea unei 

imagini cu un semnal de la un obiect de 1,6 ori mai mic decât sensibilitatea minimă a camere 

digitale utilizate, iar pentru lungimi de undă: 447 nm este de 5,5 ori mai mică, 532 nm de 7 ori 

mai mică și pentru 632,8 nm este de 3,5 ori mai mic. 
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3. Celule fotovoltaice în baza telururii de cadmiu (CdTe) și materiale de perspectivă 

 Materiale AIIBVI sunt printre cele mai de perspectivă pentru a fi folosite în calitate de 

componente ale convertorilor fotovoltatici în baza straturilor subțiri pentru utilizare atât în 

condiții terestre cât și în spațiul cosmic. Reieșind din valoarea benzii interzise la 300K – 1,45 eV 

[1] și a calculelor teoretice este estimat un randament al conversiei fotovoltaice de 26,6% [2]. 

Cercetarile efectuate recent au demonstrat posibilitatea obținerii unui randament de 22,1% [3, 4] 

pentru celule solare în scara de laborator și 17% [5] pentru module în cazul folosirii convertorilor 

în baza heterojoncțiunii CdS/CdTe. Problemele majore ce impiedică dezvoltarea celulelor solare 

pe bază de CdTe sunt determinate de valoarea lucrului de ieșire pentru p-CdTe și a problemei 

existentei stărilor la interfața CdS/CdTe datărită diferenței dintre constantele cristaline ale 

heterojoncțiunilior care cauzează o densitate de stari de suprafață mai mare de 105 cm-2 [6]. 

Soluționarea acestora poate fi realizată experimental prin alegerea tehnologiilor de fabricare 

corespunzătoare și a condițiilor de tratament precum și a folosirii diferitor straturi-bufer de 

interfață. Reieșind din condițiile problemei expuse s-a recurs la modificările tehnologice după 

cum urmează. 

 

3.1 Tehnologia de obținere a materialelor componente ale celulelor fotovoltaice 

 CdTe, CdTe:Mn și precum și compusul CdMnTe folosite pentru depunerea straturilor 

fotosensibile componente ale celulelor solare TCO (ITO, AZO, SnO2)/CdS/(strat bufer 

CdO)/CdTe (CdTe:Mn, CdMnTe)/contact (Ni/Cu) au fost sintetizate din componente elementare 

în fiole de cuarț vidate prin metoda Bridgman-Stockbarger, iar straturile subțiri de CdS, CdTe și 

CdTe:Mn, CdxMn1-xTe au fost depuse prin metoda volumului cvasiînchis, tehnologie cunoscută 

ca și CSS, precum și prin metoda HWT [7] având grosimi indicate mai jos. Probele obținute au 

fost obșinute în 8 volume cvasiînchise (cu dimensiuni geometrice diferite și temperaturi de 

depunere diferite pentru a optimiza tehnologia de obținere) ce respectă condiția de CSS și 2 

camere de depunere cu tehnologia HWT. Lingoul compusului obținut (CdTe, CdTe:Mn, 

CdMnTe) a fost constituit din blocuri moncristaline cu dimensiuni liniare de ordinul a mm, iar 

greutatea compusului sursă obținut a fost de cca 20 g. În vederea sensibilizării structurii obținute 

și a măririi eficienței, toate heterojoncțiunile au fost supus tratamentului termic în prezența 

CdCl2 după schema: tratarea în soluţia CdCl2 – metanol sau H2O (1-3 ore), tratarea termică în aer 

la 390-450ºC ( ~30 min), corodarea chimică (175 ml H3PO4 (85%) + 70 ml H2O + 2,2 ml HNO3 

(70%)), sau corodare Br-metanol. Depunerea contactelor de Ni/(Cu/)In a fost realizată prin 

evaporare termică în vid. 
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3.2 Celule fotovoltaice în baza CdS/CdTe:Mn 

 Filmele de CdTe:Mn au fost preparate pe sticlă boro-silicată de dimensiunea 22x22mm 

prin procesul CSS. Pentru procesul de depunere, cristalitele de CdTe:Mn cu puritate de 99,99% 

cu dimensiunile între 100-250 nm au fost încărcate în camera de reacție confecționată dintr-un 

bloc de grafit. În evaporator este plasat un tub subțire din cuarț deasupra căruea se plasa suportul. 

Înălțimea tubului e de 12/15mm și diametrul 14mm. Datorită conductibilității termice mari a 

grafitului pereții tubului de cuarț se încălziau pe toată lungimea sa, un gradient vertical de 

temperatură de 20-30ºC. Astfel se îndeplinea condiția de ”pereți ferbinți”. Temperatura în aceste 

zone se măsura cu termocupluri din cromel-alumel. Construcția acestei camere permitea 

efectuarea depunerii la un gradient controlabil de temperaturi de la 20  pînă la 450  și 

încălzirea blocurilor până la 1000ºC. Tevap varia în limitele 520/525ºC, iar Tsup 395/400ºC. 

Timpul evaporării varia în dependență de grosimea stratului preconizat, viteza depunerii 

apreciată era aproximativ de 0,1 /min. Pentru regimurile menționate mai sus se obțineau probe 

cu dimensiunile cristalitelor comparabile cu grosimea straturilor. Cu creșterea temperaturii 

evaporatorului aceste dimensiuni variau între 1 și 8 m. 

 Structura cristalină a probelor a fost analizată prin difracție cu raze X (Rigaku SmartLab 

X Ray Diffractometer) utilizând radiația CuKα. Identificarea fazelor a fost efectuată utilizând 

referințele ICDD. Spectrele ATR, FT-IR a filmelor CdTe:Mn au fost măsurate la temperatura 

camerii utilizând Perkin-Elmer Spectrum Two IR spectrometer cu rezoluția de 2 cm-1 în 

intervalul de la 4000-450cm-1. Spectroscopia Raman a fost studiată folosind Confocal Micro-

Raman Spectroscopy LabRam HR800 system cu lungimea de undă a pulsului laser de 532 nm ca 

energie de excitație cu durata de expoziție de 200 s la puterea de 0,85 mW. S-a utilizat detectorul 

CCD cu 600 mm-1 și rezoluția 0,6 cm-1. 

 Morfologia straturilor a fost studiată folosind SEM Hitachi SU8230. În Fig.3.1 este 

prezentată morfologia straturilor CdTe:Mn în heterojoncțiunea CdS/CdTe:Mn preparată. 

Mărimea cristalitelor crește odată cu creșterea temperaturii suportului. Creșterea temperaturii 

suportului începând cu temperatura Tsup=350ºC rezultă în creșterea stratului columnară, fapt ce 

se observă în secțiunea transversală a structurilor. Astfel de structuri sunt folosite pentru 

formarea în baza lor a heterojoncțiunilor, așa cum în direcția perpendiculară a stratului ele conțin 

un număr mic de defecte la hotarul cristalitelor. Grosimea stratului de CdS a variat între 515 nm 

și 527 nm (Fig.3.3), iar a stratului de CdTe:Mn varia între 9,18 m și 10,21 m. 

 Tratarea termică a structurii CdTe:Mn la temperatura de 420ºC în atmosferă în prezența 

CdCl2 duce la o creștere semnificativă a cristalitelor în rezultatul segregării cristalitelor mici în 

clastere mult mai mari cu granița între cristalite bine pronunțată (Fig.3.6), iar ca dimensiune sunt 

comparabile grosimei stratului (Fig.3.7, 3.8). 
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Fig 3.1. Imaginea SEM a stratului de CdTe:Mn as-deposited (top) 

 

 

Fig.3.2 Imaginea SEM a stratului de CdTe:Mn în secțiune, cu indicarea grosimei stratului 

CdTe:Mn 

 

 

Fig.3.3 Imaginea SEM a stratului de CdS/CdTe:Mn în secțiune, cu indicarea grosimei stratului 

CdS 

 

 Analiza distribuției pe elemente pe suprafața structurii CdTe:Mn a fost efectuată utilizând 

Hitachi SU 8230 Scanning Electron Microscope echipat cu EDX Oxford detector-analyzer, 

rezultatele fiind prezentate în (Fig.3.4, 3.5). În Tabelul 3.1 este ilustrată analiza cantitativă a 

elementelor în structura CdS/CdTe:Mn pe întreaga suprafață a eșantionului. Observăm o ușoară 
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prevalare a surplusului de Cd față de Te în toate structurile cercetate. Concentrația de Mn - 

dopant în structura CdTe:Mn este sub 0,2%. 

 

Fig.3.4. Distribuția elementelor pe suprafața structurii 

 

 

 

Fig.3.5. Imaginea SEM a stratului analizat și graficul distribuției elementelor pentru CdTe:Mn 

Tabelul 3.1 Analiza cantitativă a elementelor în structură pe cadrane 

Spectrum Label Spectrum 1 Spectrum 2 Spectrum 3 Spectrum 4 

S 0,41 0,37 0,77 0,52 

Mn 0,00 0,00 0,00 0,17 

Cd 52,72 52,54 52,49 52,46 

Te 46,86 47,09 46,74 46,85 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

Fig.3.6 Imaginea SEM a stratului de CdTe:Mn după tartarea cu CdCl2 
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Fig.3.7 Imaginea SEM stratului de CdTe:Mn în secțiune, cu indicarea grosimei stratului 

CdTe:Mn 

 

 

Fig.3.8 Imaginea SEM stratului de CdS/CdTe:Mn în secțiune, 

cu indicarea grosimei stratului CdS 

 

 În Fig.3.9 -3.10 este prezentată imaginea SEM stratului analizat de CdTe:Mn supus 

tratării termice la temperatura de 420ºC în atmosferă în prezența CdCl2, precum și graficul 

distribuției elementelor. Analiza cantitativă a elementelor în structura de CdS/CdTe:Mn 

prezentate în Tabelul Tratarea termică în atmosfera a CdTe:Mn în prezența CdCl2 duce la 

apariția în structurile cercetate atât a O2 cât și a Cl. segregarea cristalitelor în clastere mici cu 

granițe bine pronunțate (Fig.3.6) datorită tratării termice și dopării structurei CdTe:Mn cu O2 și 

Cl micșorează semnificativ rezistivitatea acestuia de 103 ori, mărește considerabil 

fotoconductibilitatea structurii cercetate concomitent cu creșterea ISC și UCD a celulelor 

fotovoltaice CdS/CdTe:Mn. 
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Fig 3.9 Distribuția elementelor pe suprafața structurii în CdTe:Mn după tartarea cu CdCl2 

 

Fig.3.10 Imaginea SEM a stratului analizat și graficul distribuției elementelor în CdTe:Mn după 

tartare în CdCl2 

 

Tabelul 3.2 Analiza cantitativă a elementelor în structură CdTe:Mn după tartare în CdCl2 pe 

cadrane 

Spectrum Label Spectrum 1 Spectrum 2 Spectrum 3 Spectrum 4 

O 31.40 32.69 33.18 32.87 

S 0.39 0.36 0.31 0.47 

Cl 0.24 0.22 0.37 0.31 

Mn 0.34 0.07 0.38 0.00 

Cd 27.87 27.72 26.32 27.05 

Te 39.76 38.93 39.44 39.31 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
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 În CdTe valorile frecvențelor în spectroscopia Raman ale modul de vibrație transversal 

optic (TO) și longitudinal optic (LO) dTe sunt de 124 cm-1 și respectiv de 169 cm-1, FWHM este 

de obicei de aproximativ 3 cm-1. În Fig.3.11 este prezentat spectrul Raman a stratului de 

CdTe:Mn. observăm o ușoară deplasare a maximelor TO (137cm-1) și LO (159 cm-1) precum și 

un maxim mai puțin pronunțat LO (123 cm-1). Spectrele Raman se modifică în cazul esențial 

după tratarea structurii CdS/CdTe:Mn la 420ºC în atmosferă în prezența CdCl2. Observăm o 

creștere bruscă a maximului LO 123 cm-1 și micșorarea celui TO 140 cm-1. 
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Fig.3.11 Spectrul Raman a stratului de CdTe:Mn până la tratare 
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Fig.3.12 Spectrele stratului de CdTe:Mn până la tratare : a) transmisia; b) absorbția 
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Fig.3.13. Spectrul Raman a stratului de CdTe:Mn după tratarea în prezența CdCl2 
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Fig.3.14. Spectrele stratului de CdTe:Mn după tratarea în prezența CdCl2: 

a) transmisia; b) absorbția 
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Fig.3.15. Spectrele Raman a probelor a) până la tratare b) după tratarea în prezența CdCl2 
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 Filmele subțiri de CdTe:Mn depus are o structură policristalină, cu orientat preponderent 

(111), Fig.3.16. Tratarea filmului subțire de CdTe:Mn la 420ºC în atmosferă în prezența CdCl2 

duce la micșorarea intensității maximului de difracție (111), crescând în intensitate maximele 

(220), (311), (400), (331), (422), (511), (532), (620). 
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Fig.3.16. XRD pentru stratul de CdTe:Mn până la tratare 
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Fig.3.17 XRD pentru stratul de CdTe:Mn după tratare în prezența CdCl2 
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3.3 Particularitățile fizice ale celulelor fotovoltaice în baza CdxMn1-xTe 

 Structurile Sticlă/ITO/CdS/CdxMn1-xTe/Ni au fost preparate folosindu-se metoda CSS. 

Tehnologia de depunerea folosită ieste similar cu cea descrisă în 3.1, 3.2. Morfologia straturilor 

obținute de CdxMn1-xTe ieste prezentată în Fig.3.18. 

      

    a     b 

Fig.3.18 Imaginea SEM a stratului de CdxMn1-xTe până la tartare (a) și după tratare în prezența 

CdCl2 

 

 Studiul dependenței rezistenței straturilor de grosimea lor ieste indicat în Fig.3.19, 

observânduse un maxim ce ne permite alegerea grosimii optimale. 

 

 

Fig.3.19 Conductibilitatea electrică a  stratului de CdxMn1-xTe în funcție de grosimea lui 

 

 Analiza dependențelor current-tensiune la diferite polarizări și temperaturi în vederea 

stabilirii mecanismului de trecere a curentului precum și evaluarea înălțimei barierei de potențial 

și a profilului de dopare aparentă (din dependențele C-U-F) în heterojoncțiunea CdS/CdxMn1-xTe 

a fost realizată din măsurările efectuate la sistemul Keithley 4200 SCS și analizate (Fig.3.20, 

3.21). S-a stabilit că mecanismul de transport al sarcinilor prin joncțiune la polarizări directe 

ieste deperminat de procesele de generare-recombinare, iar la polarizări inverse – de curenții de 

scurgere (dependență de putere cu factorul respectiv egal cu 1,07). 
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Fig.3.20 Dependența I-U a structurii (tipice) CdS/CdxMn1-xTe/Ni (300K) la polarizare direct 

(factorul diodic de idealitate A1=1,8, A2=2,2) 

 

 

Fig.3.21 Cb
-2 =f(U) a structurii CdS/CdxMn1-xTe/Ni pentru două probe caracteristice 

 

 Cercetarea caracteristicilor fotoelectrice a heterojoncţiunilor ITO-CdS-CdxMn1-xTe-Ni au 

fost efectuate la iluminarea celulei solare prin stratul transparent de ITO. Au fost cercetate 

distribuţiile spectrale ale heterojoncţiunilor cu strat frontal “gros” (dCdS=6-10 m, Fig.3.22) 

precum şi cu strat frontal “subțire” (dCdS=0,5-3 m, Fig.3.23) în funcţie de temperaturile 

suportului la depunerea straturilor de CdxMn1-xTe. În ambele figuri curbele au un singur maxim 

la 520 nm (regim tehnologic A). Pentru domeniul lungimilor de 600-800 nm, curbele atenuiază 

lent. 



174 

 

Fig.3.22 Distribuția spectrală a fotosensibilității pentru heterojoncţiuni ITO-CdS-CdxMn1-xTe-Ni 

cu stratul de CdS cu grosimea dCdS=8 m 

(Negru – regim tehnologic A (Tsup=100C); Roşu – regim tehnologic B (Tsup=200C); Albastru – 

regim tehnologic C (Tsup=300C); Magenta – regim tehnologic D (Tsup=400C)) 

 

Pentru heterojoncţiuni cu fereastră optică “groasă” obținute în regim de tipul B maximul 

sensibilității este mai larg, lărgindu-se până la 900 nm (curba roşie, Fig.3.22), iar pentru 

heterojoncţiuni cu fereastră optică “subţire” obținută în acelaşi regim observăm deja două 

maxime a fotosensibilității la 525 nm şi 830-850 nm (curba roşie, Fig.3.23). Dependenţele pentru 

regimul de obţinere de tip C reflectă procesul de evoluţie a randamentului spectral extern cu 

mărirea acestuia pentru domeniul lungimilor de undă caracteristice pentru valoarea benzii 

interzise a CdxMn1-xTe, fapt confirmat şi pentru probele obţinute în regim tehnologic de tip D. 

 

 

Fig.3.23 Distribuția spectrală a fotosensibilității pentru heterojoncţiuni ITO-CdS-CdxMn1-xTe-Ni 

cu stratul de CdS cu grosimea dCdS=2 m 

 

(Negru – regim tehnologic A (Tsup=100C); Roşu – regim tehnologic B (Tsup=200C); Albastru – 

regim tehnologic D (Tsup=400C)) 
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Grosimea stratului frontal de CdS are o influență esențială asupra formei curbelor distribuției 

spectrale a fotosensibilității. Mărirea fotosensibilității structurii CdS-CdxMn1-xTe la mărirea 

temperaturii suportului la depunerea straturilor de CdxMn1-xTe se datorează faptului îmbunătățirii 

calității structurale şi stoichiometriei straturilor de CdxMn1-xTe. Temperatura suportului optimală 

este de 400C. 

 Tratarea termică a HS în prezența CdCl2 duce la creșterea fotosensibilității în domeniul 

lungimilor de undă mari și a măririi randamentului cuantic extern. Acesta e determinat de 

sensibilizarea stratului de CdxMn1-xTe. 

 Caracteristicile de sarcină a două probe cu diferite grosimi a stratului de CdS (dCdS= 0,8 

m, N0402 și dCdS =2 m, N11,11) şi parametrii obținuți sunt prezentate în Fig.3.24. 

 

 

Fig.3.24 Dependențele curent-tensiune pentru heterojoncţiuni ITO-CdS-CdxMn1-xTe-Ni cu 

stratul de CdS cu grosimea dCdS=2 m (N0402) şi grosimea dCdS=8 m (N11,11) pentru 

iluminarea de 100 mW/cm2 

 

Dependența curentului de tensiune la iluminare pentru celulele fotovoltaice obținute este 

reprezentat în Fig.3.25. 

 



176 

Fig.3.25 Caracteristica I-U a structurii ITO/CdS/CdxMn1-xTe/Ni (300K, 100mW/cm2) 

Grosimea stratului de CdS și CdxMn1-xTe au o influență esențială asupra densitații curentului de 

scurt circuit și tensiunii de circuit deschis (Tabelul 3.3). 

 

Tabelul 3.3 Parametrii fotoelectrici ai structurii ITO/CdS/CdxMn1-xTe, 300K, 100mW/cm2 

Nr. Probei 
Us, V 

Is, 

mA 

Pmax, 

mW 

Ucd, 

V 

Isc, 

mA FF% 
,% 

d μm 

5N31.03.17.4 0,37 8,66 3,20 0,753 15,23 27,93 5,04 10 

1N30.03.17.3 0,45 9,4 4,23 0,716 13,63 43,34 6,66 20 

1N30.03.17.2 0,38 12 4,56 0,736 18,62 33,27 7,18 24 

N off 0,6 10,9 6,54 0,81 13,1 61,63 10,29 25 

2N.04.17.2 0,49 11,93 5,84 0,8 14,57 50,15 9,20 26 

1N31.03.17.4 0,47 10,5 4,93 0,769 13,59 47,22 7,77 27 

5N7.04.17.5 0,45 9,08 4,08 0,76 12,18 44,14 6,43 28 

1N31.03.17.42 0,42 7,87 3,30 0,8 11,62 35,55 5,20 32 

2N11.04.17.5 0,4 7,89 3,15 0,76 12,1 34,31 4,97 44 

5N29.03.17.2 0,39 5,97 2,32 0,76 10,46 29,28 3,66 45 

2N10.04.17.4 0,39 3,93 1,53 0,79 7,75 25,03 2,41 46 

 

În Fig.3.26 sunt prezentate dependențele factorului de umplere și a randamentului 

heterojoncțiunilor CdS/CdxMn1-xTe  de grosimea stratului de CdxMn1-xTe.  

 

Fig.3.26 Dependența FF și a randamentului față de grosimea stratului de CdxMn1-xTe 

 

Observăm că în intervalul grosimelor de 20-25 m atît factorul de umplere cît și randamentul 

celulelor fotovoltaice obținute capătă valori mai mari și începînd gu grosimi de circa 40 m ele 

se micșorează brusc datorită mărirei rezistivității stratului de CdxMn1-xTe. 
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În Fig.3.27 sunt prezentate caracteristicile de sarcina a unei structure caracteristice CdS/CdxMn1-

xTe la diferite iluminari, iar dependența de iluminare a parametrilor fotovoltaici ieste prezentată 

în Fig.3.28. 

 

Fig.3.27 Caracteristica de sarcina a heterojoncțiunii CdS/CdxMn1-xTe la diferite iluminări 

(E1=2500lx ,E2=9000lx ,E3=15000lx ,E4=30000lx) 

 

 

Fig.3.28 Dependența parametrilor fotovoltaici de iluminare 

 

Din cele expuse  mai sus rezulta că intensitatea curentului depinde liniar de iluminare, iar 

tensiunea de circuit deschis - UCD=f(ln E). Pentru a determina factorul diodic de idealitate a fost 

construita dependența UCD=f(ln E), de unde s-a determinat că n=1,5. 

În Fig.3.29 ieste prezentată dependența sensibilității spectrale relative pentru structurile 

ITO/CdS/ CdxMn1-xTe/Ni care cuprinde domeniu lungimilor de undă 510-850 nm. 
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Fig3.29 Dependenta spectrală a fotosensibilității structurilor ITO/CdS/ CdxMn1-xTe/Ni (300K) 

 

3.4 Celule solare în baza materialelor II-VI cu strat intermediar CdO 

 Prezenţa unui strat dielectric subţire la frontiera de separație în sistemele metal-dielectric-

semiconductor și semiconductr-dielectric-semiconductor nu numai îmbunătăţesc caracteristicile 

acestora, dar într-o mare masură permite dirijarea lor. 

 A fost cercetată influenţa stratului întermediar CdO asupra proprietăţilor fotoelectrice a 

TCO/CdS/CdO/CdTe/contact. Straturile de CdS și CdTe s-au obținut folosindu-se tehnologia 

menșionată anterior CSS și HWT. Straturile de CdO au fost depuse pe straturile de CdS prin 

pulverizarea magnetronica de pe o ţintă de cadmiu în atmosfera de oxigen. Dispozitivul de 

pulverizăre magnetron a fost montat în incinta instalașiei de vid VUP-4 şi a fost folosit pentru 

obţinerea straturilor de oxizi şi metale. În calitate de sursă a servit un disc plat de cadmiu cu 

grosimea de ~ 1,5 mm şi diametrul 25 mm. Caracterul şi forma descarcării în sistemul de 

magnetron sunt determinate de geometria şi inducţia cămpului magnetic. Liniile de forţă a 

cămpului magnetic se distribuie între polii sistemului magnetic. Suprafaţa ţintei, se poziţionează 

între locurile de întrare şi ieşire a liniilor de forţă a câmpului magnetic, se pulvirizează intensiv şi 

are forma conductor circular închis. Straturile de CdO erau depuse pe o jumatate ale straturilor 

de CdS , iar a doua jumătate erau acoperită cu o mască din mică şi rămînea neacoperită cu CdO. 

 Trebuie de menţionat, ca straturile de CdS, CdTe şi CdO au depuse în condiţiile optimale 

pentru acestea, şi anume: Tsup=405C, Tevap=570C pentru CdS; Tsup=400C, Tevap=515C pentru 

CdTe. Curentul de descărcare la depunerea stratului de CdO constutuia 10 mA, iar grosimea 

stratului liniar depindea de timpul de depunere. Cele mai bune rezultate au fost obţinute la 

depunerea stratului de CdO în timp de 10-16 sec. Grosimea stratului de CdO estimată și 

reconfirmată prin XRDD (difractometru XRD Empyrean, PANalytical) se afla în limitele 1 la 8 

nm. Morfologia suprafețelor structurilor cercetate ieste prezentată în Fig.3.30, iar orientarea 

dominantă a cristalitelor în CdTe depus pe CdO și fără CdO diferă Fig.3.31. 



179 

 

 

 

Fig. 3.30 Morfologia structurilor obținute (AFM) în diferite locuri a structurilor (inset) 
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Fig. 3.31 Stuctura cristalină a straturilor obținute de CdTe cu și fără strat intermediar de CdO 
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Analiza dependențelor curent-tensiune pentru structurile CdS/CdO/CdTe obținute prin metoda 

CSS și HWT a stabilit existența curenților de generare-recombinare la polarizări directe și 

curenților de scurgere la polarizări inverse. 
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    a      b 

Fig.3.32 Dependența curent tensiune (polarizare directă, 300K) pentru structurile 

CdS/(CdO/)CdTe obținute prin metoda CSS (a) și HWT (b) 

Tabelul 3.4 Parametrii electrici pentru structurile CdS/(CdO/)CdTe obținute prin metoda CSS și 

HWT 

Nr. probei I0, A UD, V RS,Ω RSh, Ω 

G160, CdO 2,06*10-9 1,2 1,4*104 5,1*106 

           CdS 6,2*10-9 0,95 1,0*104 1,7*105 

K187, CdO 7,5*10-10 0,53 2,2*104 3,6*106 

           CdS 1,5*10-10 0,38 1,8*104 5,18*106 

 

 Analiza proprietăților fotoelectrice a structurilor obținute ieste prezentată în Fig.3.33 și 

Tabelul 3.5 pentru două metode diferite de obținere a structurilor CSS și HWT. 
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    a      b 

Fig.3.33 Dependența curent-tensiune la iluminare 100 mW/cm2, 300K pentru structurile 

CdS/(CdO/)CdTe obținute prin metoda CSS (a) și HWT (b) 

 

Tabelul 3.5 Parametrii fotoelectrici pentru structurile CdS/(CdO/)CdTe obținute prin metoda 

HWT (100 mW/cm2, 300K) 

Nr. tCdO, s/mA ISC, mA UCD, mV FF η, % 

Г33 4/10 24,4 726 0,450 8,38 

Г65 6/10 25,6 764 0,454 8,02 

Г60 10/10 26,5 800 0,510 9,47 

Г64 12/10 28,0 816 0,55 11,13 

Г36 15/10 33,0 824 0,545 11,78 

Г120 20/10 25,0 786 0,478 8,70 

Г127 30/10 22,6 780 0,455 9,70 

Г67 60/10 18,8 778 0,456 8,62 

Г69 100/10 18,0 774 0,454 8,50 

 

Dependența comparativă a tensiunii de circuit deschis de iluminare și a curentului de scurt-

circuit de puterea luminii incidente ieste prezentată în Fig.3.34. Dependența precautată are 

dependență funcțională conformă cu teoriile clasice observându-se că prezența stratului de CdO 

duce la mărirea tensiunii de circuit deschis indiferent de metoda de obținere. Domeniul de 

sensibilitate spectrală pentru astfel de stucturi acoperă regiunea 0,52-0,8 μm Fig.3.35. 

Introducerea stratului de CdO duce la mărirea sensibilități spectrale de 1,4÷1,7 ori. 
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    a      b 

Fig.3.34 Dependența UCD de iluminare (a) și a ISC de puterea luminii incidente (b) pentru 

structurile SnO2-CdS-CdO-CdTe-Ni (300K) 

 

 

Fig.3.35 Dependența sensibilității spectrale de lungimea de undă pentru structuri SnO2-CdS-

CdO-CdTe-Ni cu două grosimi diferite a stratului de CdO CdO: 1- 8nm, 2- 13nm 

 

 

 Dependența tensiunii de circuit deschis de grosimea stratului dielectric CdO (Fig.3.36) 

denotă valoarea optimală a grosimii acestuia. Parametrii fotoelectrici optimali a structurii SnO2-

CdS-CdO-CdTe-Ni cu grosime a stratului CdO optimală (5÷8) nm sunt următoarele (300K): la 

100 mW/cm2 Ucd=0,79÷0,83 V, Isc=24,6÷24,8 mA/cm2, FF=0,54÷0,57, η =11,1÷11,8%. 
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Fig.3.36 Dependența tensiunii de circuit deschis (Ucd) de grosimea stratului dielectric CdO 

 

3.5 Particularități ale proprietăților convertorilor fotovoltaici în bază de CdTe 

 Studiul influenței temperaturii suportului în volumul cvasiînchis la obținerea straturilor 

de CdS (structura TCO/CdS/CdTe/Ni) a demonstrat, că prin alegerea corespunzătoare a 

parametrului pot fi obținute straturi cu o perfecțiune structurală înaltă, și, în același timp cu 

grosimi a ferestrei optice sub 100 nm, ceea ce rezultă în extinderea randamentului cuantic extern 

normalizat în regiunea UV a spectrului până la 300-350 nm în funcție de electrodul transparent 

(SnO2 sau ZnO:Al) folosit în calitate de contact frontal (Fig.3,37, 3.38) (Tehnologia de obșinere 

a întregii structuri a fost similară cu cea descrisă în 3.1).  

 

Fig.3.37 Distribuția spectrală a randamentului cuantic extern (EQE) pentru structuri 

AZO/CdS/CdTe/Ni obținute la diferite temperaturi a suportului pentru depunerea prin metoda 

CSS a stratului de CdS 
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Fig.3.38 Distribuția spectrală a randamentului cuantic extern (EQE) pentru structuri 

SnO2/CdS/CdTe/Ni obținute la diferite temperaturi a suportului pentru depunerea prin metoda 

CSS a stratului de CdS 

 

3.6 Modelarea proceselor fizice în structurile TCO/CdS/(stări de interfață sau strat 

intermediar)/CdTe/Contact și compararea rezultatelor teoretice cu cele experimentale 

 Modelarea proceselor fizice în heterojoncţiuni ZnO/CdS/CdTe/Me, în particular, 

modelarea mecanismului de transport al sarcinilor prin interfaţa CdS/CdTe stă la baza analizei 

curbelor experimentale. Modelarea depedenţelor curent-tensiune a fost efectuată prin intermediul 

softului SCAPS-1D [8], fiind cercetate influenţa temperaturii, lucrului de ieşire a metalului (-

contact pentru CdTe), poziţiei energetice a defectelor în banda interzisă a CdTe (în lipsa 

iluminării). Dezvoltarea tehnologiei de obținere ale heterojoncţiunilor TCO/CdS/CdTe a fost 

realizată prin prin folosirea în calitate de electrod transparent TCO a ZnO şi ZnO:Al precum și a 

SnO2. Pentru fiecare heterojoncțiuni ce folosesc acești electrozi a fost elaborată tehnologia de 

obținere și realizată atât componenta experimentală cât și modelarea numerică a proceselor fizice 

în structură. Mai jos, drept exemplu, sunt prezentate rezultatele obținute pentru heterojoncțiunea 

ce are în calitate de TCO SnO2. Structura celulei solare în baza CdS/CdTe este prezentată în 

Fig.9. și anume TCO/CdS/CdTe/Me unde în calitate Me s-a folosit. 

 Ni  

 CdTe 2-5 µm  

 CdS   0,1-0,5 µm  

 TCO 0,4 µm  
Glass 

Fig.3.39 Reprezentarea schematică a structurii 
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 Straturile de CdS și CdTe au fost obținute prin metoda CSS două serii de probe cu 

parametrii tehnologici diferiți după cum se observă în Tabelul 3.6. 

 

Tabelul 3.6. Parametri tehnologici pentru obținerea heterojoncțiunilor CdS/CdTe 

Serie Nr. Tevap CdTe, oC Tsup CdTe, oC t, s Tevap CdS, oC Tsup CdS, oC t, s Ttrat, 
oC 

 1       400 

 2       420 

A 3 550 450 240 650 450 0 440 

 4       460 

 5       480 

 1       400 

 2       420 

B 3 550 450 240 650 500 10 440 

 4       460 

 5       480 

 

 După depunerea consecutivă a straturilor CdS și CdTe pe substratul acoperit cu SnO2, 

probele au fost tratate termic în prezența de CdCl2. Imediat după depunere, probele au fost 

plasate într-o soluție de CdCl2:CH3OH și menținute în ea timp de 60 de minute, iar apoi find 

uscate în aer. Tratamentul termic al probelor s-a efectuat în aer timp de 30 min, temperaturile 

fiind indicate în Tabelul 3.6. După răcire, probele au fost supuse unei corodări chimice într-o 

soluție de Br:CH3OH. Procesul tehnologic ce ține de obținerea unei structuri fotovoltaice s-a 

finisat prin depunerea contactului spate. Ni a fost ales în calitate de contact, reieșind din 

simulările numerice prin intermediul softului SCAPS-1D prezentat în Fig.3.40. Simularea 

proceselor fizice în heterojoncţiuni (300K) pentru valori ale lucrului de ieşire a contactului CdTe 

în intervalul 4,0-6,0 eV a demonstrat, că micsorarea valorii acestuia sub 5,0 eV rezultă în 

dependenţe curent-tensiune cu forma tipică pentru schema echivalentă ce consideră două diode 

conectate una in sens invers celeilalte (una fiind dioda ce reprezintă heterojoncţiunea CdS/CdTe, 

iar cealaltă contactul CdTe/metal). Astfel, în convertoare fotovoltaice reale trebuie folosite 

metalelor cu lucrul de ieşire de peste 5,0 eV. 
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Fig.3.40 Dependențele I-V pentru (SnO2/CdS/CdTe/Me) în funcție de lucrul de iesire a 

contactului din spate – modelare numerică cu folosirea softului SCAPS-1D 

 

Pentru a contacta probele, atât pe Ni cât și pe SnO2 a fost depus In prin evaporare termică 

(aceeași metodă a fost utilizată pentru obținerea stratului de Ni). 

 

 Într-un studiu teoretic (simulare numerică) al proprietăților electrice ale heterojoncțiunii 

CdS/CdTe, este necesar să se cunoască parametrii de bază ai materialelor semiconductoare, 

valorile acestor parametri folosiți în simularea numerică utilizând programul SCAPS-1D 

v.3.3.05, sunt prezentate în Tabelul 3.7. 

 

 În simularea numerică o parte din parametri din Tabelul 3.7 au fost calculați folosindus-e 

relațiile de mai jos: 

     (3.1) 

     (3.2) 

      (3.3) 

      (3.4) 
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Tabelul 3.7 Parametrii materialelor semiconductoare folosiți în simularea numerică și referințele 

respective 
 CdTe CdS SnO2 

Lățimea benzii interzise (eV) [9] 1,45 2,42 3,6 

Afinitatea la electroni (eV) [10] 4,28 4,5 4,3 

Constanta dielectrica (relativă) [11] 9,4 10 9 

Mobilitatea electronilor (cm²/Vs) [12] 320 100 24,5 

Mobilitatea golurilor (cm²/Vs) [13] 40 25 25 

Masa efectivă a electronilor (m*/mn) 

[14] 
0,11 0,165 0,29 

Masa efectivă a golurilor (m*/mp) 

[15] 
0,7 0,7 1,21 

Concentrația de impurități donoare 

ND (cm-3) [16] 
– 1,00E+17 1,3E+18 

Concentrația de impurități acceptoare 

NA (cm-3) [17] 
1,00E+13 – – 

Grosimea stratului (µm) [18] 5 0,5 0,2 

Densitatea efectivă a stărilor în banda 

de conducție (cm-3) 
9,00E+17 1,88E+18 3,24e+18 

Densitatea efectivă a stărilor în banda 

de valență (cm-3) 
1,41E+18 1,45E+19 2,76E+19 

Viteza termică a electronilor (cm/s) 2,89E+07 2,09E+05 1,78E+05 

Viteza termică a golurilor (cm/s) 1,62E+07 1,07E+05 8,72E+04 

 

 

Fig.3.41. Diagrama de benzi a heterojoncțiunii SnO2/CdS/CdTe/Ni reieșind din datele Tabelului 

3.7 

 

 Mecanisme de trecere curentului prin heterojonctiuni CdS/CdTe: modelare teoretică vs. 

experiment 

 Polarizare directă. Pentru a determina mecanismele trecerii purtătorilor de sarcină prin 

structură (SnO2/CdS/CdTe/Ni), este necesar să investigăm dependențele de temperatură ale 

densității de curent J de tensiunea aplicată structurii V - I-V (T). 
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Fig.3.42. Caracteristicile directe ale temperaturii I-V(T) obținute teoretic prin simulare 

numerică a structurii SnO2/CdS/CdTe/Ni (130-370K) 

 

Rezultatele simulării numerice sunt prezentate în Fig.3.42. în scară semilogaritmică, iar în 

Fig.3.43 aceeași dependență este prezentată pentru o proba tipică obținută experimental. 
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Fig.3.43 Caracteristicile directe ale caracteristicilor I-V obținute experimental pentru 

SnO2/CdS/CdTe/Ni (203-338K) 

 

 Rezultatele simulărilor numerice în intervalul de temperaturi 130-370K au demonstrat 

exitența dependenței curentului de tensiune exponențială de tipul: 

      (3.5) 

unde n – este factorul diodic de idealitate. O dependență similară a curentului de tensiune o au și 

curbele experimentale. Diferențele esențiale între curbele teoretice și experimentale constau în 

următoarele: valorile curentului calculate sunt mai mari cu 2-3 ordine de mărime decât cele 

măsurate experiemental – este evidentă influența rezistenței serie a diodei; o altă diferența constă 

în aceea că simularea numerică a evidențiat o singură pantă liniară caracterizată de coeficientul 

de idealitate a diodei n, pe când experimental se observă două pante până la valori ale tensiunii 

mai mici de potențialul de difuzie. Coeficientul de idealitate a diodei în ambele cazuri precăutate 
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sunt determinate din expresia 3.5, valorile coeficienților respectivi fiind aduse în Tabelele 3.8 și 

3.9. 

     (3.6) 

 

Tabelul 3.8. Valorile n determinate din calculul numeric al carateristicilor curent-tensiune la 

diferite temperaturi pentru heterojoncțiunea SnO2/CdS/CdTe/Ni 

T, K n 

370 1,28 

340 1,39 

310 1,53 

280 1,31 

250 1,68 

220 2,87 

190 1,66 

 

Tabelul 3.9. Valorile n determinate din măsurători experimentale al carateristicilor curent-

tensiune la diferite temperaturi pentru heterojoncțiunea SnO2/CdS/CdTe/Ni 

T, K n2 T, K n2 T, K n1 

143 3,912 263 2,253 288 0,464 

163 3,485 268 2,214 298 0,45 

173 3,304 278 2,14 303 0,443 

183 3,141 288 2,07 313 0,429 

193 2,994 298 2,005 323 0,417 

203 2,859 303 1,974 328 0,411 

213 2,737 313 1,915 333 0,405 

223 2,624 323 1,859 338 0,399 

233 2,520 328 1,832   
243 2,424 333 1,806   
253 2,336 338 1,781   

 

 În vederea stabilirii mecanismului de transport al sarcinilor electrice prin heterojoncțiune 

au fost simulate numeric (Fig.3.44) și măsurate experimental (Fig.3.45) dependențele curentului 

direct de inversul temepraturii. De asemeni, s-a investigat dependența curentului de saturație de 

temperatura la diferite tensiuni Fig.3.46, 3.47 respectiv pentru simularea numerică și proba 

experimentală. 
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Fig.3.44. Dependența curentului direct de 1/T pentru diferite tensiuni în scară semilogaritmică 

pentru heterojoncțiunea SnO2/CdS/CdTe/Ni simulată numeric cu ajutoril softului SCAPS-1D 
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Fig.3.45 Dependența logaritmului curentului direct de 1/T pentru diferite tensiuni pentru 

heterojoncțiunea SnO2/CdS/CdTe/Ni măsurată experimental 

 

 

Fig.3.46 Dependența curentului de saturație de 1/T în scară semilogaritmică pentru 

heterojoncțiunea SnO2/CdS/CdTe/Ni simulată numeric cu ajutoril softului SCAPS-1D 
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Fig.3.47. Dependența logaritmului curentului de saturație de 1/T în heterojoncțiunea 

SnO2/CdS/CdTe/Ni măsurată experimental 

 

 După cum se observă din Fig.3.44-3.47 dependențele curentului direct de inversul 

temepraturii este exponențial determinat de expresia (3.7): 

      (3.7) 

Curentul de saturație în funcție de temperatură are un caracter activațional. Valorile coeficentului 

n atât teoretic cât și cel experimental (Tabelele 3.8, 3.9) ce demonstrază cu mecanismul de 

trecere a curentului prin joncțiune la polarizări directe este determinat de mecanismul de 

generare-recombinare în regiunea de sarcină spațială conform teoriei Shockley-Noyce-Sah. 

 Polarizare inversă. În funcție de temperatură, dependențele curentului invers de tensiune 

calculate sunt prezentate în Fig.3.48. Mecanismele trecerii curentului prin heterojuncțiunea 

polarizată invers, în caz general pot fi determinate de expresia 3.8; mecanismul fiind diferit le 

temperaturi diferite (Tabelul 3.10). 

      (3.8) 

 

 

Fig.3.48 Dependența curentului invers de tensiune la diferite temperatruri în scară dublu-

logaritmică pentru heterojoncțiunea SnO2/CdS/CdTe/Ni simulată numeric cu ajutoril softului 

SCAPS-1D 
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Tabelul 3.10. Valorile m determinate din calculul numeric al carateristicilor curent-tensiune la 

diferite temperaturi (polarizare inversă) pentru heterojoncțiunea SnO2/CdS/CdTe/Ni (până 1 V) 

T, K m 

130 1,356 

160 1,221 

190 0,961 

220 0,595 

250 0,678 

280 0,571 

310 0,284 

340 0,431 

370 0,365 
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Fig.3.49 Dependența curentului invers de tensiune în scară dublu-logaritmică la diferite 

temperaturi măsurată experimental pentru heterojoncțiunea SnO2/CdS/CdTe/Ni  

 

Tabelul 3.11. Valorile m determinate din curbele experimentale ale dependențelor curent-

tensiune la diferite temperaturi (polarizare inversă) pentru heterojoncțiunea SnO2/CdS/CdTe/Ni 

(până la1 V) 

T, K m T, K m T, K m 

123 1,15491 223 2,02933 298 0,7849 

143 1,37466 233 2,46118 303 0,7984 

163 1,53064 243 1,40335 313 0,87874 

173 1,87823 253 0,40355 323 0,62709 

183 1,80182 263 2,67512 328 0,54648 

193 2,15136 268 1,81376 333 0,52191 

203 1,36042 278 -0,56564 338 0,48285 

213 1,43525 288 2,28235   
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În baza datelor disponibile, se poate concluziona că există curenți de scurgere în structură 

factorul de putere m are valori de approx. 1 la cca. 300 K. Dependența curentului invers de 

inversul temperaturii simulat numeric (Fig.3.50.) și măsurat experimental (Fig.3.51) au 

demonstrat existența unei dependențe exponențiale pentru toate tensiunile studiate. 

 

 

Fig.3.50 Dependența curentului invers de 1/T pentru diferite tensiuni în scară semilogaritmică 

pentru heterojoncțiunea SnO2/CdS/CdTe/Ni simulată numeric cu ajutoril softului SCAPS-1D 
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Fig.3.51 Dependența curentului invers de 1/T pentru diferite tensiuni în scară semilogaritmică 

pentru heterojoncțiunea SnO2/CdS/CdTe/Ni măsurată experimental 

 

Capacitatea electrica a heterojonctiunii CdS/CdTe: modelare teoretică vs. rezultate 

experimentale. Dependența capacității de tensiune, frecvență și temperatură furnizează 

informație despre parametrii heterojoncțiunii, schema echivalentă a dispozitivului și poziția 

nivelelor în banda interzisă a semiconductorilor ce fac parte din heterojoncțiunie. Dependența 

capacității de tensiune (Fig.3.52, 3.53) la diferite temperaturi demonstreaza că joncțiunea p-N 

este una abruptă (dependența 1/C2=f(V) este una liniară). Concentrația impurităților acceptoare 

în CdTe a fost deteminată (din simulările numerice) reieșind din relația 3.9: 

 

     (3.9) 
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Astfel concentrația acceptorilor în CdTe este de 1,03∙1013 cm-3 (300K). Analiza dependenței 

capacității de frecvență a dat posibilitate de a determina concentrația (în profilul de dopare 

aparentă) Nt = 1,00 1015 în rezultatul simulării numerice cu softul SCAPS-1D (Fig.3.54.), iar 

valoarea de Nt = 2,67 1015 a fost obținută din experiment (Fig.3.55) (300K) reieșind din 

metodologia expusă în [19]. 

 

 

Fig.3.52 Dependența capacității de tensiune la diferite temperaturi pentru heterojoncțiunea 

SnO2/CdS/CdTe/Ni simulată numeric cu ajutoril softului SCAPS-1D 

 

Fig.3.53 Dependența inversului pătratului capacității de tensiune la diferite temperaturi pentru 

heterojoncțiunea SnO2/CdS/CdTe/Ni simulată numeric cu ajutoril softului SCAPS-1D 

 

Fig.3.54 Dependența capacității de frecvență la diferite temperaturi (0 V) pentru heterojoncțiunea 

SnO2/CdS/CdTe/Ni simulată numeric cu ajutoril softului SCAPS-1D 
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Fig.3.55 Dependența capacității de frecvență la diferite temperaturi pentru heterojoncțiunea 

SnO2/CdS/CdTe/Ni tipică pentru probele experimentale (tensiune 0V) 

 

3.7 Măsurări Photoelectron Emission Spectroscopy și Kelvin probe 

 Au fost efectuate măsurători ale potențialului de contact Kelvin Probe (în lipsa iluminării 

și la iluminare cu sursă de lumină cu 450 nm), Photoelectron Emission Spectroscopy (PES) și 

stabilită poziția nivelului Fermi pentru stratul de ZnO:Al (Fig.3.56) și CdS depus pe diferite 

substraturi (Fig.3.57) precum și energia de ionizare (Ei, Tabelul 3.12). 

 

Fig.3.56 Photoelectron yield în funcție de energie pentru stratul ZnO:Al/Sticlă 
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Fig.3.57 Photoelectron yield în funcție de energie pentru structurile CdS/ZnO:Al/Sticlă și 

CdS/SnO2/Sticlă depuse la diferite temperaturi ale suportului (inset) temperatura evaporatorului 

fiind constantă și egală cu 650ºC 

 

Tabelul 3.12 Valorile energiei de ionizare pentru structuri depuse pe diferite substraturi și 

temepraturi a suportului (metoda CSS) și poziția energetică EF-VBM 

Structura Tsup, ºC Ei, eV EF-VBM, eV 

AZO/Glass N/A 6,706 -2,596 

    

69 CdS/AZO/Glass 286 6,124 -2,045 

67 CdS/AZO/Glass 318 6,200 -2,119 

64 CdS/AZO/Glass 366 6,054 -1,996 

61 CdS/AZO/Glass 413 6,202 -2,173 

58 CdS/AZO/Glass 460 6,157 -2,333 

    

23 CdS/SnO2/Glass 286 6,320 -2,299 

21 CdS/SnO2/Glass 318 6,334 -2,305 

19 CdS/SnO2/Glass 366 6,354 -2,429 

16 CdS/SnO2/Glass 413 6,377 -2,388 

11 CdS/SnO2/Glass 460 6,396 -2,419 

 

3.8 Materiale de perspectivă și tehnologia de obținere a lor 

 A fost efectuată analiza teoretico-tehnologica a obţinerii compuşilor din clasa Zn-IV-N2 

pentru optoelectronică și a fost elaborat și fabricat instalația de obținere a materialelor din clasa 

Zn-IV-N2 prin depunere magnetron. 
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 Calcopiritele din clasa II-IV-N2 sunt privite ca materiale noi de perspectivăbpentru 

aplicații PV (fotovoltaice). De menționat că banda interzisă a materialelor II-IV-N2 și în 

particular a calcopiritelor Zn(Si, Ge, Sn)N2 poate fi ajustată într-un diapazon larg de energii: 

între 1,6 și 4,5 eV. Acești compuși au structura cristalină wurzite [20] și valoarea benzii interzise 

de 3,3 eV [21] pentru ZnGeN2, 4,46 eV pentru ZnSiN2 [22] (direct), în timp ce valorile teoretice 

calculate sunt de 1,66 eV și 3,84 eV respectiv (LDA approximare) [22]. ZnSnN2 este un alt 

material de interes având banda interzisă de 1,7-1,8 eV [23, 24] și ar putea fi folosit în calitate de 

strat fotosensibil. 

 A fost demonstrat experimental că ZnSnN2 are o entalpie de formare mică și o regiune de 

stabilitate îngustă în spațiul potențialelor chimice [25], fiind astfel problematică creșterea 

compusului de o singură fază. Cu toate acestea, a fost anterior demonstrat, posibilitatea 

preparării ZnSnN2 prin metoda MBE, calitatea filmelor rezultante depinzând puternic de 

temperatura suportului [26]. Metoda plasma assisted vapour-liquid-solid a dat posibilitate de a 

prepara ZnSnN2 având banda interzisă de 1,7 eV, parametrii rețelei cristaline fiind în bun acord 

cu simularea numerică a tabloului de difracție [24] confirmându-se structura wurzite. Straturile 

subțiri ZnSnN2 films au fost obținute și prin RF sputtering [27]. Proprietățile optice ale ZnSnN2 

sunt mai puțin studiate, prezentând la moment puține rezultate experimentale. Spectrul de 

absorbție a fost analizat în mare parte numai teoretic [27, 28]. Valorile coeficientului de 

absorbție sunt în limitele 104-105 cm-1. Aceste valori sunt în acord cu cele determinate 

experimental [29]. Spectru de fotoluminescență a peliculelor studiat la 300K [24] prezintă emisii 

radiative în intervalul 1,3-1,7 eV. Oproblemă nteresantă ce necesită onatenție specială constă în 

faptul că prin adăugarea Ge în ZnSnN2 și variind conținutul acestuia, pot fi ajustate proprietățile 

materialului precum valorile benzii interzise (de la 1,4 la 2,9 eV), coeficientul de absorbție etc. 

[30]. 

 A fost elaborat teoretic și confecționat magnetronul pentru depunerea straturilor subțiri de 

ZnSnN2 (Fig.3.58) cu racire a magnetului permanent. 
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Fig.3.58 Magnetronul pentru depunerea straturilor subțiri de ZnSnN2, la diferite etape de 

fabricație și instalat în instalația de vid VUP-4 
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4. Celule fotovoltaice pe baza fosfurii de indiu (pInP) 

 Fosfura de indiu (InP) este un compus semiconductor preferat pentru prepararea celulelor 

fotovoltaice (CF) datorită valorilor optime ale benzii interzise (Eg=l,38 eV), coeficientului înalt 

de absorbţie (cca 5104 cm-1 pentru <900 nm) şi prezenței tranziţiilor optice directe [1]. În 

conformitate cu datele existente, ieste posibil de a obţine în condiţii de laborator, eficiențe 

conversie fotovoltaică de 22,3%, valoarea teoretică fiind de 26% [2]. Astfel de CF pot fi realizate 

pe bază de homojoncţiuni sau de heterojoncţiuni obţinute prin difuzie [3], implantare cu ioni [4], 

tehnologii epitaxiale din faza lichidă sau gazoasă [5] ori prin diferite combinaţii ale acestora. 

Sunt actuale și diferite combinații a acestui compus cu alți compuși – ITO, ZnO, CdS, TiO2 

pentru realizarea CF efective și cu rezistența sporită la acțiunea radiației corpusculare [6]. 

 Ca urmare a elaborărilor tehnologice de obţinere şi a studierii CF din pInP, a fost posibil 

obținerea CF în baza heterojonctiunii nCdS-pInP cu o rezistență sporită la acșiunea fluxurilor de 

protoni sau de electroni [7]. Acest fapt a fost confirmat atât în condiţii de laborator, cât şi în 

experienţe pe orbita geostaţionară prezentate în [8]. Utilizând elemente tehnologice şi de 

structură noi, pot fi realizate CF cu eficienţa de conversie a energiei luminoase în energie 

electrică suficientă pentru aplicații în sectorul energetic.  

 Rezultatele studierii proprietăţilor electrice şi fotoelectrice ale CF cu heterojoncțiuni 

n+CdS-p°-p+InP și homojoncțiuni n+-p°-p+InP optimizând tehnologia de preparare și structura CF 

sunt prezentate în secțiunile ce urmează. 

 

4.1 Tehnologia de obținere a CF din pInP 

 Celulele fotovoltaice (CF) din InP au avantaje faţă de cele, de exemplu, din Si: 

• rezistenţă sporită la acţiunea radiaţiei corpusculare (flux de electroni, de protoni) [7, 9]; 

• coeficientul dependenţei puterii maxime debitate de CF cu heterijoncţiune nCdS-pInP, cu 

structura n+-p-p+, de temperatură variază în intervalul -0,28…-0,25%·grad-1, ceea ce depăşeşte de 

doua ori acest parametru pentru CF din Si cu structura n+-p-p+ [10]. Acest fapt permite tratarea 

termică a defectelor radiative în astfel de CF. 

 Eficienţa acestor CF, evaluată teoretic, constituie 26% [2], faţă de eficienţa de cca 19% 

obţinută în condiţii de laborator [11]. În conformitate cu datele existente sunt studiate pe larg CF 

din InP pe bază de homojoncţiuni şi heterojoncţiuni obţinute prin difuzie [3], implantare de ioni [4], 

tehnologii epitaxiale din faza lichidă sau gazoasă [5], ori prin diferite combinaţii ale acestora. 

 Rezultatele obținute reflectă proprietăţile electrice şi fotoelectrice ale celulelor 

fotovoltaice pe bază de homo- și heterojoncţiuni din pInP, cu strat intermediar poInP, depus după 

o tehnologie modificată. 
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4.1.1. Depunerea straturilor epitaxiale pInP din faza gazoasă în sistemul In-PCl3-H2 

 Tehnologia depunerii chimice din vapori (DCV) se utilizează pe scară largă pentru 

obținerea straturilor epitaxiale cu aplicație la realizarea dispozitivelor semiconductoare cu homo- 

și heterojoncțiuni. Avantajele acestei metode: 

• realizarea depunerii la temperaturi relativ joase; 

• posibilitatea obținerii depunerilor homo- și heteroepitaxiale; 

• controlul grosimii, uniformității, compoziției, nivelului de dopaj, cristalinității straturilor 

epitaxiale și reproducerea lor; 

• realizarea depunerii de elemente și de substanțe complexe datorită numărului mare de 

substanțe chimice existente. 

Pentru obținerea straturilor epitaxiale din n/p InP a fost aplicată una din variantele DCV – 

metoda epitaxiei din faza gazoasă în volum deschis în sistem de cloruri, aplicată cu succes la 

creșterea straturilor din GaAs [12]. Schema instalației experimentale pentru creșterea straturilor 

epitaxiale din InP și componentele principale ieste prezentată în Fig.1. 

 
Fig.4.1 Schema instalației tehnologice pentru creșterea straturilor epitaxiale InP în volum deschis 

în sistem de cloruri și profilul temperaturii în reactor. 

1 – reactor cilindric din cuarț, 2 – tub cuaziizolat din cuarț, 3 – luntriță cu sursa din indiu, 4 – 

element de intercalare, 5 – suport cu substraturi, 6 – canal de alimentare pentru dopare cu Zn, 7 – 

canal de alimentare cu PCl3 pentru creștere, 8 – canal de alimentare cu PCl3 pentru decapare și 

dopare cu Te, 9 – încălzitor electric bizonal, 10 – încălzitor pentru dopanți, 11 – obturator 

hidraulic, V1-V6 – valve de închidere, R1-R5 – rotametre flotante, T1, T2 – vaporizoare. 

 

 Instalația constă din trei blocuri principale – rețeaua de distribuire și evacuare a gazelor, 

reactorul din cuarț în care are loc procedeul de creștere a straturilor epitaxiale și încălzitorul 
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electric descrise în [13]. Avantajul instalației prezentate, constă în faptul că permite creșterea 

straturilor experimentale cu diferite tipuri de conductibilitate și concentrații a purtătorilor de 

sarcină precum și a joncțiunii în baza lor într-un ciclu tehnologic integru. 

Pentru desfășurarea procedeului tehnologic de depunere a straturilor epitaxiale din InP au fost 

utilizate: In(99,99%), PCl3(99,99%), Zn(99,99%), Te(99,999%) și hidrogenul folosit în calitate 

de gaz purtător purificat prin  difuzie printr-un filtru de paladiu. 

 Tehnologia creșterii straturilor epitaxiale din InP –prin transferul de gaze în sistem de 

cloruri presupune o serie de operațiuni după cum urmează: 

• purificarea sursei de In prin tratarea termică a acesteia într-un flux de hidrogen; 

• saturația sursei de In deja purificată cu vapori de fosfor la temperatura de 750C timp de 

4-5 ore în conformitate cu reacțiile: 

4PCl3(l) + 6H2(g) → P4(g) + 12HCl(g)    (4.1) 

4In(l) + P4(g) → 4InP(l)     (4.2) 

După saturare procedeul se stopează și reactorul se răcește până la temperatura camerei: 

• pregătirea substraturilor din plachete monocristaline de InP:Zn cu concentrația golurilor 

de (1...3)1018 cm-3, grosimea de 400 m, orientarea cristalografică (100) și dezorientarea de 

3...5 spre planul (110), densitatea dislocațiilor (2...4)1011 cm-2 tăiate din lingouri crescute prin 

metoda Czochralski include: cercetarea suprafeței la microscop, eliminarea impurităților de pe 

suprafață prin spălare în acetonă, toluen sau propanol, fierberea în unul din aceste reactive și 

uscarea. În continuare urmează tratarea chimică în corodant pentru poleire, acesta având 

componența 1CH3COOH:5HNO3:1HCl sau metanol+5%Br, spălarea în apă deionizată, fierberea 

în propanol și uscarea. 

• amplasarea substraturilor în reactor și decaparea gazoasă a lor înainte de depunere a 

stratului epitaxial  din InP:Zn în HCl gaz ce se formează în rezultatul disocierii a triclorurii de 

fosfor (PCl3). Acest procedeu determină starea suprafeței substraturilor amplasate în reactor, care 

se găsesc la temperatura de până la 750C. 

• depunerea stratului epitaxial poInP/nInP la temperatura de 650C. Doparea straturilor 

epitaxiale cu impurități acceptoare s-a efectuat nemijlocit în procesul de creștere prin încălzirea 

sursei de Zn și transportul vaporilor lui în zona de creștere,evitând sursa de In. 

Zincul este amplasat într-o zonă de încălzire suplimentară la temperatura de 130...400C. Nivelul 

de dopaj a straturilor epitaxiale poInP este determinat de presiunea vaporilor de Zn (temperatură 

în zona amplasării Zn) și viteza fluxului de H2, care transportă acești vapori în zona de creștere. 

Dependența presiunii vaporilor de Zn de temperatură (130...400C) este determinată de expresia: 

, unde  =-7198;  =-9,664   (4.3) 
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 De menționat, că în cercetările efectuate stratul epitaxial pInP după prima depunere a fost 

corodat și depus repetat în același ciclu tehnologic. 

 Doparea straturilor epitaxiale din InP cu impurități donoare a fost efectuată utilizând Te. 

Analogic, ca și în cazul dopării cu Zn, telurul elementar este amplasat într-un canal separat de 

dopaj al reactorului. Doparea straturilor epitaxiale din InP s-a efectuat în procesul de creștere a 

lor prin intermediul amestecului Te(g)+H2 și transportării în zona de creștere, evitând sursa de 

indiu. Nivelul de dopaj este determinat de presiunea vaporilor și de viteza de transport a 

amestecului Te(g)+H2. Dependența presiunii vaporilor de Te de temperatură este determinată de 

expresia: 

,     (4.4) 

unde A=-496,6; B=-17387,8; C=0,060; D=130,15. 

La temperatura sursei de Te de 220...270C, Tsub.=640...660C și un flux de H2 egal cu 70 

cm3/min straturile se dopează omogen, iar concentrația Te în straturile epitaxiale crescute de InP 

variază în limitele 1017...1019 cm-3. 

 

4.1.2 Depunerea straturilor subțiri nCdS 

 La obținerea straturilor subțiri nCdS a fost aplicată metoda volumului cvasiînchis cu 

derularea procedeului în flux de hidrogen (debitul 500 cm3/min) în conformitate cu schema 

prezentată în Fig.4.2. 

 

 
Fig.4.2 Schema instalației tehnologice pentru obținerea straturilor nCdS 

prin metoda volumului  cuaziânchis.1 – substrat InP; 2 – sursa CdS; 3 – suport pentru substrat;  

4 – bloc din grafit; 5 – termocuplu; 6 – reactor din cuarț; 7 – cuptor 

 

 Procedeul tehnologic de depunere a straturilor nCdS include: vidarea preliminară a 

reactorului; curățirea lui cu H2 cca 60 min; stabilirea gradientului de temperatură de 90…100C 

între sursa de CdS și substratul din InP; introducerea blocului de grafit de o formă geometrică 

specială în zona de depunere: depunerea stratului subțire de nCdS pe substratul din InP care 
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durează 3-30 minute în dependență de grosimea necesară a stratului. După depunere blocul de 

grafit se scoate din această zonă, și cuptorul se răcește treptat până la temperatura camerei. 

 La depunerea straturilor subțiri de CdS în calitate de sursă s-a folosit CdS resublimat 

marca ETO.035.295TУ, iar în calitate de substrat plachete din pInP sau izostructuri po-p+InP. 

 Mecanismul de autodopare a straturilor de nCdS cu impurități donoare poate fi realizat de 

defectele provocate de vacanțele de sulf ce se manifestă ca defecte electrice active sau de atomi 

de In ce difundează din substratul pInP, substituind Cd în rețeaua cristalină a compusului CdS. 

Ultima variantă poate fi cea mai probabilă, ținându-se cont de valorile razelor covalente de In și 

Cd: RIn(1,44Å) RCd(1,48Å), precum și ale P și S RP(1,1Å) RS(1,04Å). 

 

4.1.3 Cercetarea straturilor epitaxiale p/n InP și nCdS 

• Parametrii electrici 

Parametrii electrici ale straturilor epitaxiale pInP, nInP și nCdS depuse pe substrate InP:Te 

semiizolatoare (106 cm la 300 K) au fost determinați aplicând metoda Van-der-Pau și sunt 

prezentați în Tabelul 4.1. 

 

Tabelul 4.1 

Parametrii electrici ale straturilor epitaxiale pInP, nInP și nCdS depuse pe substrate InP:Te 

semiizolatoare 

Stratul epitaxial 

depus 

Parametrii electrici 

d,  

m 

n, p, 

 cm-3 
, 

cm 

, 

cm2V-1s-1 

pInP 3...6 (5...50)1016 (0,4...1,2) 10-1 32...97 

nInP 4...6 (0,9...2)1016 (3...5) 1270...1900 

nCdS 3...11 1018...1019 10-2...10-3 60...100 

 

 Se constată, că mobilități mai mari de cca 90 cm2 V-1s-1 au fost obținute în cazul 

straturilor epitaxiale poInP depuse repetat. 

• Compoziția straturilor epitaxiale. 

Compoziția straturilor depuse din pInP a fost cercetată prin metoda EDX, spectrele EDX a 

straturilor epitaxiale pInP cu durata de depunere 40 și 50 minute sunt prezentate în Fig.3 a, b. 
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a) 

 
b) 

Fig.4.3 Spectrele EDX pentru straturile epitaxiale pInP  

cu durata de creștere 40 min (a) și 50 min (b) 

 

Tabelul 4.2 

Conținutul elementelor în straturile epitaxiale pInP: durata de depunere – 40 min (a); 50 min (b) 

Element Line Type Wt, % Atomic, % Standard Label 

P K series 19,83 47,85 GaP 

In L series 79,50 51,76 InAs 

Te L series 0,67 0,39 HgTe 

Total:  100.00 100,00  

a) 

 

Element Line Type Wt, % Atomic, % Standard Label 

P K series 19,99 48,12 GaP 

In L series 78,95 51,26 InAs 

Te L series 1,06 0,62 HgTe 

Total:  100.00 100,00  

b) 
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Studiul EDX, Tabelele 4.1,4.2 demonstrează că componenţa straturilor poInP este practic 

stoichiometrică cu conţinut de Te în limitele 0,39%...0,62% atomare care poate apărea din 

impurităţile de fon din reactor. (Telurul se utilizează în calitate de impuritate donoare). 

 

• Morfologia și grosimea straturilor epitaxiale din InP.  

Studiul a fost efectuat la microscopul de tipul ZEISS ULTRAPLUS și microscopul metalografic 

tip MM500T. În Fig.4.4. este prezentată morfologia stratului epitaxial din InP. 

 
Fig.4.4. Morfologia stratului epitaxial pInP 

 

 Observăm că suprafața stratului epitaxial pInP este omogenă, defectele/granițele dintre 

cristalite lipsesc. 

 Au fost determinate grosimile straturilor epitaxiale din pInP depuse pe substraturi 

semiizolatoare InP:Te, durata de depunere fiind de 20, 30, 40 și 50 minute. În Fig.4.5 a, b sunt 

prezentate grosimile straturilor epitaxiale din pInP cu durata de depunere 40 și 50 minute. 

 

        

                                   a)                                                                           b) 

Fig.4.5. Grosimea stratului epitaxial intermediar poInP:  

a – durata de depunere 40 min; b - durata de depunere 50 min 
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 Reieșind din Fig.4.5 s-a stabilit că grosimea stratului epitaxial depus 40 min constituie 

3,4 m, iar a celor depuse în 50 min – 6,2 m. Dependența grosimii straturilor epitaxiale pInP de 

durata de depunere – 20, 30, 40 și 50 minute este prezentată în Fig.4.6. 

 

 

Fig.4.6 Dependența grosimii straturilor epitaxiale intermediare poInP de durata de depunere 

 

Observăm că grosimile straturilor epitaxiale pInP constituie 2,7; 4,5; 5 și 6,2 m. Astfel se 

constată că vitezele de depunere a straturilor epitaxiale constituie 0,124...0,160 mmin-1. 

 

4.2 Heterojoncțiunea nCdS-pInP și homojoncțiunea n-pInP cu și fără straturi epitaxiale 

intermediare 

4.2.1 Structura heterojoncțiunii n+CdS-po-p+InP și homojoncțiunii n+-po-p+InP 

 Structura heterojoncțiunii nCdS-pInP și a homojoncțiunii n-pInP cu straturi epitaxiale 

intermediare poInP sunt prezentate în Fig.4.7 a, b. 

    
                               a                                                                              b 

Fig.4.7 Structura heterojoncțiunii nCdS-pInP (a) și homojoncțiunii n-pInP (b) 
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 Straturile epitaxiale intermediare poInP, astfel izostructura po-p+InP, și stratul frontal 

n+CdS au fost depuse utilizând tehnologiile descrise în 4.1. Spre deosebire de structurile cu 

hetero- și homojoncțiune din InP precedente, în lucrarea dată stratul intermediar poInP depus 

inițial a fost integral decapat în HCl-gaz, după ce în același ciclu tehnologic s-a efectuat creșterea 

lui repetată. Straturile epitaxiale de poInP, obținute la prima depunere la 300K, au concentrația 

golurilor 51017 cm-3, iar mobilitatea 30...50 cm2V-1s-1. Straturile epitaxiale poInP, depuse repetat 

în același ciclu tehnologic, au concentrația golurilor cu un ordin mai mic  51016 cm3 și 

mobilitatea de 80...1000 cm2V-1s-1. Micșorarea concentrației golurilor urmată de majorarea 

mobilității lor este determinată de reducerea impurităților ce pătrund în stratul epitaxial din 

substratul pInP în stratul epitaxial poInP, în procesul depunerii epitaxiale, deoarece o parte din 

impurități din substrat au pătruns la prima creștere, fiind înlăturate ulterior în urma decapării 

gazoase în HCl. 

 Contactele Ohmice pentru substratul pInP, stratul epitaxial nInP și frontal nCdS pot fi 

obținute, folosind metale cu lucrul de ieșire mai mic decât la semiconductorul cu 

conductibilitatea electronică (n-tip) și mai mare la semiconductorul cu conductibilitatea prin 

goluri (p-tip). Astfel de condiție, de exemplu, în cazul compusului pInP (InP=1,42 eV), se 

respectă în cazul metalelor Zn (Zn=4,3 eV), Mg (Mg=3,8 eV), Cd (Cd=4,1 eV) și Be (Be=4,7 

eV) [14]. În [15] sunt prezentate datele privind selectarea contactelor Ohmice către pInP cu 

valorile acceptabile ale rezistenței specifice de contact (c=10-4÷10-3 Ohmcm2). O linearitate 

deosebit de înaltă a caracteristicii I-U și o rezistență specifică mică c=110-4 Ohmcm2 a fost 

obținută în cazul soluțiilor solide 90%Au+10%Zn și Mg-Au.  

 Având în vedere obținerea unui preț convenabil a CF în baza heterojoncțiunii nCdS-pInP 

cu strat epitaxial intermediar poInP sau în baza homojoncțiunii n+-po-p+InP cu și fără strat frontal 

n+CdS în calitate de contacte Ohmice au fost aplicate: 

• pentru pInP s-a utilizat aliajul Ag+5%Zn depus prin evaporarea termică în vid urmată de 

tratarea termică în flux de hidrogen la temperatura de 400C timp de 10 minute; 

• pentru straturile epitaxiale nCdS și nInP s-a utilizat In depus separat prin metoda 

evaporării termice în vid și tratarea ulterioară la temperatura de 200C în atmosferă de 

H2 timp de 10 minute.  

Astfel de tehnologie de obținere a contactelor în cazul compusului nCdS se propune și în 

lucrarea [16]. 

 

4.2.2. Proprietățile electrice ale joncțiunilor 

 Studiul caracteristicilor curent-tensiune, capacitate-tensiune-conductabilitate-frecvență 

ale structurilor cu homo- şi heterojoncţiuni permite determinarea parametrilor structurilor, cum 
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ar fi tipul şi localizarea p-n-joncţiunii, potenţialul de difuzie, concentraţia purtătorilor de sarcină 

în stratul activ etc. [17]. Acest studiu dă posibilitate de a optimiza parametrii energetici ai 

celulelor fotovoltaice obţinute în baza lor. Au fost studiate caracteristicile curent-tensiune, 

capacitate-tensiune, capacitate-frecvenţă, conductibilitate-frecvență ale homojoncţiunilor n+-p0-

p+-InP cu și fără strat frontal de n+CdS și a heterojoncțiunilor n+CdS-po-p+InP. Caracteristicile 

current-tensiune la întuneric, iluminare și diferite temperature, caracteristicele C-V au fost 

studiate aplicând complexul computerizat KEITHLEY 4200-SCS. 

 În Fig.4.8 sunt prezentate caracteristicele curent-tensiune a heterojoncțiunilor n+CdS-po-

p+InP la polarizare directă la întuneric și diferite temperaturi, iar în Fig.4.9 aceiași în scară 

semilogaritmică. 
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Fig.4.8 Caracteristicele curent-tensiune la întuneric a structurii  n+CdS-p0-p+InP la diferite 

temperaturi T, K: 1-80; 2-160; 3-170; 4-190; 5-230; 6-240; 7-300 

 

Fig.4.9 Caracteristicele current-tensiune la întuneric în scara semilogaritmică ale structurii 

n+CdS-p0-p+InP la diferite temperaturi T, K: 1-80; 2-160; 3-170; 4-190; 5-230; 6-240; 7-300 
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 Caracteristicele au permis stabilirea mecanismului de trecere a curentului – tunelarea prin 

trepte în conformitate cu expresia  

( ; S – schimbarea 

relativă a energiei purtătorului de sarcină după fiecare etapă de tunelare). Cu creșterea 

temperaturii de la 80 la 300 K potențialul de difuzie Ud se micșorează de la 1,28 V la 0,89 V, iar 

rezistența în serie Rs a joncțiunii are valorile de 13,6 Ohmcm2 și respectiv 6,8 Ohmcm2. 

Curentul de saturație (Jo) crește de la 1,1210-9 Acm-2 (80 K) până la 4,410-9 Acm-2 (300 K). 

 În cazul homojoncțiunii aceiași parametri constituie Ud=1,27 V și 0,82 V, Rs=12,67 și 

1,02 Ohmcm2, Jo=4,310-9 și 7,3610-9 Acm-2. 

 În Fig.4.10 sunt prezentate caracteristicile C-3 funcție de tensiune ale structurii n+-p-

p+InP fără (1) și cu strat frontal de n+CdS (2). 
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Fig.4.10 Caracteristicile capacitate-tensiune ale: 1 – joncţiunii n+-po-p+InP; 2 – aceeaşi joncțiune 

cu strat frtontal de n+CdS 

 

 Aceste caracteristici prezintă dependenţe liniare în toată regiunea tensiunilor aplicate. 

Extrapolarea C-3→0 a arătat că potenţialul de difuziune (Ud) determinat din dependențele C-

3=f(U) constituie Ud = 0,870 V pentru joncţiunea n+-po-p+InP și Ud=0,920 V pentru aceeași 

structură cu strat frontal de -n+CdS. Valorile analogice obţinute din dependenţele I=f(U) sunt 

Ud=0,835 V pentru p-n joncţiune şi Ud=0,875 V pentru cele cu strat frontal de -n+CdS, ceea ce 

este o corelație satisfăcătoare între rezultatele obținute. 

 Au fost cercetate caracteristicile C=f(U) ale structurii n+-po- p+ InP în dependență de 

frecvența semnalului testat din intervalul 0,1… 10 MHz. Tensiunile aplicate la cercetarea 

structurilor variază de la  -1 V (regim golire) până la +1 V( regim acumulare). Dependențele C-U 

au fost studiate pentru frecvențele 100…10000 kHz evidențiându-se caracterul inductiv al 

caracteristicii pentru frecvențele mai mari de 4000 kHz. Concomitent cu măsurătorile capacităţii 
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electrice au fost efectuate măsurătorile conductibilităţii electrice a structurii cu barieră n+-po- p+ 

InP la aceleaşi frecvenţe.  
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Fig.4.11 Conductibilitatea electrică a structurii n+-po- p+ InP funcţie de frecvenţă la tensiunile (U, 

V): -1(1); -0,5(2); - 0,4(3); 0,4(4); 0,7(5); 1(6) 

 S-a constatat că pentru intervalul dat de frecvenţe are loc redistribuirea componentelor 

rezistenţei totale a joncţiunii, a părţii active şi reactive, de care dispune structura dată. În Fig.11 

este prezentată dependenţa conductibilității (Gp) funcție de frecvențe pentru diferite tensiuni de 

polarizare în intervalul (-1...+1)V. Caracteristic este evidenţierea maximurilor la câteva frecvențe 

ale semnalului. Reieșind din teoriile existente [18], a fost posibilă determinarea concentrației 

stărilor de interfață. 

Tabelul 4.3 

Parametrii p-n joncţiunii în baza InP şi ai p-n joncţunii cu strat de CdS depus pe suprafaţa 

frontală 

Parametrii 
Joncţiunea 

n+-po-p+InP n+CdS- n+-po-p+InP 

Concentraţia Ns, cm-2 2,031011 2,551010 

 

Din datele prezentate în Tabelul 3 rezultă că concentraţia stărilor superficiale pentru joncţiunile 

n+-po-p+InP în baza InP este mai mare cu un ordin decât pentru structurile cu strat de CdS pe 

suprafaţa joncţiunii. 

 

4.2.3 Proprietățile fotoelectrice ale joncțiunilor 

 Fotosensibilitatea hetero- și homostructurilor preparate din pInP au fost cercetate, 

utilizând monocromatorul МДР-23. Caracteristicile de sarcină a CF pe baza heterostructurii 

nCdS-pInP testate la T=300 K și parametrii obținuți sunt prezentate în Fig.4.12 și Tabelul 4.4. 
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Fig.4.12 Caracteristicile I-U: 

1 – întuneric, structura nCdS-poInP-pInP; 2 – iluminare, structura nCdS-pInP; 

3 – iluminare, structura nCdS-poInP-pInP 

 

Tabelul 4.4 

Parametrii CF 

CF cu HJ: nCdS-pInP nCdS-poInP-pInP 

Ucd, V 0,73 0,78 

Jsc, mA·cm-2 11,07 28,2 

FF 0,64 0,68 

, % 5,2 15,06 

 

 Se observă că introducerea stratului intermediar de poInP măreşte curentul de scurtcircuit de 

la 11,07 mA/cm2 până la 28,2 mA/cm2. Acest strat influenţează nesemnificativ tensiunea de 

circuit deschis şi factorul de umplere. Eficienţa de conversie a energiei luminoase în energie 

electrică creşte de la 5,2% (structura n-p) până la 15,06% (structura n-p°-p). 

 Fotosensibilitatea CF cu HJ nCdS-pInP (Fig.4.13, curba1) şi nCdS-poInP-pInP (curba 2) 

cuprinde intervalul lungimilor de undă 550-950 nm cu un maximum plat localizat în intervalul 

700-850 nm. 
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Fig.4.13 Fotosensibilitatea CF cu HJ: 1 - nCdS-pInP; 2 – nCdS-poInP-pInP 

 Astfel, s-a demonstrat avantajul HJ nCdS-pInP cu strat epitaxial intermediar po depus 

repetat pentru realizarea celulelor fotovoltaice cu eficienţă înaltă. Caracteristicile de sarcină ale 

CF pe bază de heterojoncțiune n+CdS-p°-p+lnP, pentru diferite grosimi ale stratului intermediar la 

iluminare sunt prezentate în Fig.4.14, iar parametrii electrici și cei energetici sunt prezentați în 

Tabelul 4.5. 

 

Fig.4.14 Caracteristica de sarcină a CF n+CdS-p°-p+lnP cu diferite grosimi ale stratului  

intermediar po: 11 – la întuneric, d=5,0 µm, 1-4 – la iluminare, d respectiv µm: 5,0; 4,5; 2,7; 6,2 

 

Tabelul 4.5 

Parametrii CF cu heterojoncțiune n+CdS-p°-p+lnP în dependență de grosimea stratului 

intermediar poInP 

Structura d, µm 
I0, 

Acm-2 

Rs,  

Ω cm2 

Rsh, , 

Ωcm2 

Jsc, 

mAcm-2 

Ucd, 

V 
FF η, % 

n+CdS-po-

p+InP 

2,7 1,510-8 3,1 8,6103 20,23 0,840 0,72 11,1 

4,5 3,410-9 3,6 4,8104 21,25 0,825 0,72 12,2 

5,0 3,010-9 3,5 7,5104 22,43 0,835 0,78 13,0  

6,2 8,710-8 3,5 1,2105 17,37 0,843 0,69 10,19 
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 Se observă că densitatea curentului de scurtcircuit Io variază între 17,37 şi 22,43 mAcm-

2, tensiunea de circuit deschis (Ucd) – în intervalul 0,825...0,843 V, iar eficiența conversiei 

energiei solare în cea electrică () – în limitele 10,2...13%. Valorile maxime ale parametrilor 

energetici revin grosimilor de 4,5 și 5 m și constituie 21,25 și 22,4 mAcm-2; 0,825 și 0,835 V, 

12,2 și 13%. 

 Parametrii CF cu HJ n+CdS-po-p+InP, la care deja ne-am referit, mai depinde, după cum 

va fi demonstrat în continuare, și de grosimea stratului frontal n+CdS depus prin tehnologia 

specificată – metoda volumului cvasiînchis în atmosferă de hidrogen. În Fig.4.15 sunt prezentate 

aceleași caracteristici la iluminare pentru CF n+CdS-po-p+InP în dependență de durata de 

depunere a stratului frontal n+CdS – 1,5, 3,0, 6,0 minute, grosimile stratului fiind de 0,9, 2,1 și 

3,6 µm. 

 

Fig.4.15. Caracteristicile I-U la întuneric (11) și la iluminare (1, 2, 3) a CF cu HJ n+CdS-po-p+InP 

pentru diferite durate de creștere a stratului frontal n+CdS. 

Durata de creștere, min: 1, 11 – 1,5; 2 – 3; 3 – 6 

 

 Grosimea stratului epitaxial intermediar poInP a fost constantă și constituie cca 4,5 m – 

valoare optimă stabilită în această lucrare. În Tabelul 6 sunt prezentate valorile parametrilor 

electrici și energetici caracteristice pentru CF studiate. 

Tabelul 4.6 

Parametrii CF cu HJ n+CdS-po-p+InP în dependență de durata de depunere a stratului frontal 

n+CdS 

Structura 

Durata de depunere 

a stratului n+CdS, 

min/grosime, µm 

I0,  

Acm-2 

Rs, 

Ωcm2 

Rsh, 

Ωcm2 

Isc, 

mAcm-2 

Ucd, 

V FF 

η, 

% 

n+CdS-po-
+InP 

1,5/0,9 3,210-9 4,1 2,2105 27,6 0,816 0,65 14,6 

3,0/2,1 1,110-8 9,3 2.0105 24,0 0,815 0,55 10,6 

6,0/3,6 8,410-9 10,0 5,4104 23.9 0,810 0,51 10,7 
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 Se observă că valorile maxime ale parametrilor fotoelectrici, ce constituie Jsc=27,6 

mAcm-2, Ucd=0,816 V, FF=0,65 și =14,6%, revin duratei de depunere a stratului frontal n+CdS 

de 1,5 min, grosimea stratului fiind de cca 0,9 m. Valoarea eficienței maxime de 14,6%, în 

cazul în care durata de depunere a stratului frontal n+CdS este minimă – 1,5 min, poate fi 

confirmată și de caracteristicile fotosensibilității prezentate în Fig.4.16. 

 
Fig.4.16. Fotosensibilitatea CF cu HJ n+CdS-po-p+InP 

pentru diferite grosimi ale stratului frontal nCdS 

Durata de depunere a stratului CdS, min/grosimea, µm: 1 – 1,5/0,9; 2 – 3,0/2,1; 3 – 6,0/3,6. 

 

 Observăm că atât fotosensibilitatea, cât și gradul de extindere a curbelor sunt mai 

pronunțate în cazul duratei de 1,5 min de depunere a stratului frontal n+CdS. 

 Cercetarea caracteristicilor I=f(U) ale homostructurilor n+InP-pInP-p+InP cu sau fără 

strat frontal nCdS la întuneric şi iluminare (Fig.4.17) demonstrează următoarele: 

 

 

Fig.4.17 Caracteristicile I – U ale homostructurii n+InP-p-InP-p+InP (p- crescut repetat): 

1 – la întuneric, cu strat frontal n+CdS; 

2 – la iluminare (E=100 mWcm-2) fără (2) şi cu strat frontal n+CdS (3) 
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• potenţialul barierei energetice la 300 K, determinat din caracteristica I – U, constituie 0,74-

0,76 V, ceea ce este în concordanţă cu valorile acestuia determinate din caracteristica C-U; 

• dependenţa I=f(U) la întuneric şi polarizarea directă corespunde relaţiei I=Isexp(  -1). 

Coeficientul de idealitate A constituie 2…2,4, caracteristic pentru mecanismul de transport al 

purtătorilor de sarcină, determinat de procesul generare-recombinare în zona de sarcină spaţială a 

homojoncţiunii; 

• densitatea curentului de saturaţie Is constituie (1…4)10-8 mAcm-2;  

• la iluminare Isc=8,5 mAcm-2, Ucd=0,740 V pentru homostructura n+InP-pInP-p+InP fără 

strat frontal n+CdS şi 21,6 mAcm-2 şi 0,85 V – homostructura cu strat frontal n+CdS;  

• valoarea coeficientului de umplere FF de 0,71 şi 0,74 asigură eficienţa conversiei energiei 

solare în cea electrică de 4,4% pentru homostructura n+InP-pInP-p+InP fără stratul frontal n+СdS 

şi 13,5% – pentru homostructura cu acest strat. Creşterea eficienţei în cazul homostructurii cu strat 

fereastră n+CdS se datorează faptului că acest strat reduce viteza de recombinare la suprafaţa 

structurii (EgCdS=2,42 eV, EgInP=1,34 eV), micşorează rezistenţa în serie a CF şi coeficientul de 

reflexie. 
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Fig.4.18 Fotosensibilitatea CF cu homostructura n+InP-pInP-p+InP (p-InP crescut repetat)  

cu (1) sau fără (2) strat frontal n+CdS 

 

 Fotosensibilitatea structurii n+InP-p-InP-p+InP, cu strat fereastră nCdS (Fig.4.18), la 

valoarea maximă este cu 15-20% mai pronunţată decât cea a structurii fără acest strat, ambele 

corespund, după formă, curbei caracteristice pentru homojoncţiune şi cuprind intervalul 

lungimilor de undă 500-950 nm. 

 În Fig.4.19 sunt prezentate pentru comparate caracteristicile de sarcină pentru 

homojoncţiunea n+CdS-n+InP-p-InP-p+InP (1) şi heterojoncţiunea n+CdS-p-InP-p+InP (2) la 

iluminare. 
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 Se observă că utilizarea tehnologiei modificate de obţinere a stratului intermediar p-InP 

permite atingerea valorii eficienţei de 17,3% a CF cu heterojoncţiune, adică o eficienţă cu 3,8% 

mai mare decât cea de 13,5% a CF cu homojoncţiune. 

  
 

Fig.4.19 Caracteristicile de sarcină: 1 – homojoncţiunea n+CdS-n+InP-pInP-p+InP; 

2 – heterojoncţiunea n+CdS-pInP-p+InP 

 

În cazul CF cu heterojoncţiune acest fapt se datorează, în primul rând, utilizării mai eficiente a 

spectrului vizibil, ceea ce se demonstrează prin compararea fotosensibilităţii acestor două 

structuri (Fig.4.20). 
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Fig.4.20 Fotosensibilitatea CF: 

1 – HJ n+CdS-pInP-p+InP (p-InP crescut repetat); 

2 – homostructura n+CdS-n+InP-p-InP-p+InP (p--InP crescut repetat) cu strat frontal n+CdS 

 

Au fost stabilite căile reale de majorare a randamentului CF cu homo- şi heterojoncţiune din InP 

formulate după cum urmează:  

• majorarea suprafeţei active a CF până la 95…97% prin optimizarea geometriei 

contactului frontal; 
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• utilizarea stratului frontal antireflectant ce va micşora până la 2% pierderile prin reflecţia 

luminii incidente; 

• utilizarea ferestrei optice dintr-un material semiconductor cu ∆Eg mare; 

• micşorarea pierderilor legate de rezistenţa în serie (Rs) şi rezistenţa şunt (Rsh) ale CF; 

• majorarea lungimii de difuziune a purtătorilor de sarcină minoritari, ceea ce va provoca 

creşterea coeficientului de colectare a acestora.  

 A fost aplicat stratul antireflectant SiO2 depus pe suprafața frontală a CF din InP prin 

metoda evaporării cu fascicol de electroni. Avantajul tehnologiei utilizate constă în depunerea 

stratului antireflectant SiO2 pe suporturi la temperatura de 300 K. În Tabelul 7 sunt prezentate 

valorile Isc și Ucd până și după depunerea stratului antireflectant în dependență de durata de 

depunere/grosimea stratului. 

Tabelul 4.7 

Valorile Isc și Ucd în dependență de grosimea stratului antireflectant SiO2 

CF Parametrii 
Grosimea stratului antireflectant, nm 

0 40 80 106 132 Jsc, % 

1 
Ucd, V 0,720 0,700 0,710 0,650 0,650 - 

Isc, mA 16,0 15,0 19,0 18,5 16,0 18 

2 
Ucd, V 0,780 0,780 0,780 0,790 0,790 - 

Isc, mA 27 23,0 30,5 29,5 27,0 13 

3 
Ucd, V 0,819 0,815 0,815 - - - 

Isc, mA 17,07 - 18,58 - - 10,9 

4 
Ucd, V 0,774 - 0,775 - - - 

Isc, mA 21,1 - 23,6 - - 11,8 

 

 Analiza datelor experimentale prezentate în Tabelul 4.7 demonstrează că grosimea 

optimă a stratului antireflectant este de cca 80 nm, iar creșterea Isc este de cca 10,9-18% (în 

medie 13,4%). 

 A fost asamblat un modul fotovoltaic din 25 celule fotovoltaice tip n+CdS-po-p+InP 

comutate mixt cu suprafața activă de 37 cm2 (Fig.4.21). 
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Fig.4.21 Modul fotovoltaic. Parametrii energetici: Ucd=3,9 V, Isc=0,25 A, Wmax=0,7 W. 

 

Straturi antiraflectante SiO2 de grosimi optimizate (80 nm) au fost depuse și pe CF (25) a 

modulului asamblat, ce a permis majorarea puterii generate cu cca 25% (puterea finală cca 1 W). 

Au fost stabilite căile reale de majorare a puterii modulului fotovoltaic: optimizarea comutării 

CF componente ale modulului; micșorarea pierderilor legate de rezistența în serie ale 

elementelor separat și a modulului în ansamblu; majorarea suprafeței fotoactive a modulului. 

 

4.2.4. Testarea CF în baza pInP 

 În Fig.4.22 sunt prezentate caracteristicile de sarcină ale CF tip n+CdS-po-p+InP și tip 

n+CdS-n+-po-p+InP testate în condițiile AM1 (1000 Wm-2) în Decembrie 2018 la Helmholtz 

Zentrum Berlin fuer Materialien und Energie GmbH (HZB) (Berlin, Germania). 

 

 

Fig.4.22. Caracteristica de sarcină a CF n+CdS-po-p+InP(1) și a CF n+CdS-n+-po-p+InP(2). 

1 - la întuneric; 1, 2 – iluminare E=1000 Wm-2 

 

 În Tabelul 4.8 sunt prezentați parametrii acestora: Isc, Ucd, FF, , Ul, Il, W, Rs, Rsh. 
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Tabelul 4.8 

CF 

Sactiv

, 

cm2 

Isc, 

mAcm-2 

Ucd, 

V 

FF, 

% 

, 

% 

Ul, 

V 

Il, 

mA 

W, 

mWc

m-2 

Rs, 

cm2 

Rssh, 

cm2 

Hetero-

joncțiunea 

n+CdS-po-

p+InP 

1,6 18,58 0,815 80,3 11,99 0,690 17,368 11,984 1,683 6665,446 

Homo-

joncțiunea 

n+CdS-n+-po-

p+InP 

1,0 12,84 0,78 72,4 7,31 0,630 11,579 7,306 4,705 13135,227 

 

Observăm că eficiența CF cu heterojoncțiunea n+CdS-po-p+InP în condițiile AM1 constituie 

11,99%, iar a celor cu homojoncțiunea n+CdS-n+-po-p+InP – 7,31%. Majorarea eficienței CF 

prezentate poate fi rezolvată prin utilizarea precursorilor (PCl3, H2, In, InP) de o puritate mai 

înaltă, urmată de creșterea curentului de scurt circuit provocată de creșterea lungimii de difuzie a 

purtătorilor de sarcină minoritari. 

 A fost cercetată eficiența cuantică extrernă a CF în baza hetero- și homojoncțiunilor din 

InP rezultatele fiind prezentate în Fig.4.23. 

 

Fig.4.23. Eficiența cuantică externă 

1 – homojoncțiunea n+-po-p+InP; 2 – aceiași cu strat frontal n+CdS (n+CdS-n+-po-p+InP); 

3 – heterojoncțiunea n+CdS-po-p+InP.  

 

Observăm că eficiența cuantică constituie cca 75% în intervalul lungimilor de undă 600...900 nm 

în cazul CF cu heterojoncțiunea n+CdS-po-p+InP, cca 70% pentru =850 nm în cazul  

homojoncțiunii n+-po-p+InP cu strat frontal n+CdS și o eficiență redusă de 40% pentru =900 nm 

în cazul homojoncțiunii n+-po-p+InP fără strat frontal n+CdS. Aceasta confirmă repetat prioritatea 

CF din InP cu heterojoncțiune, privind utilizarea mai efectivă a fluxului luminos incident. 
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4.3 Tehnologia de preparare a straturilor de ZnO prin metoda spray pyrolysis și 

caracterizarea lor 

 Peliculele de ZnO sunt chimic stabile şi nu reacţionează la instabilităţile atmosferei şi se 

folosesc în calitate de straturi transparente în regiunea vizibilă şi infraroşie a spectrului, în 

calitate de contacte electrice şi straturi bufer în celulele solare şi în dispozitive de înregistrare a 

informației [19, 20]. Doparea straturilor de oxid de zinc permite obţinerea lor cu rezistivitatea 

relativ coborâtă de 2∙10-4  cm [21]. Peliculele de oxid de zinc dispun de caracteristici 

piezoelectrice şi electroluminiscente bune şi pot fi folosite în calitate de straturi funcţionale în 

aparate acustice, surse şi detectoare de radiaţii în regiunea ultravioletă şi infraroşie, şi în 

elemente de optică liniară [22]. Posibilităţile acestui material în stare încălzită permit absorbirea 

unor gaze, permit folosirea straturilor acestui material în calitate de senzori pentru detectori de 

gaze. 

 Pentru depunea straturilor de ZnO a fost folosit acetatul de zinc (Zn(CH3COO)2·2(H2O)) 

dizolvat în apă – acid acetic – metanol cu raportul de 25:10:65 cu concentraţia de 0,2M. La 

obţinea straturilor de ZnO a fost folosită instalaţia de depunere a straturilor prin metoda spray 

pirolysis prezentată în Fig.4.24. Componentele principale ale acestei instalaţii sunt: sistemul de 

pulverizare, cuptorul electric, suportul pentru substraturi, sistemul de introducere a substraturilor 

în cuptor şi sistemul de dirijare a temperaturii. Instalaţia permite obţinerea straturilor de ZnO pe 

o suprafaţă de până la 80 cm2. Temperatura cuptorului se menţine constantă cu o precizie de 

±5°C. Straturile de ZnO au fost crescute în atmosferă de argon la presiunea prin pulverizator de 2 

bari. În calitate de substraturi sau folosit plachete de sticlă care preventiv au fost degresate în 

toluen, alcool izopropilic, corodate în metanol +5%Br timp de 10 min, uscate în vapori de alcool 

izopropilic, şi ulterior se amplasează în camera de depunere (cuptorul electric). După aceasta se 

ridică temperatura în cuptor la valoarea necesară de depunere, se conectează pulverizatorul la 

sistema de gaz purtător, se toarnă soluţia de acetat de zinc în pâlnia pulverizatorului şi se 

efectuează procesul de depunere. Pentru un volum de 20 ml timpul de depunere constituie 6 min. 
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Fig.4.24 Schema instalației pentru depunerea straturilor prin pulverizare 

 

 Parametrii electrofizici ai straturilor de ZnO cu grosimile de cca 250 nm au fost 

determinați utilizând instalaţiea de măsurare a parametrilor electrici şi termoelectrici în câmp 

magnetic de 0,5 T la curent continuu stabilizat. Au fost determinate conductibilitatea electrică, 

concentraţia şi mobilitatea purtătorilor de sarcină în straturile de ZnO. Transmitanţa optică a 

straturilor de ZnO în diapazonul lungimilor de undă 200-1000 nm a fost măsurată la 

spectrometrul Agilent Cary 60. 

 Pentru cercetarea spectrelor luminescenţei a fost folosit spectrometrul МДР-23. Excitarea 

s-a efectuat cu fascicolul de laser cu azot (=0,337 µm). Semnalul radiaţiei luminescente a fost 

înregistrat cu ajutorul fotomultiplicătorului ФЭУ-51 într-un sistem standard de detectare 

sincronică. Măsurătoarele s-au efectuat la 300K. 

 

 În Fig.4.25 este prezentata dependenta trnsmitanţei în funcţie de lungimea de unda ale 

straturilor de ZnO depuse în intervalul de temperaturi ale suportului de sticlă (250-450)°C pentru 

un volum constant pulverizat de 20 ml. După cum se observă transmitanţa are valori de (80-

85)% în intervalul de lungimi de undă (300-1000) nm. Concretizăm, că pentru straturile obținute 

la toate temperaturile suportului a fost spulberata aceeaşi cantitate de soluție. Se observă, că 

dependența spectrală a transmitanţei este practic aceiaşi cu excepţia straturilor crescute la 

temperaturi de 400°C şi 450°C. 

1 -sistem de alimentare 

2 -cuptor electric 

3 -dispozitiv pentru reglarea automată a 

         temperaturii substratului cu termocuplul 

4 -sistemul de deplasarea a suportului 

5 -sistemul de rotire a suportului pe care este 

fixat substratul, 

6 -zona de depunere a cuptorului electric 

7 -sistemul de pulverizare 

8 -sistemul de evacuare a produselor 

     reziduale ale pirolizei 

9 -suportul 

10 -capacul 

11 -substratul de sticlă 

12 -placa de protecție 
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Fig.4.25 Dependența spectrală a transmitanţei straturilor de ZnO obținute la diferite temperaturi 

ale suportului. 

T, °C: 1 – 250; 2 – 300; 3 – 350; 4 – 400; 5 – 450. 

 

 În Fig.4.26 este prezentată dependenţa transmitanţei straturilor de ZnO depuse la 400°C 

de lungimea de undă pentru diferite volume de soluţie pulverizată. Observăm, că pentru toate 

volumele pulverizate la temperatura de 400°C dependența spectrală a transmitanţei are acelaşi 

caracter; în intervalul de lungimi de undă 350-1000 nm transmitanța are valori maxime de 80-

85%. Pentru curba 4 din Fig.4.25 obținută pentru stratul de ZnO crescut pentru un volum al 

soluției de 40 ml, unde grosimea stratului e mai mare de 20 nm, se observă efectul de 

interferenţă. 

 

Fig.4.26 Dependența spectrală a transmitanţei straturilor de ZnO obținute pentru  diferite volume 

ale soluției pulverizate V, ml: 1 – 5; 2 – 10; 3 – 20; 4 – 40 

 

 În Tabelul 4.9 sunt prezentaţi parametrii electrici ai straturilor de ZnO depuse la 400ºC în 

flux de argon şi tratate termic la 450°C timp de o oră în atmosferă de azot, hidrogen şi vid. 
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Tabelul 4.9 Parametrii straturilor de ZnO tratate termic în diferite medii 

Temperatura 

de tartare, 

C 

, 

·cm 
, -1·cm-1 n, cm-3 µ, cm2·V-1·s-1 Mediul 

tratării 

Fără tratare 32,9 0,003 6·1015 2,16 - 

450 23.58 0,042 3·1016 8,56 azot 

450 0,036 27,9 1,7·1019 9,9 hidrogen 

450 0,028  34,8 9,6·1019 2,26 vid 

 

 Tratarea termică a straturilor crescute la temperaturile de 250°C şi 300°C nu-şi schimbă 

esenţial parametrii electrici indiferent de medul în care au fost tratate, iar rezistivitatea este mare 

(k). Tratarea în azot schimbă neesențial rezistenţa specifică, iar concentraţia purtătorilor de 

sarcină se mărește cu un ordin faţă de concentraţia stratului netratat. Rezistenţa specifică şi 

concentraţia purtătorilor de sarcină a straturilor crescute la 400°C şi tratate la 450°C se schimbă 

cu 3...4 ordine de mărime şi au valori de 0,03 ·cm şi (2-9)·1019 cm-3. Valorile rezistenţei 

specifice si concentraţia sunt de acelaşi ordin pentru straturile de ZnO dopate cu un procent de 

Al. O mobilitate a purtătorilor de sarcină mai favorabilă o au straturile de ZnO tratate în 

atmosferă de hidrogen, datorita faptului că în rezultatul tratării o parte din oxigenul din straturi 

este eliminat. 

 Au fost studiate proprietățile luminescente a straturilor de ZnO obținute prin metoda 

pulverizării în flux de argon și tratate termic în vid, în flux de azot și flux de hidrogen. 

Distribuția spectrală a luminescenței este prezentată în Fig.4.27 S-a stabilit că spectrul 

fotoluminescenței măsurat la 300 K în regiunea de 1,5…3.5 eV constă din benzi de luminiscență 

roșie, verde, galbenă și ultravioletă.  

 

Fig.4.27 Distribuția spectrală a luminescenței în straturile ZnO obținute prin metoda pulverizării 

în argon pe suporturi de sticlă şi siliciu și tratate în diferite medii:  

1 – netratate; tratate în: 2 – azot, 3 – vid, 4 – hidrogen 
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 Primele trei maxime sunt legate cu tranzițiile pe nivele adânci, iar banda ultravioletă cu 

tranzițiile bandă-bandă la interacțiunea purtătorilor de sarcină cu fononii de tip LO. Poziția 

benzilor observate coincide cu rezultatele obținute în lucrările [23, 24], unde straturile de ZnO au 

fost obținute prin tratarea izotermică în aer a substraturilor de ZnSe la temperaturile 750-1050C 

timp de 5-30 min. S-a stabilit o dependență a intensității recombinării radiative în straturile de 

ZnO depuse prin metoda pulverizării în argon pe suporturi de sticlă şi siliciu și tratate în diferite 

medii. Astfel tratarea termică a straturilor de ZnO în hidrogen conduce la o majorare mai 

pronunțată a intensității luminescenței decât a straturilor tratate în azot și în vid corespunzător, 

față de cele netratate. 

 

4.4 Utilizarea straturilor de ZnO în celulele fotovoltaice 

4.4.1 Celulă fotovoltaică tip nCdS-pInP cu strat antireflectant ZnO 

 Straturile nanometrice antireflectante ZnO depuse pe suprafața frontală a structurii nCdS-

pInP au fost pulverizate la temperaturile de 250°C pentru a nu deteriora grila de colectare a 

purtătorilor de sarcină generați. În Fig.4.28 este prezentată schema structurii inițiale nCdS-p-

p+InP cu contacte frontale și verso. 

 

 

Fig.4.28. schema structurii p+InP-p-InP-nCdS cu contacte frontale și verso. 

 

 În Fig.4.29 sunt prezentate caracteristicile de sarcină a structurii pInP-nCdS și eficiența în 

dependență de grosimea stratului antireflectant ZnO. 
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a)        b) 

Fig.4.29. a) Caracteristicile de sarcină a structurii nCdS-pInP în dependenţă de grosimea stratului 

antireflectant  ZnO: d, nm, 1 – 0; 2 – 60; 3 – 120; 4 – 180; 5 – 300.  

b) Dependenţa eficienței structurii fotovoltaice nCdS-pInP de grosimea stratului antireflectant de 

ZnO. 

 

 Grosimile straturilor de ZnO de 60-100 nm sunt mai favorabile pentru majorarea 

eficienței celulei fotovoltaice. Pentru aceste grosimi a stratului antireflectant eficiența CF creste 

aproximativ cu cca 3% (Tabelul 4.10). Cu creşterea grosimii straturilor antireflectante mai mare 

de 100 nm curentul de scurt cercuit se micșorează concomitent cu micșorarea factorului de 

umplere FF (Fig.4.30a).  

 

Tabelul 4.10 Parametrii energetici ai structurii fotovoltaice nCdS-pInP în dependenţă de 

grosimea stratului antireflectant 

CF d, nm Jsc, mA/cm2 UCD, V FF, % η, % Rser, Ω UC, V 

nCdS-

pInP 

0 18,33 0,73 64,75 8,56 5,2 0,807 

60 27,21 0,74 63,35 12,74 3,67 0,806 

120 25,36 0,74 61,51 11,54 4,33 0,79 

180 26,11 0,72 42,83 8,05 5,57 0,76 

300 23,96 0,72 34,7 5,98 11,88 0,755 
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a)      b) 

Fig.4.30. Dependenţa factorului de umplere a) şi a rezistenţei în serie b) de grosimea (d) a 

stratului antireflectant 

 

Micșorarea curentului de scurt cercuit și a factorului de umplere se datorează creșterii rezistenții 

în serie a CF (Fig.4.30b). Mărirea rezistenței în serie a structurii fotovoltaice este legata de 

aflarea structurii fotovoltaice la temperatura de 250ºC. 

 

4.4.2. Celulă fotovoltaică tip nZnO-pInP 

 Pentru structura fotovoltaică nZnO-pInP straturile nanometrice nZnO cu grosimea de 300 

nm au fost depuse la temperatura de 400C pe substratul pInP cu orientarea (100) și concentrația 

purtătorilor de sarcină de 1018 cm-3. În Fig.4.31 este prezentată caracteristica de sarcină a 

structurii pInP-ZnO la iluminarea de 100 mWcm-2. 
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Fig.4.31 Caracteristica de sarcină a structurii nZnO-pInP la iluminarea de 100 mWcm-2 
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Cum se observă din Fig.4.31 coeficientul de umplere FF al acestei celule fotovoltaice și curentul 

de scurt circuit Isc, au la etapa inițială valori modeste. 

 

°  

Fig.4.32. Dependenţa spectrală a fotosensibilităţii structutrii nZnO-pInP 

 

 Fotosensibilitatea structurii fotovoltaice nZnO-pInP (Fig.4.32) este localizată în 

diapazonul lungimilor de undă 400-1100 nm și este mai extitsă în diapazonul lungimilor de undă 

scurte comparativ cu sinsibilitatea structurilor nCdS-pInP [25], fiind analogică cu valorile 

fotosensibilității structurii nITO-pInP [26]. 

 

4.4.3 Celule fotovoltaice tip n+CdS-p-p+InP 

 Prin aplicarea tehnologiei descrisă în raportul present, au fost preparate celule 

fotovoltaice tip n+CdS-p-p+InP utilizând substrate din lingouri diferite cu parametrii prezentați 

în Tabelul 4.11. Caracteristicile de sarcină a două CF (AM1) de acest tip sunt prezentate în 

Fig.4.32, iar parametrii fotovoltaici. 
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Fig.4.32 Caracteristicile de sarcină a CF tip n+CdS-p-p+InP: 1 – E 154; 2 – E 1802 

 

 Eficiența maximală a acestora constituie 16,0% și este determinată de parametrii electrici 

mai avansați a stratului epitaxial intermediar pInP depus la prima etapă tehnologică de formare 

a structurii In-n+CdS-p-p+InP-(Ag+5%Zn). Diferențele de concentrații a purtătorilor de sarcină 

minoritari în substratul p+InP și stratul epitaxial intermediar pInP, precum și în stratul frontal 

n+CdS și stratul intermediar pInP (Tabelul 4.11) conduce la formarea efectului de câmp ce 

favorabil se reflectă asupra colectării purtătorilor de sarcină minoritari și a valorii eficienței de 

conversie a energiei solare de 16% pentru CF E154. 

 

Tabelul 4.11 Parametrii ftovoltaici ai CF n+CdS-p-p+InP din lingouri diferite 

CF Substrat pInP 
Stratul 

nCdS 

Strat epitaxial  

p InP 

Isc,  

mA·cm-2 

Ucd, 

mV 
FF , % 

E154 

Lingoul 261M 

(100)4 

p=2,41018cm-3 

=3,710-2 cm 

=60 cm2V-1s-1 

n=3,81018 

cm-3 

=2,5710-2 

cm 

 

=62,7  

cm2V-1s-1 

p=41017cm-3 

=1,110-2 cm 

=70 cm2V-1s-1 

32,82 810 0,62 16,0 

E1802 

Lingoul 7-89 

(100)4 

p=3,41018cm-3 

=3,210-2 cm 

=57,1 cm2V-1s-1 

p=81017cm-3 

=1,210-2 cm 

=64 cm2V-1s-1 

27,5 818 0,61 13,6 

 

 A fost apreciată degradarea parametrilor fotoelectrici ale CF nCdS-pInP. Testările CF tip 

n+CdS-p+InP pentru fluxul luminos incident de 1000 Wcm-2 prezentate în Tabelul 4.12 au fost 

efectuate la simulatorul de radiație solară ST-1000 (Institutul de Fizică Aplicată) în septembrie 
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anul 2009 (fără strat antireflectant) și octombrie – decembrie 2018 fără și cu strat antireflectant 

SiO2 depus prin metoda evaporării cu fascicol de electroni la 300K. 

 

Tabelul 4.12 Parametrii CF nCdS-pInP (1000 Wm-2) 

Anul 

Parametrii 

Eff. 

% 

Jsc, 

mA·cm-2 

Ucd, 

V 

FF 

% 

Rs, 

cm2 

Rsh, 

cm2 

Jo, 

mA·cm-2 

P, 

W 

09.2009 

Fără strat 

antireflectant 

7,18 12,6 0,778 73,0 2,954 5137 1,8159 0.02 

10.2018  

fără SiO2 
6,61 12,2 0,776 69,9 3,459 1091 1,4063 0,02 

12.2018  

cu SiO2 
6,69 13,1 0,767 69,7 7,997 3356 0,0216 0,02 

 

 Datele din Tabelul 4.12 confirmă majorarea densității curentului de scurt circuit (Isc) la 

aplicarea stratului antireflectant SiO2 cu cca 8%. Degradarea eficienței CF investigate pe 

parcursul a 9 ani în regim nestaționar este de cca 6%, Isc – 3%, Ucd – 0,25% FF – 4%, W – 

constant. Așadar, rata degradării parametrilor CF investigate peste 9 ani este diferită pentru 

fiecare parametru, fiind maximală (4%) pentru FF cauzată, probabil, de creșterea rezistenței în 

serie de la 3 la 8 cm2. 
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5. Tehnologia de obținere a straturilor de GaN pe substraturi de siliciu cu straturi 

intermediare de AlN, AlGaN 

 În prezent, nitrura de galiu (GaN) este materialul semiconductor principal aplicat la 

confecționarea dispozitivelor optoelectronice (diodelor și laserelor luminescente, detectoarelor 

de raze ultraviolete); are aplicare în electronica de putere și frecvențe înalte, de funcționare la 

temperaturi ridicate în medii agresive (chimic, de radiație nucleară etc.); poate fi aplicat la 

elaborarea senzorilor de diferite gaze etc. GaN ieste unul din compușii principali proprietățile 

fizice ale căruia permit extinderea ariei de confecționare și aplicare a dispozitivelor 

corespunzătoare pentru generațiile următoare. Obstacolul principal la realizarea acestei extinderi, 

însă, ieste lipsa cristalelor de GaN cu dimensiunile rezonabile. Metodele tradiționale de creștere 

a cristalelor, cunoscute până în prezent, permit doar obținerea monocristalelor de dimensiuni 

milimetrice în condiții de temperaturi și presiuni foarte ridicate (2000ºC, 40 kbar). Din această 

cauză majoritatea dispozitivelor electronice în baza nitrurii de galiu sunt confecționate pe 

substraturi eterogene, de obicei pe sapfir sau carbura de siliciu. 

 O alternativă a acestor materiale, în calitate de substrat, poate fi și siliciul. Însă până în 

prezent, necătând la beneficiile de cost a Si față de aceste material o tehnologie potrivită de 

adoptare a straturilor de GaN cu substraturile de siliciu nu există, căile concrete de realizare ale 

acestei tehnologii nu este clară. Se poate afirma că în prezent nivelul de realizare a proiectelor de 

confecționare a dispozitivelor electronice în baza nitrurii de galiu pe siliciu se află la etapele de 

patentare, inițiale de implementare. De menționat că structurile GaN/Si au arii extinse de 

aplicare: la confecționarea LED - urilor, laserelor, în electronica de putere, frecvențe și 

temperaturi ridicate, la confecționarea tranzistoarelor de câmp cu gaz electronic bidimensional, 

la elaborarea senzorilor cu dimensiuni micrometrice pentru detectarea gazelor nocive (NO, NO2,) 

etc. Primele lucrări de depunere a straturilor de GaN pe Si au început prin 1970 și au durat mai 

mul de 20 ani fără mari succese. Până și în timpul de față obținerea straturilor perfecte de GaN 

pe Si se confruntă cu mai multe obstacole tehnice și tehnologice. Datorită diferenței mari dintre 

parametrii rețelelor cristaline (~17%) ale GaN și Si în procesul inițial de depunere la interfața 

straturilor apare o densitate ridicată de defecte. De asemenea diferența mare dintre coeficienții de 

dilatare termică a GaN și Si (~ 56 %), în procesul de răcire de la temperatura de depunere la 

temperatura camerei, provoacă tensiuni mecanice care produc fisuri, curbarea structurilor. Acești 

factori generează o concentrație a dislocațiilor în straturi de ordinul a 1010 cm-2 , o concentrație a 

electronilor de ~ 1020cm-3. La temperaturile ridicate de obținere a nitrurii de galiu siliciul 

difuzează din substrat, dezlocuiește galiul din stratul sintetizat de GaN, formează compusul 

Si3N4 cu degajarea picăturilor de eutectică Ga:Si și deteriorarea suprafeței substratului. Un 

rezultat decisiv la depășirea acestor obstacole a fost obținut utilizând concepția creșterii 

structurilor GaN/…/Si cu straturi buferale, de nuclearizare și antidifuzionale, depuse pe substrat 
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la etapa inițială a procesului. Cu scopul de a reduce concentrația defectelor și tensiunile 

mecanice, în prezent se utilizează interstraturi template de diferită geometrie și compo¬nență, 

monostraturi metalice, suprarețele etc. Un pas decisiv la depășirea obstacolelor menționate a fost 

făcut la începutul anilor 1990, când pentru ameliorarea cristalinității straturilor de GaN a fost 

lansată concepția structurilor cu straturi intermediare (buferale) dintre strat – substrat. În prezent 

direcțiile principale ale cercetărilor sunt îndreptate spre reducerea concentrației defectelor și 

tensiunilor mecanice a structurilor (template, pasivate, AlN-interstraturi, mono straturi metalice, 

straturi buferale de diferită componență a AlGaN, inter straturi cu suprarețele etc.). 

 Tehnologia de creștere a straturilor de GaN pe Si, în cadrul cercetărilor effectuate, ieste 

realizată prin metoda HVPE (Hydride Vapor Phase Epitaxy). În calitate de precursori sunt 

utilizați hidrogenul, amoniacul, clorura de hidrogen, galiul, aluminiul etc. Pentru realizarea 

acestei tehnologii a fost confecționată o instalație tehnologică cu un reactor de tip nou. 

Tehnologia HVPE este, relativ, mai simplă de realizat, are o productivitate de creștere a 

straturilor III-N de ~10 ori mai mare de cât tehnologia MOCVD, MBE, etc. Reactorul de 

sintetizare de tip nou cu cuptorul electric mobil lărgește considerabil numărul procedeelor 

tehnologice necesare la optimizarea condițiilor de obținere a straturilor corespunzătoare, 

contribuie la micșorarea consumului gazului de transport. Prin această metodă au fost obținute 

straturi de AlN, AlGaN, GaN pe substraturi de siliciu, safir etc. Datorită rotirii substratului cu un 

flux gazos au fost obținute straturi omogene la un diametru de 50 mm. Au fost obținute straturi 

epitaxiale de GaN pe Si cu o concentrație a electronilor de ~1020 cm-3. 

 

5.1 Tehnologia de obținere 

 Sintetizarea straturilor AIII-N a fost efectuată prin metoda reacțiilor chimice de transport, 

HVPE. S-a utilizat un reactor confecționat din sticlă de cuarț situat orizontal. Pereții interiori ai 

reactorului sunt protejați de interacțiunea cu substanțele agresive, folosite la sintetizare, cu o 

foaie de carbon și un tub de cuarț în care nemijlocit se efectuiază depunerea straturilor necesare. 

Înainte de efectuarea procedeelor tehnologice de creștere a straturilor carbonul era supus tratării 

termice (la 1100ºC) timp de 10 ore în flux de hidrogen, precum și corodării în mediu de clorură 

de hidrogen+hidrogen. În așa mod fracțiile mai volatile din protectorul de carbon, precum și alte 

impurități erau înlăturate din reactor. Presiunea în reactor era constantă, la nivelul a 500 Pa mai 

mare de cât cea atmosferică. În calitate sursă de azot sa folosit amoniacul. Clorura de hidrogen 

(HCl) a fost utilizată la transportarea precursorilor de galiu, aluminiului. Puritatea substanțelor 

utilizate era de 5N. Consumul total al hidrogenului era la nivelul a 5 slpm, iar a amoniacului nu 

depășea 2,4 slpm. În dependență de procedeele tehnologice efectuate consumul clorurii de 

hidrogen varia în limitele 2-50 smlpm. 
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 În timpul depunerii straturilor substraturile erau aranjate pe un suport de grafit (rotator), 

Fig.5.1, rotit de un flux gazos cu o viteză de 100Hz. Creșterea se realiza în condiții de levitație a 

substratului. Imaginea suportului care asigura rotirea rotatorului o prezentăm în Fig.5.2. Profilul 

termic staționar al reactorului era asigurat de încălzitoare rezistive. Temperatura surselor de Ga, 

Al sunt la nivelul a 850ºC. În calitate de substraturi au fost întrebuințate plachete de siliciu (КЭФ 

0.1) cu orientarea cristalografică a suprafeței de depunere (111). Nemijlocit înainte de 

introducere în reactor substraturile erau supuse procedeelor standard de corodare a siliciului 

(degresare în toluen, fierbere în apă distilată, fierbere 25 min în soluție de (1NH4OH: 2H2 O2:5H2 

O), fierbere în apă distilată, fierbere în soluție de (1HCl:2H2O2:5H2O), fierbere în apă distilată, 

uscare în vapori de propanol. 

 

 

Fig.5.1 Suport pe care sunt amplasate plachetele de siliciu rotit de fluxul gazos în timpul 

sintetizării straturilor AIII-N, confecționat din grafit. 

 

Imaginea schematică a instalației de creștere a straturilor se prezintă în Fig.5.3. Rețeaua 

principală de distribuire a gazelor ieste confecționată din țevi din inox. În reductoarele (R) pentru 

amoniac și clorura de hidrogen membranele din inox dintre camerele cu presiune înaltă-joasă au 

fost înlocuite cu membrane flexibile din cauciuc protejate cu foi din teflon. Conductele rețelei au 

fost tratate corespunzător pentru înlăturarea urmelor de substanțe organice, alte impurități, 

purgate în flux de hidrogen pentru înlăturarea urmelor de umiditate și ermetizate. Fluxurile de 

hidrogen, clorură de hidrogen erau calibrate cu rotametre electronice, iar cel de amoniac cu un 

rotametru mecanic. Blocurile din teflon (NH3, Ga, Al) serveau pentru înlăturarea mediului gazos 

din țevi prin îndreptarea fluxurilor reactante în liniile adiacente reactorului precum și calibrarea 

lor la începutul proceselor de depunere. 

 În tehnologia HVPE de sintetizare a compușilor AIII-N sunt utilizate reactoare din sticlă 

de cuarț, precum și piese din carbon. Foile de carbon sunt necesare la protejarea reactorului de 

interacțiunea cu compușii precursorilor (aluminiului, galiului, amoniacului). Temperatura de 

sintetizare a straturilor AIII-N variază în intervalul de ~400-500ºC şi poate atinge valori de 
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ordinul 1100ºC. La aceste temperaturi, în medii agresive de HCl, NH3 etc., are loc 

descompunerea parțială a cuarțului, generarea oxigenului. De aceea, o direcție aparte a 

cercetărilor este depistarea gradului de contaminare a straturilor sintetizate cu carbon și oxigen. 

Un alt scop al cercetărilor este studierea corelației dintre raportul concentrației aluminiului şi 

galiului în precursori și în stratul sintetizat de AlGaN. 

 

 

Fig.5.2 Suportul care asigură rotirea rotatorului (și a substratului) de un flux gazos la obținerea 

straturilor omogene de AIII-N, confecționat din cuarț 

 

Fig.5.3 Schema reactorului și a rețelei de distribuire a gazelor la sintetizarea straturilor de AIII-N 

prin metoda HVPE 
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5.2 Cercetări structurale ale straturilor de AlN, AlGaN sintetizate la etapa inițială de 

obținere a straturilor de GaN pe Si 

 A fost cercetată structura suprafeței straturilor de AlN crescute pe siliciu la 1100ºC 

(raportul fluxurilor H2/NH3=2/1, consumul de HCl - 5 smlpm) prin metoda HVPE la stadiul de 

nuclearizare. S-a stabilit, că nuclearizarea are loc conform modelului tridimensional, schimbarea 

mecanismelor de creștere a stratului în procesul de evaluare, cu timpul, care constituia 300 s. 

Suprafața straturilor a fost studiată prin metodele SEM și AFM. Existența nitrurii de aluminiu pe 

siliciu a fost demonstrată prin metoda RBS (Rutherford Back Scattering) cu aplicarea unui 

fascicul de particule , și, indirect, prin metoda spectroscopiei Raman. La etapa inițială, de 

nuclearizare, stratul nu este continuu, ci prezintă un ansamblu de particule dispersate (pd) 

statistic depuse pe suprafața substratului. După dimensiunile geometrice aceste pd pot fi 

clasificate în două ansambluri - cu dimensiuni mai mici (punctuale de ~ 100 nm) și densitatea de 

suprafață mai mare și cu dimensiuni mai mari (granule de ~ 300 nm), raportul densităților fiind 

de ~ 3/2. S-a constatat că, în condițiile tehnologice arătate mai sus, formarea stratului continuu 

are loc după a ~200 s de la începutul procesului de sintetizare. S-a mai constatat că densitatea pd 

pe suprafața substratului (nuclearizarea) la începutul procesului de sintetizare are o evoluție lenta 

timp de ~ 200 s, fiind stabila la nivelul a ~ 107 cm-2. 

 Sintetizarea GaN nemijlocit pe siliciu este complicat de realizat din cauza interacțiunii la 

temperaturi înalte  dintre  siliciu și azot,  degajarea galiului sub formă de picături, deteriorarea 

suprafeței substratului. Interacțiunea poate fi atenuată cu ajutorul unui strat buferal de AlN 

crescut pe suprafața siliciului în condiții optimale la etapa inițială de creștere a straturilor de 

GaN. În procesul de determinare ale acestor condiții in straturile de AlN au fost depistate mai 

multe faze cristaline, inclusiv și de azot polimerizat - compus cu proprietăți energetice 

excepționale [1, 2]. 

 Proprietățile cristalografice și compoziția fazelor au fost analizate prin metoda XRD cu 

utilizarea radiației monocromatice CuK ( = 1,5406 Å, 40 kV, 40 mA). Fazele cristaline au fost 

identificate folosind bazele de date JCPDS. Dimensiunile cristalitelor și constantele rețelelor 

cristaline au fost calculate utilizând Rigaku PDXL versiunea 1.4.03. Formula Debye–Scherrer a 

fost folosită la calculul dimensiunilor cristalitelor. 

 Depunerea straturilor AlN s-a efectuat în intervalul de temperaturi 500-1150ºC cu durata 

30-600 s. La temperaturi mai joase de 800ºC straturile, de obicei, sunt amorfe, pot fi ușor 

înlăturate de pe suprafața substratului. Rezultatele cercetărilor XRD a unui strat de AlN crescut 

pe siliciu la 1100ºC timp de 40 s sunt prezentate mai jos. 
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Tabelul 5.1. Analiza calitativă a rezultatelor XRD 
Phase name Formula Figure of 

merit 

Phase reg. detail DB card 

number 

polymeric 

nitrogen 

N 1.796 ICDD 

(PDF2008) 

00-057-0397 

Cristobalite-á 

(low) 

Si O2 1.389 ICDD 

(PDF2008) 

01-071-6240 

Silicon Si 1.387 ICDD 

(PDF2008) 

00-026-1481 

quartz HP, syn Si O2 0.687 ICDD 

(PDF2008) 

01-070-3317 
 

Phase name Formula Space group Phase reg. 

detail 

DB card 

number 

polymeric 

nitrogen 

N 199 : I213 ICDD 

(PDF2008) 

00-057-0397 

Cristobalite-á 

(low) 

Si O2 92 : P41212 ICDD 

(PDF2008) 

01-071-6240 

Silicon Si 227 : Fd-

3m,choice-2 

ICDD 

(PDF2008) 

00-026-1481 

quartz HP, syn Si O2 152 : P3121 ICDD 

(PDF2008) 

01-070-3317 
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Fig.5.4. Difractograma analizată a structurii AlN/Si 

Tabelul 5.2. Tabela picurilor fazelor principale ale structurilor AlN/Si 
No

. 

2-

theta(deg) 

d(ang.) Height(cps) FWHM(deg

) 

Asym. 

factor 

Size(ang.

) 

Phase name 

1 22.2937(18

) 

3.9844(3) 141740(768) 0.0316(19) 0.56(12) 2677(165

) 

Cristobalite-á 

(low)(1,0,1) 2 25.6845 3.46556 945538 0.166445 0.71010

1 

511.281 Cristobalite-á 

(low)(1,1,0) 
3 28.4509(12

) 

3.13456(13) 33590148(1183

0) 

0.0787(19) 0.33(3) 1088(26) Silicon(1,1,1),quar

tz HP, syn(1,0,1) 
4 36.235(4) 2.4770(3) 187024(883) 0.294(3) 1.31(7) 297(3) polymeric 

nitrogen(1,1,0) 5 58.8688(5) 1.567439(12

) 

180793(868) 0.0429(7) 0.89(5) 2221(36) quartz HP, 

syn(0,2,2) 

 

 

Tabelul 5.3 Constantele rețelelor cristaline ale fazelor depistate în structuri 
Phase name a(A) b(A) c(A) alpha(deg) beta(deg) gamma(deg) 

polymeric 

nitrogen 

3.503049 3.503049 3.503049 90.000000 90.000000 90.000000 

Cristobalite-á 

(low) 

4.902594 4.902594 6.839487 90.000000 90.000000 90.000000 

Silicon 5.429222 5.429222 5.429222 90.000000 90.000000 90.000000 

quartz HP, syn 4.550000 4.550000 5.169000 90.000000 90.000000 120.000000 

Unknown 0.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000 

Înafară de AlN și Si (a = 5,429 Å), au fost depistate următoarele faze: Polymeric nitrogen (pN) (a 

= b = c = 3,503 Å;  =  =  = 900; Crystallite size (Cs) =227 Å); Cristobalite – a (low) (a = b = 

4,902 Å, c = 6,8 Å;  =  =  = 900; Cs = 530 Å); Quartz HP, syn (a = b = 4,55 Å, c = 5,169 Å;  
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=  = 900,  = 1200; Cs = 1536 Å). În straturile de GaN crescute la 1035ºC pe structuri AlN/Si 

(stratul de AlN fiind depus la 1100ºC) au fost obținute modificări cubice a nitrurii de galiu (a = 

4,50 Å) , a nitrurii de aluminiu (a = 4,298 Å) precum și hexagonale de quartz HP (a = 4,564; b = 

5,420 Å). Urme de pN în acest strat de GaN nu au fost depistate. Straturi epitaxiale de GaN au 

fost obținute pe straturi buferale de AlN crescute la temperaturi mai mari de 1000ºC cu durata 

din intervalul 120 ± 40 s și grosimile de ~ 100 nm. 

 În structurile AIII-N/Si(111), înafară de siliciu, au fost depistate două faze polimorfe a 

bioxidului de siliciu:  - cuarțul și  - cristobalitul, o modificație cubică a cuarțului metastabilă 

la temperatura camerei [3]. De asemenea au fost descoperite și urme de azot polimerizat (pN) cu 

rețea cristalină cubică. Azot polimerizat în straturile de AlN, GaN, AlGaN nu au fost raportat 

pănă acum în bibliografie. În ultimul timp interesul pentru azotul polimerizat a crescut 

considerabil ca fiind cel mai efectiv combustibil, fiind ecologic pur, capabil să fie utilizat în 

absența oxigenului. 

 

5.3 Faze cristaline și distribuirea elementelor în secțiune transversală in structurile 

GaN/…/Si(111) 

 Rezultatele cercetărilor XRD a unui strat de GaN crescut pe siliciu cu două straturi 

buferale de AlN obținute cu o reciclare termică la temperaturi ridicate, un strat de AlN si unul de 

AlGaN crescute la temperatura de depunere a stratului propriu. Consumul total de hidrogen era 

de 3,6 iar a celui de amoniac de 1 slpm. Consumul de clorură de hidrogen în conducta 

aluminiului era de 11, in conducta galiului de 8,5 smlpm. Straturile de AlN1, AlN2 erau depuse 

la 1110ºC, iar cele de AlN3, AlGaN, GaN de 1030ºC. Durata depunerii straturilor de AlN1, 

AlN2, AlN3, AlGaN, GaN, corespunzător, iera de 3, 2, 2, 10 și 30 min. După creșterea stratului 

de AlN1 temperatura era micșorată cu ~150ºC timp de 15 min. restabilită la cea inițială 15 min și 

 

Tabelul 5.4.Faze cristaline în straturile GaN/AlGaN/AlN3/AlN2/AlN1/ Si(111) 
Phase name Formula Figure of merit Phase reg. detail DB card number 

Gallium Nitride Ga N 1.159 ICDD (PDF2008) 00-052-0791 

Silicon, syn Si 1.552 ICDD (PDF2008) 00-027-1402 

quartz HP, syn Si O2 1.859 ICDD (PDF2008) 01-070-3317 

Aluminum Nitride Al N 1.673 ICDD (PDF2008) 01-087-1053 

Coesite Si O2 2.672 ICDD (PDF2008) 01-075-4405 
 

Phase name Formula Space group Phase reg. detail DB card number 

Gallium Nitride Ga N 216 : F-43m ICDD (PDF2008) 00-052-0791 

Silicon, syn Si 227 : Fd-3m,choice-2 ICDD (PDF2008) 00-027-1402 

quartz HP, syn Si O2 152 : P3121 ICDD (PDF2008) 01-070-3317 

Aluminum Nitride Al N 216 : F-43m ICDD (PDF2008) 01-087-1053 

Coesite Si O2 15 : C12/c1,unique-
b,cell-1 

ICDD (PDF2008) 01-075-4405 
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Tabelul 5.5 Lista picurilor fazelor principale ale structurilor 

GaN/AlGaN/AlN3/AlN2/AlN1/Si(111) 
No. 2-theta,deg d(ang.) Height(cps) FWHM(deg) Asym. 

factor 
Size(ang.) Phase name 

1 28.4997 3.12947 21734890 0.155 2.5 552 Silicon, syn(1,1,1),quartz 
HP, 
syn(1,0,1),Coesite(0,4,0) 

2 34.4747 2.59955 33368830 0.341 0.36 255 Gallium Nitride(1,1,1) 

3 36.10718) 2.485612) 1771111 0.81 0.8 108 Aluminum Nitride(1,1,1) 

4 52.96 1.727414) 242338 0.13 2 731 Coesite(2,6,0) 

5 58.86517) 1.56754 154502 0.08 1 1212 quartz HP, 
syn(0,2,2),Coesite(0,8,0) 6 72.9352 1.295974) 715496576) 0.115 0.727) 898 Aluminum 
Nitride(3,1,1),Coesite(1,3,4) 

 

 

Tabelul 5.6 Parametrii rețelelor cristalne ale fazelor principale din structurile 

GaN/AlGaN/AlN3/AlN2/AlN1/Si(111) 
File 
name 

a(A) b(A) c(A) alpha(deg) beta(deg) gamma(deg) 

RSD4
9 

4.502434 4.502434 4.502434 90.000000 90.000000 90.000000 

RSD4
9 

5.420216 5.420216 5.420216 90.000000 90.000000 90.000000 

RSD4
9 

4.564024 4.564024 5.164128 90.000000 90.000000 120.000000 

RSD4
9 

4.298362 4.298362 4.298362 90.000000 90.000000 90.000000 

RSD4
9 

7.178460 12.537738 7.286541 90.000000 120.669998 90.000000 

RSD4
9 

0.000000e+00
0 

0.000000e+00
0 

0.000000e+00
0 

0.000000e+00
0 

0.000000e+00
0 

0.000000e+00
0 

 

Phase 
name 

a(A) b(A) c(A) alpha(deg) beta(deg) gamma(deg) 

GaN 4.502434 4.502434 4.502434 90.000000 90.000000 90.000000 

Si, syn 5.420216 5.420216 5.420216 90.000000 90.000000 90.000000 

quartz 
HP, syn 

4.564024 4.564024 5.164128 90.000000 90.000000 120.000000 

AlN 
Nitride 

4.298362 4.298362 4.298362 90.000000 90.000000 90.000000 

Coesite 7.178460 12.537738 7.286541 90.000000 120.669998 90.000000 

Unknow
n 

0.000000e+00
0 

0.000000e+00
0 

0.000000e+00
0 

0.000000e+00
0 

0.000000e+00
0 

0.000000e+00
0 

 

 

Tabelul 5.7 Dimensiunile cristalitelor și deformațiile rețelelor cristaline (Williamson-Hall 

method) 

File name Crystallite size(A) Strain (%) 

RSD49 209.80(11) 0.1305(10) 

RSD49 0.000000e+000 0.000000e+000 

RSD49 478.2(2) 0.0573(4) 

RSD49 545.1(3) 0.0502(4) 

RSD49 639(2) 0.031(3) 

RSD49 0.0000 0.0000 
 

Phase name Crystallite size(A) Strain (%) 

Gallium Nitride 209.80(11) 0.1305(10) 

Silicon, syn 0.000000e+000 0.000000e+000 

quartz HP, syn 478.2(2) 0.0573(4) 

Aluminum Nitride 545.1(3) 0.0502(4) 

Coesite 639(2) 0.031(3) 

Unknown 0.0000 0.0000 
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Fig.5.5 XRD a structurilor GaN/AlGaN/AlN3/AlN2/AlN1/Si(111) 

 

în continuare, a fost următorul strat de nitrură de aluminiu. Deci, timp de 30 min, primul strat de 

AlN era supus unui tratări termice la temperaturi ridicate în hidrogen. Difractorgrama structurii 

ieste prezentat în Fig.5.5. În Tabelele 5.4-5.6 sunt indicate fazele principale depistate, grupurile 

spațiale de simetrie cu parametrii rețelelor cristaline și unghiurile corespunzătoare ale lor, 

dimensiunile cristalitelor și gradul de deformație mecanică în ele. Se demonstrează prezența 

siliciului cu parametrul rețelei cristaline cubice (4,2 Å) precum și a fazelor cubice ale nitrurii de 

galiu și a nitrurii de aluminiu. Ca rezultat al epitaxiei structura cristalină hexagonală stabilă, în 

condiții normale, a GaN, AlN devine modificată, cubică. 
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Fig.5.6 Dependența tensiunilor mecaniceîn cristalite de dimensiunile lor în structurile 

GaN/AlGaN/AlN3/AlN2/AlN1/ Si(111) 
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Fig.5.7. Distribuirea elementelor în secțiune transversală a structurii GaN/…/Si: a - substratul de 

siliciu Si(111); b- Galiul din stratul de GaN; c- aluminiul din straturile buferale ; d - a 

elementelor principale a structurii. 

 

Înafară de acești compuși straturile mai conțin faze suplimentare, de bioxid de siliciu (cuarț syn) 

și cristobalit cu simetrii hexagonale. Aceste faze, probabil, apar ca rezultat al descompunerii 

parțiale la temperaturi ridicate în medii agresive a pieselor din cuarț din care ieste confecționat 

reactorul. În cercetările precedente s-a demonstrat micșorarea concentrației oxigenului în straturi 

cu diminuarea temperaturii de obținere. În structuri nu sunt depistate urme de azot polimerizat, 

prezente în structura AlN/Si ceia ce înseamnă că azotul polimerizat, apărut in straturi la etapa de 

nuclearizare, se descompune, devine azot molecular sau interacționează cu precursorii 

aluminiului sau galiului cu formarea compușilor corespunzători. Mai menționăm că toate fazele 

depistate (afară de siliciu) sunt mecanic tensionate (deformate). În Fig.5.6 ieste dependența 

deformației (tensiuni) de dimensiunile cristalitelor în straturi. Cu cât dimensiunile cristalitelor 

sunt mai mari cu atât ele sunt mai puțin deformate. Deci, ca straturile obținute să devină mai 

puțin deformate trebuie sa găsim căile de mărire a dimensiunilor cristalitelor la sintetizare. În 

Fig.5.7 demonstrăm distribuția, în secțiune transversală a tuturor elementelor principale în 

ansamblu a structurii GaN/…/Si. Menționam că un strat ce ar corespunde soluției solide de tipul 

AlGaN la hotarul joncțiunii se evidențiază ne semnificativ ne cătând la faptul că durata de 

sintetizare al lui a fost mai mare de cât durata depunerii tuturor straturilor de AlN în ansamblu iar 

fluxurile precursorilor corespunzători erau aproape în raport echimolecular. Acest rezultat se află 

în concordanță cu rezultatele cercetărilor obținute prin alte metode, conform cărora în procesul 

de sintetizare a straturilor de AlGaN din fluxuri echimoleculare precursorii aluminiului 

reacționează cu mult mai rapid cu cei a azotului de cât cei ai galiului ultimii fiind înlăturați din 

zona sintetizării de fluxul gazos, iar procentul galiului în soluția solidă fiind mult mai mică de cât 

al aluminiului. Totuși prezența stratului cu soluție solidă de AlGaN la interfață există, ceia ce se 

vede din distribuția azotului din partea stratului de GaN. Dependența concentrației elementelor în 
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straturi de concentrația lor în fluxurile gazoase a precursorilor la sintetizarea soluțiilor solide de 

AlGaN a fost studiată în mai multe lucrări. În [4] sa efectuat studiul acestei dependențe pentru 

straturile depuse prin metoda MOCVD cu raportul concentrațiilor precursorilor aluminiu/galiu 

din fluxurile gazoase în intervalul ~ 2,5 - 0. Pentru raportul de ~1,3 concentrația aluminiului în 

straturi este de ~ 7 ori mai mare de cât al galiului cei ce se afla în concordanță satisfăcătoare  cu 

rezultatele efectuate în acest studiu, straturile fiind crescute prin altă metodă, HVPE. Se 

conclude, că dependența raportului concentrațiilor elementelor în straturi față de raportul 

concentrațiilor precursorilor din faza gazoasă la intrarea în zona de sintetizare nu depinde de 

metoda de obținere a soluțiilor solide AlGaN, are un caracter mai general de aplicare. 

 

5.4 Proprietăți fizice ale straturilor de GaN/…/Si   tratate termic în azot sau vid 

 Datorită proprietăţilor de excepţie (termoconductibilitate ridicată, viteză înaltă de 

saturaţie a electronilor în câmp electric, stabilitate în medii agresive şi la temperaturi înalte) 

nitrura de galiu poate fi utilizată şi în alte domenii ale electronicii - pentru  construirea 

detectoarelor de radiaţie ultravioletă, aparatelor electronice de putere şi de funcţionare la 

frecvenţe şi temperaturi ridicate [5-10]. Straturile de nitrura de galiu se sintetizează, de obicei, pe 

substraturi de safir sau de carbură de siliciu şi la temperaturi cu mult mai joase decât temperatura 

de topire. În consecinţă, straturile sunt tensionate, conţin multe dislocaţii, defecte proprii de tipul 

VN, care produc nivele adânci [11], cu conductibilitatea de tipul –n, şi concentraţia electronilor 

de ordinul 1020 cm-3. Pentru micşorarea concentraţiei defectelor, deplasarea compoziţiei Ga-N 

spre stoechiometrie, a recombinării radiante în regiunea tranziţiilor excitonice, straturile GaN, 

după sinteză, necesită o tratare termică suplimentară, la temperaturi ridicate în atmosferă de azot. 

Această tratare are ca rezultat îmbunătăţirea morfologiei suprafeţelor, creşterea intensităţii 

fotoluminescenţei, micşorarea concentraţiei electronilor, creșterea mobilităţii [11-14]. 

 Rezultatele cercetării influenţei tratării termice la temperaturi 800 – 950°C în azot sau în 

vid, asupra distribuţiei spectrale a fotoluminescenţei şi asupra rezistivităţii straturilor GaN cu 

grosimi 10 m, depuse pe siliciu prin metoda HVPE sunt prezentate mai jos. 

 Depunerea straturilor subţiri de GaN pe suporturi de Si cu straturi intermediare de AlN a 

fost realizată prin metoda reacţiilor chimice de transport. Fluxurile de HCl în conductele 

aluminiului, galiului şi celei de corodare erau dizolvate în flux de hidrogen. Consumul total de 

hidrogen constituia 4,8 slpm, iar de amoniac – varia în intervalul 0,5-2,4 slpm. Consumul de 

HCl, în dependenţă de procedeele efectuate, varia între 1-100 smlpm. Temperatura surselor de 

Al şi Ga era 850°C, iar a siliciului – de 950°C. Ca substraturi s-au folosit plachete poleite de Si 

de marca КДБ 0,1 cu orientarea cristalografică (111) şi КЭФ4,5 cu orientarea (001). Tratarea 

termică a straturilor de GaN a fost efectuată într-un flux de azot sau în vid, la presiunea de 10-4 

Torr, la temperaturile 800°C, 850°C şi 900°C. 
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 Distribuţia spectrală a fotoluminescenţei (FL) straturilor de GaN s-a cercetat la 

temperatura de 300K, cu ajutorul monocromatorului MDR-23 cu rezoluţia 2,6 nm/mm. Excitarea 

FL s-a efectuat cu laserul N2 (=337,1 nm) de impuls. Semnalul radiaţiei s-a înregistrat cu 

multiplicatorul ФЭУ-51 într-un sistem de detectare sincronică. Spectrele de FL ale straturilor de 

GaN, netratate, la 300 K constau din două fâşii cu maximele la 370 nm şi la 555 nm 

caracteristice straturilor de nitrură de galiu [14], (Fig.5.8). 
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Fig.5.8 Spectrele de fotoluminescenţă (300K), ale straturilor de GaN depuse pe Si(111) prin 

metoda HVPE, tratate termic în azot 

 

 Spectrele de FL ale straturilor de GaN tratate în azot sau în vid au aceeaşi formă ca şi 

cele netratate (Fig.5.8, 5.9), se schimbă numai intensitatea relativă a maximelor. În straturile 

tratate în azot timp de o oră, odată cu creşterea temperaturii de tratare, creşte şi intensitatea fâşiei 

cu maximul la 370 nm (la 800°C– de 3 ori; la 850°C – de 5 ori; la 900°C – de 7 ori), iar pentru 

fâşiile cu maximul la 555 nm intensitatea se micşorează neesenţial. 

 Creşterea intensităţii FL de recombinare impuritară din regiunea energiei benzii 

fundamentale (F) se datorează ameliorării structurii cristaline a straturilor, micşorării 

concentraţiei vacanţiilor de azot, deplasării concentraţiei Ga-N spre stechiometrie. Luminescenţa 

benzii galbene (cu maximul la 555 nm) ieste generată de tranziţiile spre nivelele defectelor de 

diferită proveninţă, care nu pot fi înlăturate din straturi doar prin tratate termică [10]. 
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Fig.5.9 Spectrele de fotoluminescenţă, măsurate la 300 K, ale straturilor de GaN depuse pe 

Si(111) prin metoda HVPE, tratate termic în vid 

 

 La tratarea termică a straturilor de GaN în vid, odată cu creşterea temperaturii de tratare, 

intensitatea ambelor fâşii se micşorează (Fig.5.9). La tratarea timp de o oră la 800°C, intensitatea 

fâşiei cu maximul la 370 nm se micşorează de două ori, iar a celei cu maximul la 555 nm – de 

2,7 ori. Cu mărirea temperaturii de tratare până la 900°C intensitatea maximelor se micşorează 

mai puţin (Fig.5.9). La tratarea termică în vid, la temperaturi ridicate, are loc descompunerea 

parţială a nitrurii de galiu, în consecinţa azotul este evacuat, concentraţia galiului în straturi se 

măreşte, compoziţia Ga-N se deplasează în direcţia opusă stechiometriei. Se constată, că la 

tratarea în vid are loc o micşorarea mai semnificativă a intensităţii benzii galbene decât la 

tratarea în azot. Deci, vidarea la temperaturi ridicate contribuie şi la înlăturarea anumitor defecte 

din straturile de GaN. Cu mărirea temperaturii de tratare în vid, de la o oră până la patru ore, 

intensitatea maximelor se micşorează neesenţial, (Fig.5.10). Intensitatea maximelor de FL 

depinde de orientarea suportului de Si. La tratarea termică în vid la 800°C, intensitatea 

fotoluminescenţei ieste mai mare în straturile GaN depuse pe suporturi de Si cu orientarea 

cristalografică (111). 
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Fig.5.10 Spectrele de fotoluminescenţă, măsurate la 300 K, ale straturilor de GaN depuse pe 

Si(111) prin metoda HVPE, tratate termic la 900°C în vid 

 

 Au fost cercetate proprietăţile electrice ale straturilor GaN depuse pe Si şi tratate termic 

în azot. Pentru straturile GaN cu conductibilitatea electrică iniţială de 34 -1cm-1, odată cu 

creşterea temperaturii de tratare termică de la 800 la 900°C, conductibilitatea electrică se 

micşorează de la  16 -1cm-1 până la  4 -1cm-1 (Fig.5.11). 
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Fig.5.11. Conductivitatea electrică (la 300 K) a straturilor de GaN depuse pe Si(111) prin metoda 

HVPE, tratate termic în azot 
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 Pentru straturile GaN tratate termic în vid la temperatura de 900°C, odată cu mărirea 

duratei de tratare termică de la o oră până la patru ore conductibilitatea electrică se măreşte de la 

1,4 -1cm-1 până la 42 -1cm-1. 

 

5.5 Spectroscopia XPS a straturilor de GaN, AlGaN crescute pe Si prin metoda HVPE 

 În tehnologia HVPE de sintetizare a compușilor AIII - N sunt utilizate reactoare din sticlă 

de cuarț, precum și piese din carbon. Temperatura de sintetizare a straturilor III-N variază in 

intervalul de ~ 400-500ºC, poate atinge valori de ordinul 1100ºC. La aceste temperaturi, în medii 

agresive de HCl, NH3 etc., poate avea loc descompunerea parțială a cuarțului, generarea 

oxigenului. De aceea unul din scopurile cercetărilor ieste depistarea gradului de contaminare al 

straturilor sintetizate cu carbon și oxigen. Un alt scop ieste studierea corelației dintre raportul 

concentrației aluminiului și galiului în precursori și stratul sintetizat de AlGaN.  

 Straturi subțiri de GaN, AlGaN au fost sintetizate pe substraturi de siliciu cu straturi 

buferale de AlN prin metoda reacțiilor chimice de transport în sistemul (H2-NH3-HCl-Al-Ga). 

Compoziția de suprafață a straturilor a fost studiată prin metoda XPS. Afară de aluminiu, azot și 

galiu în compoziția atomică a straturilor, într-adevăr, au fost depistate carbon și oxigen. S-a 

constatat că concentrația oxigenului în straturile sintetizate la temperaturi relativ mai joase ieste 

mai mică. Se presupune că provenința oxigenului în straturi ieste o urmare a descompunerii 

parțiale a pieselor din cuarț, iar a carbonului - ca urmare a descompunerii a pieselor din grafit. 

De asemenea se constată o concentrație mai mică a atomilor de galiu față de cele a aluminiului in 

straturile de AlGaN obținute din precursori cu raport echimolecular in fluxurile precursorilor. În 

acest studiu vom prezenta rezultatele cercetărilor compoziției de suprafață a straturilor de AlGaN 

utilizate ca intermediare în tehnologia de sintetizare a GaN pe substraturi de siliciu. De asemeni 

se prezentă compoziția de suprafață și a straturilor de GaN obținute pe structurile AlGaN/AlN/Si. 

 Spectrele XPS erau măsurate cu spectrometrul PHI-5000 Versa Probe cu radiație 

monocromatică AlK (1486,7 eV). Cuantificarea de suprafață s-a efectuat conform procedurilor 

standard, iar spectrele XPS de înaltă rezoluție au fost procesate folosind PHI MultiPak software. 

Poziția picurilor în spectrele XPS au fost calibrate în conformitate cu poziția picului C 1s cu 

energia de legătură (BE) de 284,6 eV. Identificarea diferitelor tipuri de legături chimice, formate 

la suprafață, a fost apreciată prin deconvoluția spectrelor de rezoluție înaltă. 

 Procedurile tehnologice la obținerea straturilor cercetate au fost efectuate in mai multe 

etape. La prima stadie timp de o oră atmosfera reactorului era înlocuită cu gazul de transport 

(hidrogenul). La a doua etapă temperatura reactorului era ridicată la T1=1100ºC pentru 

depunerea primului strat de nitrură de aluminiu AlN-1. În următoarele etape erau depuse al 

doilea strat de AlN-2, stratul de AlGaN precum și stratul de GaN la temperatura T2.Temperatura 

și durata de depunere a straturilor sunt prezentate în Tabelul 5.8. 
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Tabelul 5.8. Temperatura și durata de depunere a straturilor de AlN, AlGaN și GaN pe Si 

Tabelul 5.8. 

Temperatura 

și durata de 

depunere a 

straturilor 

de AlN, 

AlGaN și 

GaN pe SiN 

AlN-1 AlN-2 AlGaN GaN 

T1, 

ºC 

t,min T2, 

ºC 

t,min T2, 

ºC 

t,min T2, 

ºC 

t,min 

153 1100 2 1010 2 1010 10 - - 

155 1106 2 1026 2 1026 10 - - 

156 1100 2 1005 2 1005 10 1005 30 

162 1090 1.5 954 2 954 10 954 60 

164 1106 1 954 1 954 10 954 60 

 

Straturile inițiale, de nuclearizare, de nitrură de aluminiu (AlN1), precum și cele intermediare de 

AlGaN, sunt uniforme, mirror-like, iar culoarea lor varia, de obicei, de la verde la albastru, în 

conformitate cu grosimile obținute. În Fig.5.12 este prezentată morfologia suprafeței stratului de 

GaN (a), precum și a secțiunii transversale a structurii GaN/…/Si (#49) în întregime (b). În 

Fig.5.13 sunt prezentate imaginile SEM ale structurii GaN/…/Si în regiunea straturilor 

intermediare. Stratul AlN1 în această mostră a fost crescut in mai multe etape (2+3=5 min la 

1110oC și 2 min la 1035oC) la un consum de clorură de hidrogen în conducta de aluminiu de 11 

smlpm cu o durată totală de 7 minute. Stratul de AlGaN a fost depus pe stratul de AlN1 timp de 

10 minute cu un consum de clorură de hidrogen în conducta de galiu de 8,5 smlpm și, 

corespunzător, în conducta de aluminiu, de 11 smlpm. 

 

 

Fig.5.12 Morfologia suprafeței unui strat de GaN depus pe siliciu cu straturi intermediare de 

AlN, AlGaN (a). Secțiunea transversală a structurii GaN/.../Si (b). Imagini SEM (#49) 
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Fig.5.13 Imaginile SEM ale secțiunii transversale a unei structuri GaN/…/Si în regiunea 

straturilor intermediare: a) strat buferal AlN1; b) strat intermediar de AlGaN 

 

 În Fig.5.14 este prezentat spectrul complet XPS al unui strat AlGaN. Se observă că, în 

afară de galiu, aluminiu și azot, stratul mai conține siliciu (Si2s, Si2p), carbon (C1s) și oxigen 

(O1s). În spectru, de asemenea, mai există două grupuri de electroni Auger (Ga LMM2, Ga 

LMM3, GaLMM4 și O-KLL, O-KLL). În spectrele straturilor de GaN (156, 162, 164), nivelele 

de siliciu dispar (lipsește siliciul), ceea ce demonstrează că difuzia de siliciu din substrat este 

blocată de straturile intermediare depuse anterioare. În stratul GaN, depus timp de 30 de minute 

(156), concentrația de aluminiu este numai de 5%, de 5 ori mai mică decât în stratul depus 

anterior de AlGaN. Concentrația aluminiului pe suprafața straturilor crescute timp de 60 min s-a 

redus la nivelul de fon. 

 

 

Fig.5.14 Spectrul XPS integral al suprafeței unei structuri AlGaN/AlN-2/AlN-1/Si(III), (153) 
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Fig.5.15 Spectrul XPS integral al suprafeței unei structuri GaN/ AlGaN/AlN-2/AlN-1/Si(III), 

(162) 
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Fig.5.16 Spectrul XPS al stucturilor indicate in inset, nivelul Al2p 
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Fig.5.17 Spectrul XPS al stucturilor cercetate, nivelul N1s 

 

 În Fig.5.16, 5.17 se prezintă spectrele XPS pentru nivelele Al2p și N1s ale probelor 

investigate. Spectrele probelor 153, 155 , pentru nivelul electronic Al2p, sunt gaussiane tipice 

ceia ce demonstrează concentrația majoră a aluminiului, minoră a galiului în straturi. Proba 156 

are caracteristici determinate de legăturile Al-N, Ga-N [21]. La formarea picurilor N1s participă 

atomii corespunzători cu legături atomice cu azotul. Rezultatele măsurătorilor XPS ale mostrelor 

investigate sunt prezentate în Tabelul 5.9. 

Tabelul 5.9 

Energia de legătură (eV) și concentrația elementelor (at.%) a mostrelor investigate 

 

 

C1s 

eV; at. % 

 

N1s 

eV; at. % 

O1s 

eV; at. % 

Al2p 

eV; at. % 

Ga2p3/2 

eV; at. % 

Ga2p1/2 

eV; at. % 

153 285,9; 6,6 398,2; 45,6 532,9; 24,5 71,5; 21,5 1119,2; 1,8 1146,1; 1,8 

155 287,0; 25,0 399,4; 22,7 533,9; 26,0 76,1; 25,6 1120,4; 0,7 1147,3; 0,7 

156 285,8; 6,3 397,6; 61,6 532,1; 10,5 74,4; 5,1 1123,8; 16,5 

1118,2; 16,5 

1150,8; 16,5 

1145,0; 16,5 

162 285,4; 9,5 397,0; 61,6 531,6; 6,2 ?; 0,1 1117,6; 22,6 1144,6; 22,6 

164 285,6; 6,1 397,7; 61,5 532,2; 11,9 ?; 0,5 1118,0; 20,0 1144,6; 20,0 

Average

,E 

285,94 397,98 532,34 74 1119,53  

Er [1,2] 288,23 403,78 538,25 76,753 1128,1  

(Er-E) 

/E ,% 

0,8 1,45 1,07 3,72 0,76  
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Există o concentrație ridicată de carbon și oxigen în toate straturile care ar putea să provină din 

rețeaua de distribuire a gazelor sau să fie generate în reactor, deoarece gazele și metalele utilizate 

au o puritate ridicată (5N). Primul element provine din folia de carbon utilizată pentru a proteja 

reactorul de cuarț împotriva inter acțiunii cu nitrurile sintetizate. Oxigenul, probabil, provine în 

urma descompunerii parțiale a sticlei de cuarț a reactorului la temperaturi ridicate (SiO2→ Si + 

O2). Concentrația de oxigen în probele 153, 155, în care lipsește stratul GaN, este de două ori 

mai mare decât în straturile 156, 162, 164. În stratul mai gros de GaN depus la temperaturi mai 

scăzute, concentrația de oxigen este mai mică, dar încă destul de ridicată, ceea ce demonstrează 

și prezența altor surse de oxigen. Valoarea energiei de legătură de 76,1 eV (155) al Al2p 

corelează potrivit cu valoarea de 75,6 eV atribuită legăturii Al-O, [15]. Menționăm, că 

concentrația de oxigen din această probă este aproape de concentrația de 26% al aluminiului. 

Spectrele XPS ale galiului au două vârfuri care corespund stărilor Ga2p1/2 și Ga2p3/2. Forma, 

precum și valorile energiei lor de legătură se află în corelație satisfăcătoare cu rezultatele 

publicate, [16, 17]. În spectrul eșantionului 156, în afară de energiile principale de legătură 

localizate la 1118,2 eV și 1145 eV sunt prezente și două replici cu o intensitate inferioară 

deplasată cu 1,2 eV la energii mai mari. Aceste replici nu au fost găsite în publicațiile de 

referință, proveniența acestora va fi investigată în viitor. Originea oxigenului în straturile 

sintetizate III-N prin diverse metode este în prezent intens investigată. 
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Fig.5.18 Spectrul XPS al stucturilor cercetate, nivelul Ga2p 

 S-a stabilit că oxigenul aderă la suprafața straturilor formând un mono strat. Deoarece 

investigațiile XPS sunt efectuate pe suprafața stratului la adâncimi care nu depășesc 4 nm, [18], 

este evident că este necesar să se îndepărteze acest mono strat la aprecierea concentrației în 

straturile proprii. Valorile energiilor de legătură a electronilor corespunzătoare nivelurilor 
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elementelor detectate sunt într-un acord satisfăcător, maja de un procent, cu valorile obținute de 

alți cercetători, [19, 20, 21]. Astfel de abateri sunt cauzate de structura și puritatea suprafețelor 

investigate, forțele de interacțiune dintre elementele structurale, posibilitățile echipamentului de 

cercetare și sunt caracteristice și altor substanțe. Abaterea mai mare a energiei de legătură a 

nivelului de Al2p poate fi atribuită calității straturilor corespunzătoare. Analiza compoziției 

suprafeței arată că concentrația de galiu în straturile AlGaN este mult mai mică decât 

concentrația de aluminiu (de ~ 12 ori pentru mostra 153 și mostra 155), deși precursorii de galiu 

și aluminiu la intrarea în zona de sintetizare au fost în raport echimolecular pentru proba 155 și 

2/1 pentru structura 153 la un consum constant de amoniac. Acest fapt demonstrează că viteza 

reacțiilor chimice dintre precursorii de aluminiu și amoniac este mult mai mare decât cea a 

precursorului de galiu. Diferența dintre aceste viteze crește cu temperatura. 

 

5.6 Creșterea straturilor de GaN pe Si prin metoda HVPE cu straturi buferale de ZnO 

sintetizate prin metoda hidrotermală 

 Straturile epitaxiale de GaN crescute pe Si(111) cu straturi nano metrice intermediare de 

AlN, AlGaN , obținute prin metoda HVPE ( Hydride Vapor Phase Epitaxy), au o concentrație a 

electronilor de ~ 1019 cm-3. Doparea acestora cu zinc din vapori în procesul obținerii schimbă 

mecanismele de nuclearizare și creștere. Dacă presiunea parțială a vaporilor de zinc în fluxul 

gazos depășește 0,6 Torr straturile devin policristaline, ne epitaxiale, se schimbă și morfologia 

suprafeței straturilor, polaritatea conductibilității electrice pe suprafață devine ne omogenă. 

 Oxidul de zinc are mai multe avantaje și perspective de a fi utilizat ca strat buferal la 

obținerea straturilor perfecte de GaN pe Si: în primul rând este compatibil cu nitrura de galiu 

după structura cristalina, parametrii rețelei cristaline, coeficientul de dilatate termică [22]; se 

descompune la temperaturi ridicate zincul devenind un potențial dopant de tip p - în stratul 

ulterior depus de GaN. De asemenea, tetrapodurile coerente de ZnO pot servi ca straturi 

intermediare de diminuare a tensiunilor mecanice în epitaxia nitrurii de galiu pe Si, iar la 

descompunerea lor, la temperaturi ridicate - și la obținerea straturilor Free-Standing bulk GaN. 

Oxidul de zinc este un material multifuncțional, atractiv de aplicare în optoelectronică, acusto 

electronică, gazo sensorică, medicină. La sintetizarea straturilor de ZnO sunt aplicate diverse 

metode: MOCVD, MOVPE, spray pyrolysis, pulsed laser deposition, [23, 24] , etc. Sunt destul 

de efective și metodele de depunere a straturilor de ZnO din compușii zincului in soluții [25, 26, 

27]. 

 Depunerea straturilor de ZnO pe Si a fost realizată în doua etape. În prima etapă s-au 

depus straturi de nuclearizare utilizând o soluție de acetat de zinc dihidrat, Zn(CH3COO) 2H2O 

(AcZn), în etanol cu o concentrație de 0,6 M, gradul de suprasaturație fiind de 3,7 la 300K. 

Amestecul era încălzit până la dizolvarea completă a AcZ și obținerea unei soluții omogene, 
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străvezii. Substraturile de Si, nemijlocit după tratare, au fost instalate în vase Petri cu suprafața 

de depunere deasupra și acoperite cu soluția de AcZn - etanol (96%). În continuare ele au fost 

lăsate la temperatura camerei până la evaporarea lichidului, tratate termic in aer la 500ºC timp de 

2 ore. La etapa a doua pe structurile obținute au fost depuse precipitate masive de ZnO din soluții 

de nitrat de zinc hexahidrat, Zn(NO3)2.6H2O (NrZn), și KOH în apă distilată conform metodei 

dezvoltate în [23]. Soluțiile precursorilor corespunzători cu o concentrație de 0,8 și 4,3 M au fost 

pregătite separat, omogenizate forțat la o frecvență de 500 Hz 10 minute, amestecate și din nou 

omogenizate forțat 20 min. În soluția căpătată mostrele obținute la prima etapă au fost fierte timp 

de 3 ore, spălate cu apă distilată, uscate în vapori de propanol, tratate termic în aer la 500ºC timp 

de 2 ore. 

 Straturile de GaN au fost sintetizate pe structuri de ZnO/Si prin metoda HVPE în două 

etape. La prima etapă era sintetizat stratul de nuclearizare de GaN la 500ºC timp de 15 min, iar la 

a doua - cel de GaN in intervalul de temperaturi de 850 – 970ºC timp de 30 ± 5 min. Presiunea în 

reactorul de cuarț situat orizontal era mai mare de cât cea atmosferică cu 70 mbar. În calitate de 

gaz de transport s-a utilizat hidrogenul purificat cu un filtru de Pd. În calitate de reagenți s-au 

utilizat amoniacul, clorura de hydrogen și galiul (5N). Fluxul de clorura de hidrogen in conducta 

galiului de 20 smlpm era diluat cu un flux de hidrogen de 200 smlpm. Consumul total de 

hidrogen constituia 3,6 iar de amoniac de 0,6 slpm. În timpul depunerii substraturile erau rotite 

cu un flux gazos cu o viteză unghiulară de 50-100 Hz. Profilul termic staționar în reactor era 

asigurat de un încălzitor electric rezistiv cu stabilizare. Temperatura sursei cu Ga era constantă, 

de 850ºC. Au fost utilizate plachete de Si(111) și Si(100). Înainte de a fi introduse în reactor ele 

erau degresate prin fierbere 30 minute în toluen, tratate prin fierbere 25 minute în soluții alcaline 

(1NH4OH: 2H2O2:5 H2O), 25 minute în soluții acide (1HCl: 2H2O2: 5 H2O ), spălate în apă 

distilată , uscate în vapori de propanol. 

 Aprecierea tipului de conductibilitate a structurilor a fost realizata prin metoda 

măsurărilor forței termo electromotoare (FTM). Măsurările au fost efectuate cu ajutorul a trei 

termo cupluri Cu-Constantan. Pe blocul rece de aramă a fost sudat termocuplul Tc2. 

Temperatura sondei calde de aramă era măsurată cu termocuplul Tc1. La măsurarea semnalului 

de suprafață se utiliza sonda 3 cu termocuplul Tc3, Fig.5.19. Diferența de temperaturi la 

măsurări era de 10-15ºC. Măsurările s-au efectuat la 300K, la întuneric, pentru excluderea 

semnalelor fotovoltaice parazitare. 

 Studierea morfologiei structurilor a fost cercetată cu microscopul optic metalografic 

MMM 500 și SEM VEGA TS 5130. Cercetările XRD și GI-XRD  au fost efectuate  cu 

difractometrul EMPYREAN (CuKα). 
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În Fig.5.20 prezentăm imaginile căpătate cu microscopul optic și SEM a morfologiei suprafeței  

straturilor de ZnO depuse pe Si. Morfologia straturilor este determinată de planul cristalografic 

de depunere a Si. Pe planul (111), Fig.5.20 a,b, se evidențiază structuri din triunghiuri 

echilaterale, probabil, sunt cavități de corodare, apărute la etapa a doua de depunere a 

precipitatului de ZnO în soluții fierbinți a KOH. Stratul de ZnO fiind subțire, este dificil de a fi 

detectat din măsurările XRD. Pe planul Si(100), Fig.5.20 c,d , s-a depus un precipitat mai gros de 

ZnO. Din imagine e evidentă o structură omogenă din granule cu simetrie hexagonală, cu diferite 

înălțimi osia de simetrie a cărora este perpendiculară pe suprafața substratului. În Fig.5.21 a,b 

prezentăm imagini SEM a straturilor de GaN crescute pe structurile de ZnO/Si. Morfologia 

straturilor de asemenea se schimbă esențial în dependență de planul cristalografic al 

substraturilor. Pe structurile ZnO/Si(111)  straturile de GaN prezintă un ansamblu de particule 

dispersate, destul de uniforme, conturate. Pe structurile ZnO/Si(100), Fig.5.21 b, stratul de GaN 

prezintă un ansamblu de particule cu vârfuri triunghiulare ne coerente. Apar și coloane 

hexagonale inclinate. 

 

 

Fig.5.19 Schema dispozitivului utilizat la aprecierea tipului de conductibilitate a structurilor 

 

Tabelul 5.10. 

 

# 

proba 12 , 

V/ 

0C 

21 , 

V/ 

0C 

1 n- Si(100),  4,5 Om.cm -790 -790 

1z ZnO/Si(100) -440 -260 

1g GaN/ZnO/Si(100) +190 +396 

2 p- Si(111), 0.1 Om.cm +458 +458 

2z ZnO/Si(111) +470 +370 

2g GaN/ZnO/Si(111) +128 +308 

51 GaN/AlGaN/AlN/Si(111) -115 -117 
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Rezultatele măsurărilor FTM a substraturilor, precum și a structurilor ZnO/Si, GaN/ZnO/Si le 

prezentăm în Tabelul 5.10. Măsurările 12  sunt efectuate cu sonda fierbinte 1, iar 21 – cu sonda 

fierbinte 2. Substraturile inițiale de Si(100) au conductibilitatea electrică de tip n -, cele de 

Si(111) de tip p. Rezistivitatea electrică specifică ale lor sunt prezentate în Tabelul 5.10. La 

depunerea straturilor de ZnO conductibilitatea electrică a structurilor nu-și schimbă polaritatea, 

valorile FTM se micșorează ceia ce poate fi atribuit tratării termice a structurilor la 500ºC. 

Efectul de conversie a tipului de conductibilitate cel mai pronunțat are loc pentru straturile de 

GaN crescute pe structurile ZnO/Si(100). Straturi de p - GaN sunt obținute și pe structurile de 

ZnO/Si(111). Valorile FTM ale acestora sunt mai mici ceia ce arată că concentrația găurilor în 

ele este mai mare sau gradul de compensare a concentrației electronilor este mai mică. Conversia 

tipului de conductibilitate are loc și în straturile de GaN depuse la 850ºC, 950ºC, 970ºC. În 

straturile de GaN//Si(100) crescute la 950ºC și 970ºC valorile 13 sunt de +287 și  +510 µV/ºC. 

Pentru straturile de GaN depuse pe Si(111) în aceleași condiții valorile 13 sunt mai mici. Pentru 

comparație sunt aduse și rezultatele cercetărilor unui strat de GaN crescut pe substraturi de 

Si(111) cu straturi intermediare de AlGaN/AlN. Conductibilitatea electrică a acestui strat este de 

tip n – cu o concentrație mare a electronilor. 

.  

 

Fig.5.20 Morfologia straturilor de ZnO depuse pe Si(111), (a,b), și Si(100), (c, d) studiate cu 

microscopul optic (a,c) și SEM (b,d) 
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Fig.5.21 Imaginile suprafețelor straturilor de GaN sintetizate pe structurile ZnO/Si(111) - a și 

ZnO/Si(100) - b 

 

Cercetările XRD confirmă sintetizarea straturilor de ZnO pe substraturile de siliciu prin metoda 

hidrotermală utilizată (Fig.5.22 a). La creșterea straturilor de GaN pe structurile de ZnO/Si, la 

temperaturi ridicate, stratul de ZnO se descompune, pe suprafața substratului de Si obținem 

numai un strat de GaN (Fig.5.22 b) 

 

 

Fig.5.22 Tabloul de difracție a razelor X pentru: a – ZnO/Si, b–GaN/ZnO/Si. 
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6. Surse de radiații THz în baza structurilor cuantice nepolare ZnMgO/ZnO 

 Regiunea spectrală a radiației din domeniul (THz) corespunde diapazonului de frecvențe 

a undelor electromagnetice de la 0,1 THz până la 10 THz. Importanța studierii dispozitivelor 

THz reiese direct din aplicabilitatea lor și anume: detectarea obiectelor explozibile, tomografia 

THz, spectroscopie în medicină, în sisteme de securitate, sisteme de telecomunicații securizate, 

de viteză înaltă высокоскоростные, monitorizarea stratului de ozon ș.a. [1]. Toate aceste 

aplicații necesită surse de radiații THz ce lucrează la temperature camerei cu putere de ieșire 

deordnimul milliWatt (mW). 

 În ultimii ani au fost propuse diferite concepte ale surselor de radiații THz precum diode 

tunel rezonante (RTD), antene fotoconductibile cu o suprafață mare, fotomixeri, laseri cuantici în 

cascadă (QCLs) și laseri ce generează diferențe de frecvențe - difference frequency generation 

QCLs (DFG-QCLs). Diodele tunel rezonante (RTD) sunt fabricate deobicei în baza materialelor 

InGaAs/GaAs, având puterea de ieșire de ordinul a µW la temperatura camerei și sunt 

funcționale la frecvențe mai mici de 2 THz [2]. Sursele de radiații THz și DFG-QCL au 

fosibilitatea de a schimba frecvența radiației în regiunea THz a spectrului de la 1,2 THz până la 

5,9 THz, dar sunt caracterizate printr-o putere de ieșire mică, ceea ce limiteaza domeniul lor de 

aplicabilitate în practică. Laseri cuantici în cascadă pentru regiunea THz (THz QCLs) au puterea 

de ieșire de ordinul a câțiva mW, dar ieste necesară răcire până la temperaturi mai mici de 200K 

[1]. Prima prezentare a laserilor THz QCLs (4,4 THz la 50 K) a avut loc în 2002 году [3]. Marea 

majoritate a lucrărilor știinșifice ce țin de THz QCL sunt axate pe folosirea compușilor 

AlGaAs/GaAs. Temperatura de lucru maximă de 200 K a fost atinsă și raportată în lucrarea 

Fathololoumi at al. în 2012 [4] pentru THz QCL cu frecvența 3,22 THz în baza 

Al0.15Ga0.85As/GaAs ce lucrează în regim de impuls, și au un design cu 4 gropi de potential și 

tranziții diagonal și depopularea LO-fononică a nivelului (laser) cel mai de jos. Pentru 

soluționarea problemei ce ține de lucrul laserilor THz QCLs la temperaturi joase au fost propuse 

diferite modele, precum QCL cu bariere înalte, QCL cu bariere de înălțime variabilă ș.a. De 

altfel, în vederea soluționării problemei au fost studiate și alte sisteme de compuși 

semiconductori: InGaAs/GaAs, AlGaN/GaN, InGaN/GaN, ZnMgCdSe/ZnCdSe, ZnMgSe/ZnSe, 

ZnMgO/ZnO, SiGe/Si [1, 4-6]. Materialele cu bandă interzisă largă II-VI, precum ZnMgO/ZnO, 

au câteva avantaje în comparație cu compușii AlGaAs/GaAs, atunci când se proiectează și se 

fabrică lasere cuantice în cascadă THz, ce sunt utilizate la temperatura camerei printre care se 

numară o energie mai mare a fononilor LO (72 meV pentru ZnO vs. 36 meV pentru GaAs) și o 

valoare mai mare a discontinuității în banda de conducție (CBO) (~2,4 eV pentru ZnO/MgO vs. 

0,72 eV pentru GaAs/AlAs) [5]. Este cunoscut că materialele în bază de ZnO posedă 

polarizibilitate spontană și piezo-, ce influențeaza asupra proprietăților optice și electrice ca 

rezultat al campului electric intern (built-in) în heterostructurile în bază de c-plane ZnO. Pentru 
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soluționarea acestei probleme a fost propusă folosirea heterostructurilor m-plane nepolare. 

Recent, Bajo et al. [7] s-a raportat despre fabricarea cu succes a heterostructurilor în baza m-

plane ZnMgO/ZnO, având o mulțime de gropi de potential cuantice, ce au o densitate de defecte 

joasă, precum despre cercetarea absorbției intrabandă în astfel de structuri. 

 Rezultatele prezentate reflectă cercetările teoretice ale proprietăților diodelor tunel 

rezonante pentru THz în baza structurilor cuantice nepolare m-plane ZnMgO/ZnO cu design 

diferit. 

 

6.1 Model, metodă și parametri ai materialelor 

 Structurile cuantice m-plane ZnMgO/ZnO având design diferit precum structura 

straturilor folosite diferite (Fig.6.1a-1d) au fost cercetate teoretic. Transportul electronilor în 

astfel de structuri cuantice a fost cercetat numeric folosindu-se în limitele modelului single band 

effective mass approximation cu ajutorul softului Nextnano.MSB. 

 

 

Fig. 6.1  a – Structura schematică a dispozitivelor THz în baza heterostructurilor nepolare 

ZnMgO/ZnO. Profilurile zonelor de conducție pentru structurile THz cu design diferit: b –

Design-ul structurii cu 3 gropi de potențial (3-well) cu bariere ce au înălțime fixă, c – Design-ul 

structurii cu 2 gropi de potențial (2-well) cu bariere ce au înălțime fixă, d – Design-ul structurii 

cu 2 gropi de potențial (2-well) cu bariere ce au înălțime variabilă 

 

Ecuația lui Schroedinger staționară, în baza modelului precăutat (single band effective mass 

approximation) poate fi scrisă sub forma: 

 

,   (6.1) 
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unde m(z) – ieste masa efectivă a electronului în direcția z, V(z) – ieste potențialul electrostatic, 

 - funcția discontinuității marginilor benzilor de conducție,  - funcțiile de undă 

proprii, iar E – sunt valorile proprii ale energiei. 

Potențialul electrostatic V(z) se determină de soluția ecuației Poisson, care în lipsa polarizării are 

forma [8]: 

 

,    (6.2) 

 

unde ε(z) – permitivitatea dielectrică, V(z) – ieste potențialul electrostatic,  - concentrația 

donorilor ionizați, și  concentrația electronilor liberi. Sistemul de ecuații (1-2) a fost 

soluționat numeric cu ajutorul softului nextnano. MSB [9], care utilizează metoda fiuncției 

Green modificată (NEGF). Explicații în detaliu ce țin de metodă sunt prezentate în [10]. Valorile 

parametrilor folosiți în cercetări sunt reflectate în referințele [5, 11, 12] și prezentate în Tabelul 

1. 

 

Tabelul 6.1. Parametrii materialelor 

Material ZnO MgO 

Lărgimea benzii interzise 

at 0 K (eV) 

3,437 6,8 

Parametrii Varshni 

α (meV/K) 

β (K) 

 

0,2 

325 

 

0,3 

295 

Masa efectivă a 

electronilor (m0) 

0,24 0,35 

Densitate (kg/m3) 5606 3580 

Energia fononilor LO 

(meV) 

72 92 

Potențialul deformat. (eV) -3,80 -1,95 

Viteza sunetului (m/s) 6080 9080 

Constanta dielectrică de 

frecvență joasă, ε0 

8,10 9,83 

Constanta dielectrică de 

frecvență înaltă ε∞ 

4,11 2,95 

 

În vederea îmbunătățirii proprietăților de transport (cuantic) al electronilor în structurile 

cercetate, regiunile de contact au fost dopate cu impurități de tip n cu concetrația în limitele 1 × 

1016 cm-3 - 1 × 1019 cm-3. Temperatura a variat în intervalul de la 100 K până la 300 K. Suprafața 

secțiunii transversale a tuturor dispozitivelor cercetate constituie 1 µm2. 
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6.2 Dependențele curent-tensiune ale structurilor cuantice nepolare ZnMgO/ZnO 

6.2.1 Influența nivelului de dopare a regiunilor de contact aspura dependențelor curent-tensiune 

a diodelor tunel rezonante THz 

 Diodele tunel rezonante cu o singură groapă de potențial și două bariere de aceeași 

înălțime cu diferit nivel de dopare a regiunilor de contact au fost studiate numeric la temepratura 

camerei. Grosimile straturilor structurilor cercetate, începând cu regiunea de contact a fost (în 

nm): 10/3/6/3/10. Dependențele curent-tensiune calculate numeric sunt prezentate în Fig.6.2а-b. 

Din figuri se observă că odată cu creșterea concentrației de dopare, densitatea curentului în 

structurile cercetate se mărește pentru tot diapazonul de tensiuni utilizate. A fost stabilit, că în 

structurile cercetate, dependențele curent-tensiune au o porțiune cu regiune diferențială negativă, 

poziția căreia se deplasează odată cu schimbarea concentrației de dopare și anume, mai întai în 

regiunea tensiunilor aplicate mici (până la concentrația de 1 x 1018 cm-3), iar apoi în regiunea de 

concentrații mari, și pentru nivelul de dopare de 1 x 1019 cm-3, regiunea cu rezistență diferențială 

negativă practic dispare. A fost stabilită concentrația optimală de dopare a regiunilor de contact 

cu impuritate de n-tip - 1 x 1018 cm-3. Pentru acestă valoare a concentrației de dopare, raportul 

valorilor curentului maxim și a celui minim pe porțiunea cu rezistență diferențială negative a 

dependenței I-V are valoare maximă. Această regiune se folosește pentru generarea radiațiilor 

THz. 

 

 
Fig.6.2. Influența concentrației impurității dopante în regiunile de contact asupra dependențelor 

curent-tensiune a diodei tunel rezonante cu o singură groapa de potențial în baza m-plane 

ZnMgO/ZnO 

 

6.2.2 Influența lățimii gropii de potențial asupra dependențelor curent-tensiune ale diodelor 

tunel rezonante THz 

 Diodele tunel rezonante cu o singură groapă de potențial și două bariere de aceeași 

înălțime având nivelul de dopare ale regiunilor de contact de 1 x 1018 cm-3 au fost cercetate 
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numeric la temperatura camerei în dependență de lățimea gropii de potențial. Grosimea 

straturilor structurii cercetate începând cu regiunea de contact a fost (nm): 10/3/3-7/3/10. 

Dependențele curent-tensiune calculate sunt prezenntate în Fig.6.3 а-b. Se observă că odată cu 

mărirea lățimii gropii de potențial, amplitudinea porțiunii cu rezistența diferențială negativă se 

micșorează, iar valoarea de maxim a curentului (pe acestă porțiune) se deplasează spre tensiuni 

mici. Acest lucru ieste cauzat de faptul, că nivelele discreted în groapa de potențial se deplasează 

spre fundul acesteia odată cu creșterea lățimii ei. Reieșind din datele obținute a fost stabilită 

valoarea optimală a lățimii gropii de potențial - 3,5 nm. 

 

 

 

 

Fig.6.3. Înfluența lățimii gropii de potențial asupra dependențelor curent-tensiune a diodei tunel 

rezonante simetrice cu o singură groapă de potențial, în baza m-plane ZnMgO/ZnO 

 

6.2.3 Influența conținutului de Mg în ZnMgO asupra dependențelor curent-tensiune ale diodelor 

tunel rezonante THz 

 Diodele tunel rezonante cu o singură groapă de potențial și două bariere de aceeași 

înălțime având nivelul de dopare ale regiunilor de contact de 1 x 1018 cm-3 au fost cercetate 

numeric la temperatura camerei în dependență de conținutul de Mg (x= de la 0,05 până la 0,30) 

în ZnMgO. Grosimea straturilor structurilor structurilor cercetate, începând cu regiunea de 

contact a fost următoarea (în nm): 10/3/3.5/3/10. Dependențele curent-tensiune calculate sunt 

prezentate în Fig.6.4а-b. Se observă că mărirea conținutului de Mg în ZnMgO rezultă în mărirea 

amplitudinii porțiunii cu rezistență diferențială negativă, iar valoarea de maxim a desității 

curentului se deplasează în regiunea tensiunilor aplicate mai mari, curbele I-V în același timp se 

deplasează în jos după axa densităților de curent. Acesta ieste cauzat de aceea că odată cu 

mărirea conținutului de Mg înălțimea baierelor se mărește, iar probabilitatea de tunelare se 

micșorează și împreună cu ea se micșorează densitatea curentului de tunelare. Reieșind din 
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datele obținute în rezultatul calculelor a fost determinat conținutul optimal a Mg în barierele 

ZnMgO – x=0,15. 

 

 
Fig.6.4. Influența conținutului de Mg în ZnMgO asupra dependențelor curent-tensiune a diodei 

tunel rezonante cu o singură groapă de potențial în baza m-plane ZnMgO/ZnO 

 

6.2.4. Analiza comparativă a dependențelor curent-tensiune pentru diodele tunel rezonante în 

baza m-plane ZnMgO/ZnO cu una și două gropi de potențial 

 Diodele tunel rezonante cu una și două gropi de ponețial au fost studiate numeric al 

temperatura camerei. Au fost studiate 3 structuri: structura A – RTD cu o singură groapă de 

potential și bariere simetrice (Mg: x=0,15) de înălțime egală, structura B (Fig.6.1с) – RTD cu 

două gropi de potential și bariere de cu aceeași înălțime (Mg: x=0,15), și structura C (Fig.6.1d) - 

RTD cu două gropi de potential și bariere de înălțime variabilă (Mg: x=0,10/0,20/0,10). 

Grosimile straturilor structurii cercetate începând cu regiunea de contact a fost următoarea (în 

nm): 10/3/3,5/3/10, 10/2,7/6/2,6/4/2,7/10 și 10/2,7/6/1,5/4/2,7/10 pentru structurile A, B și C, 

corespunzător. Dependențele curent-tensiune calculate sunt prezentate în Fig.6.5а-b. A fost 

stabilit că din toate structurile cercetate, caracteristicile cele mai bune le are structura C, care are 

cea mai mare valoare a curentului maxim și cea mai mare amplitudine pe porțiunea cu rezistența 

diferențială negativă. 
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Fig.6.5 Dependențele curent-tensiune a diodelor tunel rezonante (RTD) în baza m-plane 

ZnMgO/ZnO cu una și cu două gropi de potențial (well). Unde: 

A – RTD simmetric cu o singură groapa de potențial (ZnO) și două bariere cuantice simetrice de 

aceeași înălțime (ZnMgO, Mg: x=0,15); 

B – RTD cu două gropi de potențial (ZnO) și trei bariere cuantice de aceeași înălțime (ZnMgO, 

Mg: x=0,15); 

C – RTD cu două gropi de potențial (ZnO) și trei bariere cuantice de înălțime diferită (ZnMgO, 

Mg: x=0,10/0,20/0,10). 

 

Reieșind din dependențele curent-tensiune, Fig.6.5, au fost calculate dependențele de frecvență 

pentru structurile cercetate, rezultatele fiind prezentate în Тabelul 6.2. 

 

Tabelul 6.2 Caracteristicile de frecvență ale diodelor tunel rezonante în baza m-plane 

ZnMgO/ZnO la temperatura camerei 

Numărul 

probei 

Mg 

content 

in the 

ZnMgO 

barriers 

Jpeak, 

A/cm2 

Upeak

, 

V 

Jvalley, 

A/cm2 

Uvalley, 

V 

PVR NDC, 

-G, 

Sm cm2 

fmax, 

THz 

Pout 

@ 1 

THz, 

µW 

A 

(1W2QB) 

0,15 9734 0,144 2461  3,96 0,0364 2,74 236 

B 

(2W3QB – 

inălțimea 

barierei 

fixată) 

0,15 2983 0,060 194 0,065 15,1 0,0056 1,97 194 

C 

(2W3QB – 

înălțimea 

barierei 

variabilă) 

0,10/0,20

/0,10 

15220 0,065 4835 0,070 3,15 0,0208 3,98 912 
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Reieșind din analiza dependențelor de frecvență, poate fi remarcat, că pentru dioda tunel 

rezonantă în baza m-plane ZnMgO/ZnO cu o singură groapă de potențial și bariere simetrice de 

aceeași înălțime (structura A), puterea de ieșire atinge valoarea de 236 µW la frecvența de 1 

THz, ceea ce ieste de 8-10 ori mai mare decât valoarea puterii de ieșire pentru RTD în baza 

InGaAs/GaAs raportată în lucrarea [2]. 

 Din analiza tuturor structurilor în funcție de frecvență a fost stabilit că cei mai buni 

parametri ii manifestă structura С – RTD în baza m-plane ZnMgO/ZnO cu două gropi de 

potențial și bariere de înălțime diferită, puterea de ieșire ajungând la 912 µW la frecvența de 1 

THz. Dependențele de frecvență ale structurilor cuantice date pot fi îmbunătățite prin 

optimizarea ulterioară a design-ului și structurii. 

 Astfel cercetările efectuate demonstrează că, structurile cuantice nepolare m-plane 

ZnMgO/ZnO sunt de perspectivă pentru facbricarea surselor de radiații THz cu puterea de 

ordinul mW la temperatura camerei. 

 

6.3 Performanțele de putere și frecvență a dispozitivelor RTD și QCO 

 În vederea îmbunătățirii cut-off frequency pentru dispozitivele RTD, este necesar de a 

micșora capacitatea dispozitivelor. Acest lucru poate fi realizat prin micșorarea secțiunii 

transversale a dispozitice – limita practică fiind de cca 0,1 µm2 [2]. Cu toate acestea, micșorarea 

secțiunii transversale a dispozitivelor cuantice rezultă în micșorarea curentului și astfel se 

micșorarează puterea de ieșire maximă. În cazul prezenței capacităților parazitare micșorarea 

secțiunii transversale ar putea să nu cauzeze o mărire a frecvenței de lucru dacă capacitatea 

dispozitivului este comparabilă sau mai mică decât capacitățile parazitate. O abordare de 

alternativă pentru mărirea cut-off frequency și a puterii maxime de ieșire ieste conexiunea în 

serie a câteva perioade a structurilor RTD. În ce urmează vom considera această abordare. 

 

 

Fig.6.6 Puterea de ieșire ca funcție de frecvență pentru dispozitivele RTD devices la 300 K. N 

este numărul de perioade a dispozitivelor cuantice conectate în serie 
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 În Fig.6.6 este prezentat dependența puterii de ieșire de frecvență la 300K pentru RTD cu 

secțiunea transversală de 1 µm2, care au 1 (Fig.6.6(a)) și 10 perioade (Fig.6.6(b)) de structură 

conectate în serie respectiv. Conectarea în serie a 10 perioade, mărește puterea de ieșire de un 

ordin de mărime în comparaâie cu puterea unui singur dispozitiv. De altfel, aceasta la fel rezultă 

în mărirea cut-off frequency de la ~ 2,74 THz la ~ 8,95 THz pentru structura A, și de la ~ 3,98 

THz la ~ 12,84 THz pentru cel mai bun dispozitiv RTD - device C cu bariere triple, neglijând 

toate capacitățile parazitare cunoscute care pot fi micșorare reieșind din tehnologiile de fabricare 

corespunzătoare. Valoarea puterii de ieșire a dispozitivului RTD tip C este de 4 ori mai matr 

decât valoarea celui mai bun RTD simetric - structura A. 

 Analizând dependențele puterii de ieșire de frecvență pentru dispozitivele RTD și QCO 

prezentate în Fig.6.6 (a) și 6.6(b), s-a stabilit că RTD cu structura C, având bariere de înălțime 

diferite determină putere de ieșire mai mare și valori ale cut-off frequency mai mari printre 

dispozitivele considerate. Dispozitivul RTD tip C cu secțiunea transversală de 1 µm2 și 10 

perioade ale cascadelor cuantice au puterea de ieșire maximpă de ~ 9 mW pentru frecvența de 

lucru din diapazonul 0,1 THz ~ 10 THz la 300K. Această valoarea a puterii maxime de ieșire 

este considerabil mai mare decât valoarea de 0,4 µW la 1,92 THz raportată pentru cele mai bune 

RTD în baza InGaAs de Maekawa et al. [2]. Valorile prezentate pentru cut-off frequency și 

puterea de ieșire maximă pentru RTD în bază de ZnO reprezintă limita teoretică, care a fost 

obținută în presupunerea absenței capacităților parazitare. 

 

6.4 THZ QCL în baza ZnO 

 Schema și structura dispozitivelor THZ QCL ZnMgO/ZnO cu design diferit cercetate 

numeric sunt prezentate în Fig.6.1(b)-6.1(d). THz QCL bazate pe design-uri cu tranziții laser 

diagonale, implică mecanismele de tunelare rezonantă și intra-well depopulation of lower laser 

state. În calitate de referință, a fost ales design-ul ZnMgO/ZnO THz QCL sugerat de Bellotti et 

al. [5]. Aceste dispozitive THz QCL constau din trei ZnO quantum well și Zn0,85Mg0,15O bariere 

cuantice (Fig. 6.1b). Grosimile straturirlor unei cascade pentru astfel de THz QCL enumărțnd din 

partea barierei injector sunt: 3,0/3,1/2,5/2,4/3,4/5,5, nm, unde valorile evidențiate sunt prezentate 

pentru quantum well cu dopare omogenă n-tip cu concentrația 3 × 1016 cm-3. Abordarea 

prezentată pentru ZnMgO/ZnO THz QCL de putere înaltă ce operează la temperaturi de 300K 

este bazată peschema 2-well design scheme cu înălțimi ale barierelor variable (Fig.6.1(c) și 

6.1(d)) și delta-doped injector well (1 × 1018 cm-3). Grosimea stratului unei cascade în astfel de 

structuri încapând enumerarea de la injector well sunt 2,7/6,0/2,6/4,0 și 2,7/6,0/1,5/4,0, nm 

respectiv. THz QCL cu bariere constante sunt formate din barierele cuantice Zn0,85Mg0,15O, în 

timp ce dispozitivele bazate pe design cu bariere cu înălțime variabilă constau din barierele 
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quantice Zn0,80Mg0,20O și Zn0,70Mg0,30O. Pentru comparație, a fost simulată numericele mai bune 

THz QCL obținute experimental Al0,15Ga0,85As/GaAs bazate pe 3-well design cu bariere fixe [4]. 

Grosimile straturilor unei cascade pentru aceste THz QCL enumărând din partea barierei injector 

este: 4,3/8,9/2,46/8,15/4,1/16 nm, unde ultima groapă de potențial este topată omogen n-tip cu 

concentrația 6 × 1016 cm-3. 

 În Fig.6.1(b)-6.1(d) stările 1, 2, și 3 reprezintă stările fundamentală, lower laser și upper 

laser respectiv. Stările 1’ și 3’’ reprezintă starea fundamentală a perioadei precedente și starea 

upper laser pentu perioada următoare respectiv. Electronii sunt injectați pe nivelul upper laser 3 

din nivelul injector 1’ prin tunelare rezonantă (RT). Emisia laser THz este determinată de 

tranziția tunel diagonală asistată de fotoni 3 → 2. Depopularea nivelului laser lower laser 2 are 

loc direct prin intermediul împrăștierii pe fononi intra-well electron-longitudinal-optical (e-LO) 

înapoi pe nivelul injector 1, unde E21 ≈ ћωLO ≈ 72 meV. Structurile THz QCL structures folosesc 

tranziții laser diagonale (3 → 2) suprimând tranzițiile diagonale. 

 

 Dependența optical gain a emisiei laserului THz ca funcție de temperatură pentru 

AlGaAs/GaAs și ZnMgO/ZnO THz QCL cu design diferit este prezentată în Fig.6.7. 

 

 
 

Fig.6.7 Optical gain calculat pentru emissi laser THz pentru patru dispozitive THz QCL cu 

design diferit în funcție de temapratură 

 

Se observă că optical gain pentru toate dispozitivele scade odată cu creșterea temperaturii. 

Temperatura de operare maximă calculată pentru AlGaAs/GaAs THz QCL este cca 200K ceea 

ce este în acord bun cu rezultatele experimentale [4]. Frecvența calculată pentru acest dispozitiv 

este de 3,50 THz la 200K, valoare ce este mai mare decât valoarea experimentală de 3,22 THz. 
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Astfel aceste rezultate confirmă valabilitatea modelului folosit și softul utilizat. După cum se 

poate observa din Fig.6.7, printre toate dispozitivele, la 300K, cele mai bune valori ale optical 

gain de 300 cm-1 @ 4,96 THz are THz QCL ZnMgO/ZnO cu 2-well design și bariere de înălțime 

variabilă. Acestă valoare este cu mult mai mare decât performanța altor dispozitive: 60 cm-1 @ 

3,13 THz pentru ZnMgO/ZnO THz QCL cu 2-well design și bariere cu înălțime constantă și 1,4 

@ 7,13 THz pentru ZnMgO/ZnO THz QCL cu 3-well design și bariere cu înălțime constantă [5]. 

Perfiormața laser mai mare a structurii THz QCL ZnMgO/ZnO în comparație cu AlGaAs/GaAs 

este atribuită energiei mai mari a LO-fononilor în ZnO (72 meV pentru ZnO vs. 36 meV pentru 

GaAs). Abordarea folosită pentru dispozitivele THz QCL cu 2-well design implică alternarea 

barierelor de înălțime variabilă ce rezultă în îmbunătățirea optical gain: barierele de înălțime mai 

mică contribuie la injecția electronilor în regiunea activă, în timp ce barierele cu înălțime mai 

mare limitează pierderea electronilor injectați din goapa cuantică și astfel reduc scurgeri de 

purtători de sarcină activați termic prin nivele energetice poziționate mai sus energetic  [6]. 

Variind și optimizțnd lățimile straturilor constituiente și a înălțimii barierelor, optical gain și 

frecvența dispozitivelor THz ZnMgO/ZnO la 300K pot fi modificate de la 108 cm-1 @ 2,18 THz 

(pentru dispozitivul cu barierele cuantice Zn0,90Mg0,10O și Zn0,80Mg0,20O și grosimile straturilor 

componente ale unei cascade: 2,7/6,2/1,5/11,9 nm) to 300 cm-1 @ 4,96 THz (pentru dispozitivul 

cu barierele cuantice Zn0,80Mg0,20O și Zn0,70Mg0,30O descris mai sus și prezentat în Fig.6.7). 

 Fig.6.8(a) și 6.8(b) prezintă dependențele curent tensiune la diferite temperaturi pentru 

două dispozitive THz QCL ZnMgO/ZnO cu diferite design-uri: cu barieră de înălțime constantă 

și cu bariere de înălțime variabilă. 

 

 
Fig.6.8 Optical gain calculat pentru emisii laser THz pentru două dispozitive THz QCL 

ZnMgO/ZnO cu design diferit în funcție de temperatură: (a) dispozitiv cu 2-well design cu 

înălțimea barierei constantă, (b) dispozitiv cu 2-well design cu înălțimea barierei variabilă 

 

 După cum se poate observa din Fig.6.8(a) and 6.8(b) pentru ambele structuri QCL 

rezistența diferenâială negativă se observă (NDR) pentru tensiuni mai mici de 60 mV per 
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perioadă. În cazul ambelor structuri QCL creșterea temperaturii rezultă în mărirea densității de 

curent datorită activării termice a purtătorilor de sarcină și corespunzător în micșorarea 

raportului peak-to-valley (PVR) pentru densitatea de curent. Odată cu mărirea temperaturii de la 

100K la 300K este deplasat threshold voltage de la 29 mV la 39 mV pentru structura QCL cu 

bariere de înălțime constantă (Fig.6.8(a)), și de la 36 mV la 50 mV pentru structura QCL cu 

bariere de înălțime variabilă (Fig.6.8(b)). Deplasarea threshold voltage odată cu creșterea 

pemperaturii pentru ambele tipuri de THz QCL este determinată de dependența de temperatură a 

energiei benzii interzise a ZnO și MgO ce rezultă în modificarea formei diagramei benzii de 

consducție precum și poziția nivelelor fundamental, upper laser și lower laser. Natura NDR este 

determinată de tunelarea rezonantă a putătorilor liberi în structurile cascade cuantice. După cum 

se observă în Fig.6.8(a) și 6.8(b) NDR în curba curent tensiune este prezentă până la 300K 

pentru ambele structuri QCL. Particularitatea NDR poate fi folosită pentru design-ul și fabricarea 

dispozitivelor electronice pentru generarea și amplificarea emisiilor de frecvență înaltă. 

 

6.5 Bibliografie la capitolul 6 

1. BELKIN, M.A., CAPASSO, F. New frontiers in quantum cascade lasers: high 

performance room temperature terahertz sources. Phys. Scr. 2015, 90, 118002. 

2. MAEKAWA, T., KANAYA, H., SUZUKI, S., ASADA, M. Oscillation up to 1.92 THz 

in resonant tunneling diode by reduced conduction loss. Applics Physics Express. 2016, 2(9), 

024101. 

3. KÖHLER, R., TREDICUCCI, A., BELTRAM, F., BEERE, H.E., LINFIELD, E.H., 

DAVIES, A.G., RITCHIE, D.A., IOTTI, R.C., ROSSI, F. Terahertz semiconductor-

heterostructure laser. Nature. 2002, 417, 156-159. 

4. FATHOLOLOUMI, S, DUPONT, E., CHAN, C.W.I., WASILEWSKI, Z.R., 

LAFRAMBOISE, S.R., BAN, D., MATYAS, A., JIRAUSCHEK, C., HU, Q., LIU, H.C. 

Terahertz quantum cascade lasers operating up to ∼ 200 K with optimized oscillator strength and 

improved injection tunneling. Optics Express. 2012, 4(20), 3866-3876. 

5. BELLOTTI, E., DRISCOLL, K., MOUSTAKAS, T.D., PAIELLA, R. Monte Carlo 

simulation of terahertz quantum cascade laser structures based on wide-bandgap semiconductors. 

Journal of Applied Physics. 2009. 11(105), 113103. 

6. SIRKELI, V.P., YILMAZOGLU, O., KÜPPERS, F., HARTNAGEL, H.L. 

Room‐temperature terahertz emission from ZnSe‐based quantum cascade structures: A 

simulation study. Physica Status Solidi – Rapid Research Letters. 2017, 3(11), 1600423. 

7. BAJO, M.M., TAMAYO-ARRIOLA, J., JOLLIVET, A., TCHERNYCHEVA, M., 

JULIEN, F.H., PERETTI, R., FAIST, J., HUGUES, M., CHAUVEAU, J.-M., HIERRO, A.  

Intersubband absorption in m-plane ZnO/ZnMgO MQWs. In: Proc. SPIE 10105, Oxide-based 



274 

Materials and Devices VIII, edited by TEHERANI, F.H., LOOK, D.C., ROGERS, D.J. 2007, 

10105, 101050O1-101050O5. DOI: 10.1117/12.2252056. 

8. SIRKELI, V.P., YILMAZOGLU, O., ONG, D.S., PREU, S., KÜPPERS, F., 

HARTNAGEL, H.L. Resonant Tunneling and Quantum Cascading for Optimum Room-

Temperature Generation of THz Signals. IEEE Transactions on Electron Devices. 2017, 8(64), 

3482-3488. 

9. Web site of Nextnano GmbH Company, http://www.nextnano.de. Accessed 12 

November 2018. 

10. GRECK, P., BIRNER, S., HUBER, B., VOGL, P. Efficient method for the calculation of 

dissipative quantum transport in quantum cascade lasers. Optics Express. 2015, 5(23), 6587-

6600. 

11. SIRKELI, V.P., O. YILMAZOGLU, O., KÜPPERS, F., HARTNAGEL, H.L. Effect of p-

NiO and n-ZnSe interlayers on the efficiency of p-GaN/n-ZnO light-emitting diode structures. 

Semiconductor Science and Technology 2015, 6(30), 065005. 

12. ADACHI, A. Properties of Semiconductor Alloys: group – IV, III-V and II-VI 

semiconductors. Berlin: Wiley, 2009. 422 p.  

 

http://www.nextnano.de/


275 

7. Oxidul de zinc (ZnO): tehnologie și fizica proceselor 

7.1 Obţinerea monocristalelor de ZnO prin reacţii chimice de transport 

 Proprietăţile monocristalelor de ZnO cu structură hexagonală depind de compoziţia 

atomară a suprafeţei. Aceasta se referă şi la particularităţile de formare a heterojoncţiunilor pe 

suporturi monocristaline de ZnO. Metodele de creştere a monocristalelor de ZnO fără germene, 

de regulă din fază gazoasă, prin metoda reacţiilor chimice de transport, nu permit obţinerea 

cristalelor de dimensiuni mari cu direcţie controlată de creştere. Elaborarea tehnologiei de 

creştere a cristalelor de dimensiuni mari constitue baza cercetărilor efectuate şi descrise mai jos. 

 A fost elaborată tehnologia de creştere a cristalelor de ZnO prin intermediul reacţiilor 

chimice de transport utilizând HCl [1], HCl+H2 [2], HCl+CO [3] sau HCl+C [4] în calitate de 

agenţi de transport (АT). 

 A fost realizată o analiză termodinamică detaliată a influenţei temperaturii (Fig.7.1(a)), 

componenţei AT (Fig.7.1(b)) şi a presiunii totale AT (Fig.7.1(c)) asupra compoziţiei mediului de 

creştere. A fost estimată viteza transportului de masa a ZnO (JDif) reieșind din teoria de difuzie a 

gazelor [5]: 
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TDD

RT
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oDif −=


− ,    (7.1) 

unde Р – derivata presiunii după temperatură pentru gazul ce difuzează, Рt – presiunea totală, 

calculată prin intermediul analizei termodinamice, D – coeficientul binar de difuzie, Do – 

coeficientul de difuzie, cu o dependență complexă de compoziţia mediului, având valori ce se 

află în intervalul (6−11)10−5 cm2/s. S-a presupus existența unei dependențe complexe a 

eficacităţii transportului de vapori a ZnO de compoziţia AT, caracterizată printr-un minim a 

raportului componentelor pentru cazul HClo:Co=4 (HClo:COo=2) şi maxim pentru HClo:Co=2 

(HClo:COo=0) (Fig.7.1(b)); mărirea vitezei de transport cu majorarea temperaturii (Fig.7.1(a)) şi 

la micşorarea presiunii totale a AT încărcat în reactor de creştere (Fig.7.1(c)). 

 Estimările teoretice obţinute pentru viteza de transport a ZnO în dependenţă de 

temperatură, compoziţie şi presiunea totală a AT sunt confirmate experimental (Fig.7.2). În 

particular, s-a demonstrat că AT multicomponent, cum ar fi HCl+H2, HCl+C, permit o mărirea 

ratei de creştere cu un ordin de mărime comparativ cu cazul folosirii numai a HCl. 

 S-a observat că cristalele de ZnO obţinute cu ajutorul H2 pur, CO sau C sunt cristale 

imperfecte sau policristaline (Fig.7.3(а-с)). Сristalele de ZnO obţinute prin intermediul HCl 

(Fig.7.4(a)) şi HCl+H2 (Fig.7.4(b)) reprezintă cristale subţiri sub formă de prismă, feţele cărora 

corespund m-feţelor nepolare ale structurii hexagonale. Prezenţa HCl este necesară, în vederea 

reducerii densității germenilor de creştere şi, de asemenea, diminuează efectul alipirii cristalitelor 

pe pereţii camerei de creştere. Cu toate acestea, aplicarea practică a acestor cristale prismatice 

subţiri este dificilă. S-a constatat, că prezenţa CO în loc de H2, ca parte a unui AT complex, 
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stimulează creşterea laterală a cristalelor şi contribuie la un front de cristalizare mai stabil 

(Fig.7.4(с)). Cea mai simplă tehnologie a fost utilizarea unui amestec de HCl+C. 

 

 

Fig.7.1 Influenţa temperaturii (a), componeţei AT (1300 K) (b) şi a presiunii totale AT (1300 K) 

(c) asupra compoziţiei de echilibru a sistemelor ZnO-HCl-C. Este estimată mărimea T1/2P/Pt 

[10-2 K-1/2], ca fiind un parametru ce caracterizează eficienţa transportului de vapori a ZnO 

 

 

 

Fig.7.2 Influenţa С încărcat (Сo) cu presiunea constantă HClo = 4 atm (1300 K) (a), temperaturii 

(b) şi a presiunii Сo cu HClo:Co=2:1 (1300 K) (c) asupra vitezei de transport a ZnO cu ajutorul 

HCl+C AT, pentru gradientul de temperatuă de 4oС/cm. Sunt indicate presiunile HClo;Co 

încărcate 
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Fig.7.3 Aspectul exterior al cristalelor de ZnO, crescute: 

H2 = 4 atm (a), CO = 4 atm (b), C = 2 atm (c) 

 

 

Fig.7.4 Aspectul exterior al cristalelor de ZnO, crescute: 

HCl = 2 atm (a), HCl (2 atm) + H2 (2 atm) (b), HCl (1 atm) + CO (4 atm) (c) 

 

 Un interes deosebit îl prezintă dependenţa puternică a direcţiei de creştere a cristalelor de 

ZnO de compoziţia AT ce constă din HCl+C (Fig.7.5). În timp ce la folosirea numai a HCl pur 

(HClo;Co=4;0 atm) sau a C (0;4) are loc creşterea simultană a multitudinii de cristalite. Utilizarea 

amestecului de AT HCl+С permite diminuarea densităţii germenilor de creştere până la 1. Cele 

mai calitative monocristale (FWHM XRD  50-100 arcsec, densitatea dislocaţiilor 103 cm-2), 

cu suprafaţa de bază determinată de suprafaţa nepolară (m), polară ((0001)Zn) şi semipolară, au 

fost obţinute utilizînd HClo;Co=4;1.67, 4;2 şi 4;2.5 atm corespunzător. 
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Fig.7.5 Aspectul extern al cristalelor de ZnO crescute cu parametrii pentru HClo;Co (atm) indicați 

 

 O analiză detaliată a compoziţiei mediilor de creştere şi a caracteristicilor de creştere a 

cristalelor de ZnO ne-a permis să stabilim următoarele: 

a) densitatea germenilor de creştere poate fi redusă până la 4 сm-2 în prezenţa ZnCl2 cu o 

presiune de cel puţin 2 atm. O scădere suplimentară a densităţii germenilor de creştere până la 1 

este efectuată în condiţiile unei proporţii mai mari de СО2 (Fig.7.6(a)); 

b) efectul de alipire şi densitatea de dislocare scade datorită ZnCl2 (Fig.7.6(b, c)); pentru 

cristalele cu un diametru de 1 cm, valoarea recomandată a presiunii este ZnCl2  2 atm; 

c) structura cristalină perfectă se realizează la o presiune de CO de minim 1 atm; 

d) direcţia de creştere a cristalelor depinde de raportul dintre presiunea Zn şi CO2; pentru 

P(Zn)/P(CO2)<1 (Fig.7.1(b)) are loc creşterea cristalelor pe axa c a laturii hexagonale paralela cu 

fundul camerei de creştere (feţele principale ale cristalului sunt nepolare) (Fig.7.5); 

P(Zn)/P(CO2)1 corespunde cristalelor a căror axa c este perpendiculară pe fundul camerei de 

creştere (feţele principale sunt polare şi semipolare). 

e) La dezvoltarea tehnologiei de creştere a monocristalelor de ZnO s-a observat un efect 

semnificativ de lipire pe pereţii camerelor de creştere pentru cristalele cu un diametru >1,5 cm. 

S-a constatat că o scădere a gradientului de temperatură în regiunea de cristalizare pînă la 2-3 

С/cm reduce acest efect (micşorează densitatea dislocaţiilor de la 106 cm-2 până la 104 cm-2); 

prezenţa hidrogenului în mediul de creştere la fel reduce acest efect. A fost studiă influenţa H2 

(cu presiunea de păna la 1 atm) asupra ratei de creştere şi a efectului de alipire a cristalelor mari 

de ZnO, crescute cu ajutorul HCl+C+H2. S-a stabilit că hidrogenul contribuie la mărirea vitezei 

de creştere de 2-3 ori, micşorează densitatea dislocaţiilor până la nivelul de 103 cm-2, favorizează 

creşterea monocristalelor ZnO:HCl cu suprafaţă nepolară (Fig.7.6(d)). 
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Fig.7.6 Dependenţa densităţii germenilor de creştere şi a fracţiei de CO2 (micșorată de 3,5 ori) de 

C încărcat (HClo = 4 atm) (a). Densitatea dislocaţiilor (EPD) faţă de presiunea ZnCl2 în mediul 

de creştere (b). Exemplu de densitate de dislocații ridicată / scăzută a cristalelor ZnO 

(aproximativ 1 cm în diametru) crescute la Co; HClo=0.5;1/2;4 [atm] (c). Exemplu de cristal 

crescut într-o fiolă cu un diametru de 15 mm (d) 

 

7.2 Proprietăţile electrice şi optice a monocristalelor ZnO:HCl 

 Au fost cercetate proprietăţile electrice a monocristalelor de ZnO:HCl cu concentraţia de 

impurităţi ce variază în intervalul (1-20)1018 сm-3, în intervalul de temperaturi 19-300K. Analiza 

influenţei concentraţiei impurităţilor asupra energiei de activare a centrelor electrice active şi 

mobilitatea purtătorilor de sarcină dă posibilitatea de a ajusta conductibilitatea în acest cristal, în 

vederea utilizării ulterioare la confecţionarea celulelor fotovoltaice. 

 Parametrii principali obţinuţi (concentraţia de donori - ND, concentraţia de acceptori -NA 

şi energia de activare a donorilor - ED) pot fi calculaţi cu ajutorul relaţiei cunoscute [6]: 
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*
, NC – densitatea de stare în banda de conducţie (CB), nCB – 

concentraţia de purtători de sarcină în banda de conducţie = r/qRH, q – sarcina elementară, r - 

factorul Hall, RH – coeficientul Hall determinat experimental. Rezultatele acestei calculelor sunt 

reprezentate pe Fig.7.7(a). Este demonstrat că odată cu creşterea nivelului de dopare, energia de 

activare a donorilor puțin adânci (Cl) se micşorează brusc până la valoarea de 1-2 meV. 

 S-a cercetat influenţa nivelului de dopare asupra energiei de activare a donorilor în 

limitele modelului unei benzi de conducţie: 

3/10 NEE DD −= ,     (7.3) 

unde ED
0, N – energia de activare a donorilor izolaţi (nivel scăzut de dopare),  - parametru, N –

concentrașia centrelor corespunzătoare, respectiv [7, 8]. În conformitate cu datele bibliografice 

pentru ZnO [7-9], valorile parametrilor  şi N diferă esențial. S-a stabilit că cele mai potrivite 

vslori sunt:  = 410-5 meVcm, N egal cu concentraţia centrelor ionizate Nii = 2NA+nCB. În acest 
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caz, energia de activare a donorilor izolaţi în ZnO:HCl, este egală aproximativ cu 61 meV 

(Fig.7.7(а)). Cu toate acestea, o astfel de valoare mare a energiei ED
0 şi o puternică dependenţă a 

energiei de activare de nivelul de dopare contravine datelor din bibliografie, precum şi studiilor 

privind influenţa nivelului de dopare asupra spectrelor de fotoluminescenţă ale monocristalelor 

de ZnO:HCl. S-a demonstrat că localizarea excitonilor legaţi de donorii de Cl, în limetele 

preciziei experimentului, nu depinde de nivelul de dopare. De asemenea, s-a demonstrat că 

modelul unei benzi de conducție contravine dependenţei de temperatură a coeficientului Hall la 

temperaturi scăzute (<50 K) (Fig.7.7(b), curba 1). Explica rezultatele obţinute, s-a fost luat în 

considerație un model cu două benzi de conducție. 

         Coeficientul Hall şi mobilitatea Hall (RH) în cazul a două benzi de conducție (1, 2) pot fi 

descrise prin următoarele ecuaţii: 
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unde r, n,  - factor Hall, concentraţia purtătorilor de sarcină, mobilitatea [10]. Pentru 

semiconductorii compensaţi, concentraţia purtătorului în zona de impurităţi conductoare n2 = ND-

NA-nCB(n1). A fost demonstrat că un astfel de model nu este, de asemenea, în concordanţă 

satisfăcătoare cu dependenţa RH(1/T) la temperaturi cu mult mai scăzute (Fig. 7(b), curba 2). Se 

propune un model alternativ de două zone conductive, luând în considerare gradul redus de 

compensare în ZnO şi n2 = NA+nCB (Fig.7.7(b), curba 3; şi ajustarea luând în consideraţie 

dependenţa de temperatura a mobilităţii în zona de impurităţi - curba 4). Calculele 

corespunzătoare bazate pe ecuaţiile 7.2, 7.4, 7.5 au arătat că dependenţa reală a energiei de 

activare a donorilor de nivelul dopajului este nesemnificativă, energia de activare a donorilor 

izolaţi ED
0  29 meV, dar o dependenţă mai corectă (7.3) luând în consideraţie modelul a două 

zone: ED=29-610-6 Nii
1/3 (cm-1) meV. 
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Fig.7.7 (a) Energia de activare (ED) a donorilor puțin adânci în cristalele ZnO:HCl în funcţie de 

concentraţia donorilor necompensaţi (ND-NA), precum şi de energia de activare a donorilor 

izolaţi (ED
0) calculată folosind modelele propuse în [7-9] (valorile utilizate sunt  (10-5 meVcm) 

/ N); (b) Dependenţa coeficientului Hall pe temperatura inversă pentru proba ZnO:HCl cu 

concentraţia de impurităţi ND-NA  31018 cm-3 (o) şi curbele teoretice pentru diferite modele ce 

consideră o bandă de conducție (1) şi două benzi de conducție (2-4); (c) dependenţa de 

temperatură a mobilităţii (•) cu curecții ce consideră prezenţa a două benzi de conducție (o), 

curbele teoretice obţinute folosind diferite modele (1-3), precum şi valorile optime ale mobilităţii 

determinate de împrăştierea pe atomi de impurități neutri (ni) şi ionizaţii (ii), şi fononi (int); 

inserţia arată dependenţa eficienţei împrăştierii ni. ND-NA  31018 cm-3 

 

 S-a determinat că gradul de compensare (NA/ND) în cristalele obţinute de ZnO:HCl este 

nesemnificativ ( 7%). Aceasta rezultă în aceea, că împrăştierea pe atomii impuritari neutri (ni) 

ar trebui să fie dominantă întru-n domeniu larg de temperaturi. S-a demonstrat că nici modelul 

clasic [11] (Fig.7.7(c), curba 1), nici modelul [12] (Fig.7.7(c), curba 2) pentru împrăştierea ni, nu 

permit descrierea suficient de bine dependenţa de temperatură a mobilităţii în ZnO:HCl. În 

concordanţă cu experimentul, se propune un model în care eficienţa împrăştierii ni (Ani: 

Fig.7.7(c), curba 3 şi inset) 1, depinde de temperatură şi de nivelul de dopare. Această 

caracteristică a eficienţei de împrăştiere ni poate fi explicată în limitele unui model care ia în 

considerare conductibilitatea pe stările donore D- [13-15]. 

 Au fost studiate spectrele de transmisie IR ale cristalelor obţinute de ZnO:HCl cu diferite 

nivele de dopare şi diferite concentraţii a purtătorilor de sarcină la temperatura de 300 K 

(Fig.7.8(a)). Absorbţia optică, care se datorează tranziţiilor purtătorilor liberi în banda de 

conducţie, ieste descrisă în felul următor [10]: 
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δ

CBIR λnconst=α  ,     (7.6) 

unde  - lungimea de undă, parametrul  depinde de tipul de împrăştiere a purtătorilor de sarcină 

şi are valoarea de 2,5 / 3,5 în cazul împrăştierii pe fononi optici / pe impurităţi ionizate. =2,5 

este de aşteptat, deoarece împrăştierea pe fononi optici în cristalele de ZnO este dominantă la 

temperatura camerei. S-a constatat că dependenţa reală a absorbţiei IR în ZnO:HCI (Fig.7.8(b, 

c)): 

5.32 λnconst=α CBIR      (7.7) 

 Absorbţia înregistrată experimental ieste proporţională cu concentraţia donorilor 

necompensaţi şi cu concentraţia de electroni în banda de impurităţi conductoare. Valoarea =3,5 

corespunde mai mult purtătorilor de sarcină ce se află în banda impuritară. Acest fapt rezultă în 

propunerea unui model în care absorbţia se datorează electronilor localizaţi nu în partea 

inferioară a benzii de conducţie, ci în banda de impurităţi superioară D- care se suprapune parţial 

cu fundul benzii de conducţie [15]. 

 

 

Fig.7.8 Spectrele de transmisie IR în cristale de ZnO:HCl, cu concentraţiile indicate de purtătorii 

liberi (1018 cm-3) (a). Dependenţa coeficientului de absorbţie IR la lungimea de undă (b). 

Valoarea αIR(1,5 µm) în funcţie de concentraţia purtătorilor în banda de conducţie (c). T = 300 K 

 

7.3 Tehnologia de obţinere a ţintelor de ZnO cu conductibilitate înaltă 

 Peliculele subţiri de oxid de zinc posedă un potenţial aplicativ divers precum ar fi: 

dispozitive optoelectronice, sensori piezoelectrici, sensori de gaz, TCO pentru celule 

fotovoltaice. Pulverizarea magnetron este o metodă relativ simplă şi ieftină de obţinere a 

peliculelor ZnO cu parametrii electrici controlabili. Sunt cunoscute procedeele de obţinere a 

ţintelor de ZnO prin sintetizarea pulberelor de ZnO la temperaturi înalte în aer. De obicei în 

aceste pulbere se adaugă oxizi a substanţelor dopante (cum ar fi: Al2O3, Ga2O3), destinate 



283 

micşorării rezistenţei ţintelor şi a straturilor peliculare finale de ZnO, obţinute prin pulverizare 

magnetron a acestor ţinte [20]. Neajunsurile acestor metode sunt conductibilitatea mică a ţintelor 

obţinute de ordinul 10-3 (cm)-1. Presiunea foarte mică a vaporilor multor oxizi de metal duc la 

aceea, că particulile de oxizi a substanţelor dopante difundează slab în materialul sinterizate de 

ZnO, şi rămân în mare parte ca incluziuni dielectrice. Ţintele ZnO sinterizate în aer posedă 

proprietăţi stoechiometrice şi ca urmare nu pot avea o conductibilitate mărită, legate de excesul 

de zinc. Conductibilitatea scăzută a ţintelor obţinute complică focalizarea plasmei în camerele de 

pulverizare magnetron direct deasupra suprafeţei ţintelor şi conduce la deteriorarea peliculelor 

subţiri de ZnO. Acesta impune necesitatea utilizării unor utilaje sofisticate de obţinere a 

peliculelor subţiri ce cauzează creşterea costurilor de producere a filmelor preparate [16].  

 A fost dezvoltată o nouă tehnologie pentru producerea de ţinte ZnO prin sintetizare 

folosind reacţiile chimice de transport. Ţintele de ZnO s-au obţinut în fiole de cuarţ vidate prin 

sinterizarea pulberii de ZnO în diferite medii: aer, CO, C, vapori ZnCl2, HCl, HCl+H2, HCl+C şi 

HCl+H2+C. A fost cercetată eficienţa sinterizării ţintelor în dependenţa de temperatura de tratare 

termică (900-1100С), presiunea vaporilor de HCl (1-4 atm), şi dimensiunea granulelor 

materialului ZnO (200-1000 m). 

 S-a stabilit că ţintele obţinute prin sintetizarea în aer se caracterizează prin duritate 

extrem de scăzută (Fig.7.9(a)) şi conductibilitate scăzută (10-3-10-4(cm)-1); procesele în 

camere magnetron în cazul acestor ţinte instabilă. Sinterizarea ţintelor într-un mediu CO sau C se 

caracterizează printr-un efect puternic de lipire pe pereţii unei camere de creştere din cuarţ şi 

distrugerea parţială a ţintelor în procesul de răcire post-creştere. Sinterizarea în vapori de ZnCl2 

duce, la o duritate şi conductibilitate scăzută. 

 

 

Fig.7.9 Ţintele de ZnO sintetizate în aier (а) şi în atmosferă de HCl+H2+C (b) 
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 Prezenţa HCl în mediul de sinterizare a ţintei reduce efectul de alipire, permite obţinerea 

ţintelor cu duritate şi densitate înaltă, şi cu conductibilitate ridicată, atingând 0,5 (cm)-1. 

Conductibilitatea ţintei este condiţionată de impuritatea donoră de clor cu concentraţia de ordinul 

1019 cm-3 (HClo = 2 atm). Presiunea vaporilor de Zn în acest mediu de sinterizare este 10-5 atm 

(Fig.7.10 (a)). Ţintele obţinute nu posedă deviere stoechiometrică. HCl+H2: prezenţa 

hidrogenului favorizează apariţia vaporilor de Zn (cu presiunea 0,3 atm) în mediul gazos al 

camerei de sintetizare, în concordanţă cu reacţia H2+ZnOH2O+Zn (Fig.7.10 (b)), şi contribuie 

la apariţia excesului de zinc în ţintele ZnO obţinute, şi la creşterea conductibilităţii lor. 

Conductibilitatea ţintelor obţinute în acest caz este 1-2 (cm)-1. HCl+H2+C: în concordanţă cu 

reacţia С+ZnOСO+Zn, carbonul măreşte presiunea vaporilor de Zn (pînă la 1 atm) în mediul 

gazos din camera de sinterizare (Fig.7.10 (с)) şi măreşte excesul de zinc ce contribue creşterei 

conductibilităţii ţintelor de ZnO rezultante. Conductibilitatea ţintelor obţinute utilizând această 

compoziţie a agentului de transport este 3-5 (cm)-1. Prezenţa vaporilor de Zn de asemenea 

influenţează asupra morfologiei de obţinere ţintelor, care reprezintă monocristale hexagonale 

concrescute (Fig.7.11). Cu creşterea conţinutului de Zn în mediul de sinterizare a ţintelor, 

dimensiunile liniare ale cristalitelor scad de la 25 la 5 m. 

 Rezultatul tehnic al invenţiei de obţinere a ţintelor de ZnO în atmosferă HCl+H2+C cu 

presiunea comună de 5 аtm, la temperatura 1100С constă în următoarele: diametrul ţintelor – 

este de 25 mm și mai mare; lipsa efectului de alipire a ţintelor de pereţii din cuarţ a camerei de 

sintetizare, care provoacă deformare, distrugere parţială a ţintelor în procesul de răcire după 

sinterizare; densitatea – minim de 5,40,2 g/cm3; duritate = 2,00,2 GPa (80% duritatea 

monocristalelor ZnO); electroconductibilitatea înaltă a ţintelor – până la 5 (cm)-1 (Fig.7.9(b)). 

S-a constatat că ţintele obţinute la o temperatură < 1000С, utilizarea vaporilor de HCl cu 

presiuni joase (< 2 atm), şi utilizarea granulelor de dimensiuni mari ( 1000 m) nu sunt 

suficient de dure pentru metoda pulverizării magnetron. 
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Fig.7.10 Dependenţa de temperatură a compoziţiei de echilibru pentru sistemele ZnO−HCl (a), 

ZnO−HCl−H2 (b) şi ZnO−HCl−C (c) (este prezentată presiunea la încărcarea agenţilor de 

transport). Eficienţa (presupusă) transferului de masă (MTE) la un gradient de temperatură 

datorat reacţiilor de transport chimic este arătată printr-o linie punctată (unităţi relative). 

Concentrația de carbon în stare solidă este prezentată ca Csol [102 %] 

 

 

Fig.7.11 Imaginea optică a suprafeţei ţintelor sinterizate în atmosfera de HCl (P(Zn)=10-5 atm) 

(а), şi în atmosferă de HCl+H2+C (P(Zn)=1 atm) (b) 

 

Conductibilitatea ridicată a ţintelor obţinute poate fi cauzată de incluziuni de Zn metalic şi de 

prezenţa apei cu săruri dizolvate în ea. Pentru a exclude posibila influenţă a acestor factori, s-a 

efectuat o serie de tratări termice a ţintelor în vid şi în aer la temperaturi diferite (Fig.7 .12(a)). 

Tratarea în vid la o temperatură de 200 °C măreşte conductibilitatea de 1,5 ori indicând asupra 

curăţirii suprafeţei ţintelor de gazele adsorbite şi apă. Mărirea temperaturii de tratare termică în 

vid până la 600°C nu are un efect semnificativ asupra conductibilităţii ţintelor şi în același timp 

nu se observă nici o eliminare de ZnCl2 sau Zn metalic. Aceasta demonstrează o compoziţie 

omogenă a ţintelor obţinute şi aplicabilitatea utilizării lor în vid la temperaturi înalte. Tratarea 
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termică în aer la temperaturi de 800-1100°C micșorează brusc conductibilitatea ţintelor. Este de 

remarcat faptul că tratamentul monocristalelor de ZnO:HCl (obţinute în aceleaşi condiţii) în aer 

şi chiar într-o atmosferă de oxigen nu afectează în mod semnificativ conductibilitatea lor 

(Fig.7.12(b)). Se presupune că o scădere bruscă a conductibilităţii ţintelor tratate termic în aer se 

datorează creării centrelor de compensare (posibil incluzând vacanţe de zinc) care se acumulează 

la hotarele cristalitelor unor astfel de ţinte. 

 

 

Fig.7.12 (a) Dependenţa temperaturii de tratare termică în vid / aer asupra conductibilităţii 

ţintelor ZnO:HCl (a) (simbolul deschis corespunde unei ţinte netratate); efectul presiunii 

oxigenului în mediul de tratare (1050°C) asupra conductibilităţii monocristalelor ZnO:HCl (b) 

 

 Agentul de transport HCl+H2+C utilizat este un agent chimic activ şi interacţionează 

eficient nu numai cu ZnO, dar şi cu mulţi alţi oxizi care pot fi adăugaţi ca material dopant. 

Acesta permite o mai bună dizolvare a oxizilor în ţinta ZnO şi obţinerea unei omogenităţi mai 

mari a acestor ţinte. Vaporii de ZnCl2 pot acţiona ca agent de transport al multor oxizi [4]; în 

timp ce clorurile sunt mai eficiente în comparaţie cu bromurile şi iodurile (Fig.7.13(a)). Un 

exemplu de interacţiune Me2O3+ZnCl2 şi constanta reacţiei corespunzătoare poate fi scrisă ca: 

Me2O3 + 3ZnCl2  2MeCl3(gas) + 3ZnO,  

3)1(2

23 ZnClpMeCl PKP =
   (7.8) 

În sistemele CVT ZnO-HCl-C, sunt prezente vapori de ZnCl2 şi Zn (Fig.7.10). Prezenţa 

suplimentară a vaporilor de Zn poate mări considerabil presiunea totală a substanţelor dopante, 

în cazul în care metalul de dopare este multivalent [4]: 

Me2O3 + 2ZnCl2 + Zn  2MeCl2(gas) + 3ZnO, ZnZnClpMeCl PPKP 2)2(2

22
=

  (7.9) 

Me2O3 + ZnCl2 + 2Zn  2MeCl(gas) + 3ZnO, 
2)3(2

2 ZnZnClpMeCl PPKP =
   (7.10) 
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În sistemul ZnO-Ga2O3-ZnCl2-Zn, este posibil să se mărească presiunea componentelor care 

conţin Ga cu câteva ordini de mărime prin majorarea presiunii de vaporilor Zn (Fig.7.13(b)) şi 

astfel să se obţină ţinte ZnO:Ga uniform dopate. 

 

 

Fig.7.13 Dependenţa de temperatură a presiunii de echilibru GaX3 (X=Cl, Br, I) pentru 

Ga2O3−ZnO−ZnX2 CVT sisteme la ZnX2
o = 1 atm şi presiunea de echilibru a Ga2O faţă de 

Ga2O3 pur (a). Dependenţa presiunii GaCln (n = 1, 2, 3) asupra presiunii Zn în sistemul 

Ga2O3−ZnO−ZnCl2−Zn (ZnCl2
o = 1 atm, 1300K) (b) 

 

7.4 Obţinerea straturilor subţiri de ZnO cu conductibilitatea înaltă prin pulverizare 

magnetron a ţintelor preparate în vapori halogenici 

 O serie de probe ZnO:HCl (ţintele preparate în vapori halogenici), ZnO:HCl:Al şi 

ZnO:HCl:Ga (ţintele preparate în vapori halogenici cu 1 mol % Al2O3 şi Ga2O3) s-au depus prin 

pulverizare magnetron pe sticlă la diferitele puteri a curentului camerei de descărcare (10-30 

mA). S-au măsurat spectrele de transmitanță ale probelor obţinute. Spectrele sunt tipice pentru 

oxidul de zinc. Se observă o scădere bruscă a spectrului de transmitanță la o lungime de undă de 

340 nm (Fig.7.14). Absorbția optică care provoacă acest declin este, de obicei, atribuită auto-

absorbției ZnO. Energia corespunzătoare spectrului de transmisie este de 1240/(nm)  3,6eV. În 

același timp, lărgimea benzii interzise a ZnO ușor dopat este de 3,3 eV. Creșterea observată a 

decalajului de bandă obținută prin măsurători optice poate fi atribuită efectului Burstein-Moss 

(Fig.7.14, inset). 
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Fig.7.14 Transmitanța spectrală a probelor ZnO:Al. În inserație este evidențiată transmitanța 

probelor la diferite concentraţii a purtătorilor de sarcină (3,1/3,3: n= 3,9x1020/0,3x1020 cm-3)  

 

 Toate probele ZnO:Cl netratate au o rezistivitate relativ ridicată de ordinul 10-1 – 102 

cm. Tratarea termică în vid reduce considerabil ρ, aproximativ cu 1-2 ordine de mărime. Cu 

creșterea puterii curentului în camera de descărcare, se observă o scădere slabă a lui ρ până la 

410-2 cm. Concentrația relativ scăzută a impurității donore de Cl în țintele utilizate (1-2×1019 

cm-3) și, ca o consecință, concentrația scăzută a purtătorilor de sarcină limitează conductibilitatea 

peliculelor obținute. 

 Toate probele ZnO:Cl:Al netratate (temperatura de depunere = 50 C) au o rezistivitate 

relativ ridicată de ordinul 10-1 cm. Tratarea termică în vid reduce considerabil ρ, aproximativ 

cu două ordine de mărime. Cu creșterea puterii curentului în camera de descărcare, se observă o 

scădere monotonică a lui ρ până la 210-3 cm. Odată cu creșterea puterii camerei de descărcare, 

concentrația purtătorilor de sarcină liberi practic nu se schimbă și se situează la un nivel de 4,5 × 

1020 cm-3. Concentrația observată a electronilor liberi este comparată cu donorii (Al) și posedă un 

ordin de mărime mai mare decât în cazul peliculelor dopate numai cu Cl. Cu o creștere a puterii 

curentului camerei de descărcare se observă o creștere a mobilității purtătorilor de sarcină pînă la 

8 cm2/Vs. Această creștere a mobilității determină o creștere generală a conductibilității. 

 Dependența rezistenței specifică de temperatura suportului a peliculelor ZnO:Cl:Al, în 

intervalul 50-420 C, este prezentat în Fig.7.15 (a) pentru peliculile până și după tratarea termică 

în vid la temperatura de 420C. Mărirea temperaturii de creștere considerabil micșorează 

rezistența peliculelor obţinute. Cu toate acestea influența tratării termice complimentare în vid 

slăbește odată cu creșterea temperaturii. În așa mod, în cele mai conductibile pelicule obținute la 
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temperatura de 420C, este atinsă valoarea =7x10-4 cm. Majorarea conductibilității 

peliculelor cu creșterea temperaturii de depunere este atribuită majorării concentrației 

purtătorilor de sarcină liberă ce ating valoarea 1.9x1021 cm-3 (Fig.7.15(b)). Temperatura 

suportului nu influențează esențial asupra mobilității purtătorilor de sarcină în banda de 

conducție, ce ating valori cuprinse în intervalul 5-7 cm2/Vs. 

 

 

Fig.7.15 (a) Dependența rezistenței specifice a peliculelor subțiri ZnO:Cl:Al de temperatura 

de depunere, până și după tratarea termică în vid. (b) Dependența concentrației purtătorilor de 

sarcină și a lor mobilitate în straturile subțiri ZnO:Cl:Al tratate de temperatura de depunere 

 

 A fost obţinută o serie de straturi subţiri de ZnO:Cl:Ga prin pulverizare magnetron, cu 

diferite puteri a curentului (10-30 mA), şi diferite temperaturi de creştere (50-150 C). Au fost 

cercetate proprietăţile electrice şi optice. Caracteristicile eşantionului ZnO:Cl:Ga cu cea mai 

mare conductivitate, care a fost obţinut prin 30 mA şi 130C: n=7,11020 cm-3, 23,7 cm2/Vs, 

=3,710-4 cm (Fig.7.16). 
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Fig.7.16 Dependența rezistenței specifice a peliculelor subțiri ZnO:Cl:Ga de temperatura de 

depunere (I = 30 mA, Ga2O3 = 1 mol %) 

 

 S-a obținut una dintre cele mai mari rezistența specifice (3.710-4 cm) pentru peliculile 

ZnO crescute la temperatura de 100150C. Această realizare poate fi comparată cu dopajul 

simultan cu impuritățile Al(Ga) și Cl. Impuritățile de halogen favorizează introducerea 

impurităților de bază Al(Ga) în nodurile rețelei cristaline de Zn, crescând astfel concentrația 

donorilor și a purtătorilor de sarcină liberi. 

 

7.5 Estimări teoretice ale eficienţei transferului de masă Ga2O3 şi In2O3 prin reacţii de 

transport chimic, pentru interval de temperatura 1000-1500K 

 Oxidul de galiu, care posedă lărgimea benzii interzise de 4,9 eV, este un material de 

perspectivă pentru optoelectronică. Temperatura înaltă de topire (1740С) şi presiunea joasă a 

vaporilor condiţionează greutăţile creşterii cristalelor de Ga2O3 din fază lichidă sau gazoasă. 

Transportul chimic al vaporilor (CVT) în fiole sigilate poate fi metoda cea mai potrivită şi mai 

simplă pentru producerea unor astfel de cristale cu parametrii electrici şi o compoziţie a 

impurităţilor controlabilă.  

 S-au făcut estimări teoretice ale eficienţei transferului de masă Ga2O3 prin reacţii de 

transport chimic pentru o gamă largă de temperaturi, folosind în calitate de aget chimic de 

transport: C, CO, H2, HCl, HBr, HI, Cl2, Br2, I2, S şi P. Calculele au inclus în sine determinarea 

presiunii totale a substanţelor gazoase care conţin Ga şi a derivatelor lor de temperatură utilizând 

constantele reacţiilor de transport chimice corespunzătoare (Kp). Mărimele Kp, la rândul lor, pot 

fi determinate prin schimbarea valorii energiei Gibbs (Go) în rezultatul reacţiei: 

)exp(
RT

G
K

o

p


−=       (7.11) 

unde R – constanta universală a gazului, T – temperatura absolută. Transportul de Ga2O3, la 

rândul său, a fost calculat cu ajutorul relaţiei cunoscute: 

Δx

ΔT

P

P
TD=J

t

'

oDif −     (7.12) 

 Rezultatele calculului compoziţiei mediilor gazoase formate prin interacţiunea diferitor 

TA şi Ga2O3 sunt prezentate în Fig.7.17. Rezultatele calculării transferului de masă al Ga2O3 sunt 

prezentate în Fig.7.18. Rezultatele ne permit să facem următoarele ipoteze. 
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(i) Transferul fizic al vaporilor de Ga2O3, precum şi transferul folosind S, I2 şi C, trebuie să 

fie extrem de slab. 

(ii) H2, CO, P ar trebui să asigure un transfer eficient de vapori, dar presiunea scăzută a 

produselor din reacţiile de transport corespunzătoare ar trebui să contribuie la o densitate mare a 

germenilui de creştere şi perfecţiune structurală scăzută a cristalelor obţinute. 

(iii) Utilizarea lui C şi a CO este limitată de prezenţa carbonului în faza solidă.  

(iv) HBr şi HI ar trebui să genereze transferul de masă invers (de la zona rece la zona 

fierbinte).  

(v) HCl ar trebui să asigure o densitate ridicată de produse de reacţii de transport, favorabilă 

calităţii cristalelor în creştere; cu toate acestea, rata de transfer ar trebui să fie net inferioară 

cazurilor de utilizare a H2, CO. 
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Fig.7.17 Dependenţa de temperatură a compoziţiei de echilibru pentru sistemele Ga2O3+ТА 

CVT, cu o presiune de încărcare TA = 1 atm: vapori saturaţi de Ga2O3, S2 şi P4 (curba 1); H2, C, 

CO (curba 2); HCI, HBr, HI (curba 3); Cl2, Br2, I2 (curba 4). Proporţia carbonului solid este 

prezentată ca Csol [102 %] 

 

 

Fig.7.18 Dependenţa teoretică de temperatură a eficienţei transferului de masă al Ga2O3 (unităţi 

relative) prin difuzie utilizând TA-uri diferite 

 

 Au fost efectuate experimente preliminare pentru transferul de masă Ga2O3 la o 

temperatură de creştere de 950°C, şi la gradient de temperatura =10 C/cm. Transferul de masă 

prin transportul fizic al vaporilor este de numai 1 mg / (cm2 zi). Utilizarea C, CO permite să 

crească rata de transfer până la 3-10 mg / (cm2 zi). Cristalele obţinute (mediu de creştere 

îmbogăţit cu vapori Ga2O sunt cristale triunghiulare înguste până la 1 cm în lungime şi raport 

lungime/diametru de aproximativ 30 (Fig.7.19(a)). Utilizarea TA pe bază de HCl face posibilă 

creşterea vitezei de transfer până la 30 mg/(cm2 zi), minimizând numărul de nuclee de creştere şi 

obţinând cristale singulare Ga2O3 trigonice (Fig.7.19(b)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7.19 Cristalele trigonale înguste (a) şi cristalele largi (b) ale Ga2O3 obţinute prin transportul 

chimic al vaporilor 



293 

 

 Au fost efectuate experimente preliminare pentru transferul de masă In2O3 la o 

temperatură de creştere de 950°C, şi la gradient de temperatura = 10 C/cm. Transferul de masă 

prin transportul fizic al vaporilor este de numai 0,1 mg / (cm2 zi). Utilizarea C, CO şi HCl nu 

permite creşterea cristalelor. Utilizarea TA pe bază de Cl2 face posibilă creşterea vitezei de 

transfer până la 30 mg / (cm2 zi), minimizând numărul de nuclee de creştere şi obţinând cristale 

singulare In2O3. 
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4. Rezumat 

1. Prin intercalarea monocristalelor GaTe cu Cd și Zn din fază de vapori, la temperaturi din 

intervalul 620K-1070K, au fost obținute structuri planare cu straturi nanometrice din 

semiconductori CdTe și ZnTe pe substrat de GaTe și materiale compozite din cristalite CdTe și 

GaTe, ZnTe și GaTe cu dimensiuni medii din intervalul 10-8-10-5 m. Compoziția chimică, 

structura cristalină, dinamica rețelei cristaline și omogenitatea distribuției componentelor în 

nanostructurile, micro și nanocompozitele obținute, au fost determinate din cercetări 

spectroscopice- spectrele de emisie a liniilor spectrale a atomilor, emisia radiației X 

caracteristică, absorbția și reflexia rețelei cristaline, împrăștierea combinată a luminii. Structura 

cristalină și dinamică, forma cristalitelor componente a nanostructurilor și nanocompozitelor 

sintezate, au fost studiate prin difracția razelor X, XRD și imagini SEM și AFM. S-a cercetat 

mecanismul de formare a cristalitelor din care s-a stabilit că dimensiunile nanoformațiunilor din 

materialele compozite depind odată cu regimul tehnologic de intercalare, de defectele în 

straturile atomare a împachetărilor elementare Te-Ga-Ga-Te, cât și de prezența fazelor Ga2Te3, 

Ga7Te10 și TeO2. 

 Din măsurători ale absorbției luminii, fotoluminescenței, electroluminescenței, s-au 

determinat caracteristicile semiconductoare de bază a compușilor componenți în straturile 

nanolamelare și diagramele nivelelor de recombinare și de captură. 

 Studiul proprietăților fotoelectrice și roentgenoconductibilității, au demonstrat 

oportunitatea folosirii structurilor nanolamelare și a nanocompozitelor cu semiconductori GaTe, 

CdTe și ZnTe, ca elemente de bază în receptori de radiații ionizante (X, γ), fotoreceptori cu 

bandă largă și fotoreceptori selectivi în diapazonul spectral UV-VIS-IR apropiat, cu aplicații în 

ingineria și protecția mediului, medicină, etc, iar caracteristicile energetice adânci clasează 

compozitele studiate ca materiale, concurente cu cele existente la moment, pentru dozimetre 

personale de radiații ionizante. 

 A fost efectuată analiza teoretică, asamblată instalaţia de laborator şi efectuate măsurări 

de calibrare pentru măsurări a grosimilor lamelelor plan paralele din semiconductori lamelari. A 

fost elaborată instalaţia optică pentru măsurarea grosimilor submicrometrice a straturilor optic 

transparente pe substrat de semiconductor. 

 Au fost obţinute materiale compuse din micro- şi nanocristalite de GaTe, Ga2O3 şi TeO2 

şi materiale compuse din nanocristalite de GaTe, ZnO şi Ga2O3. Au fost analizate măsurări XRD 

și optice (reflexie, transmisie) pentru compozitele ZnTe-GaTe obținute. Au fost preparate și 

cercetate compozitele nanocristalin GaTe-ZnO-Ga2O3. Au fost înregistrate spectrele de difuzie 

Raman, de absorbţie şi reflexie difuză, XRD a compozitelor pe bază de GaTe şi GaTe intercalat 
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cu Zn, identificate modurile de vibraţie, structura şi parametrii reţelelor cristaline atât a 

nanomaterialelor noi sintezate cât şi a eşantioanelor etalon. 

2. A fost elaborată tehnologia de obţinere a straturilor subţiri de nanocompozite bazate pe 

oxizii de vanadiu cu grosimea 60-150 nm pe suporturi de pyroceramică, pyroceramică acoperită 

cu straturi subţiri de oxizi Al2O3, SiO2 şi Ta2O5, cuarţ, siliciu şi sticlă preacoperită cu SnO2 și 

cercetate proprietățile structurale, electrofizice și optice. 

 În baza surselor coerente de radiaţie laser 447 nm, 532 nm şi 632,8 nm a fost construită o 

instalaţie holografică de cercetare în timp real a proprietăţilor fizico-chimice ale produselor 

petroliere. A fost elaborată metodologia de cercetare a influenţei termice a acţiunii radiaţiei laser 

447 nm în produse petroliere precum şi cercetarea spectrelor lor de luminescenţă. A fost 

eleborată instalaţia optică precum şi metodologia de lucru ce permit în timp de 0,2 s 

înregistrarea, cu ajutorul camerei CCD, schimbării fazei semnalului ce ţine de influenţa termică a 

radiaţiei laser 447 nm în volumul produsului petrolier precum şi înregistrarea distribuţiei 

spectrale a luminescenţei. A fost elaborat şi asamblat aparatul pentru studierea dependenţei 

spectrale a reflexiei obiectelor de dimensiuni mici (de la 1 mm) la distanţă, care permite 

identificarea obiectelor organice şi anorganice prin spectrele de reflexie. Elaborarea ulterioară a 

acestei metode implică iluminarea obiectelor cu radiaţie laser sau radiaţii UV pentru a excita 

spectrele luminescente ale obiectelor studiate la distanţa. 

 A fost elaborată metoda de mărire a sensibilității camerei digitale științifice monocrome 

la înregistrarea optică a semnalelor cu intensitate de 4 ori mai mică decât sensibilitatea minimă a 

camerei digitale monocrome. Iluminarea obiectului studiat cu o sursă de radiație coerentă poate 

face posibilă înregistrarea imaginii a obiectului la intensități mai mici (cel puțin de nouă ori) 

decât sensibilitatea minimă a camerei digitale. 

3. A fost elaborată tehnologia de obținere a heterojoncțiunilor TCO (ITO, AZO, 

SnO2)/CdS/(strat bufer CdO)/CdTe (CdTe:Mn, CdMnTe)/contact (Ni/Cu) prin metoda CSS, 

HWT, magnetron. Au fost analizate proprietățile electrice, fotoelectrice, structurale, optice ș.a. 

pentru filme și heterojoncțiuni în baza lor. A fost cercetată influenţa stratului intermediar CdO 

asupra proprietăţilor fizice a structurilor obținute și analizată posibilitatea folosirii lor în calitate 

de convertori fotovoltaici. Parametrii fotoelectrici maximi ai structurii SnO2/CdS/CdO/CdTe/Ni 

cu grosime a stratului CdO optimală (3-8) nm sunt următoarele la 100 mW/cm2 (300K): 

Ucd=0,79-0,83 V, Isc=24,6-24,8 mA/cm2, FF=0,54-0,57, η =11,1-11,8%. 

 S-a demonstrat posibilitatea lărgirii domeniului de fotosensibilitate spectrală în regiunea 

UV a spectrului până la 300 – 350 nm, prin ajustarea tehnologiei de obținere a stratului de CdS și 

a alegerii electrodului frontal al structurii fotovoltaice. 

 Modelarea proceselor fizice în heterojoncţiuni (fiind cercetate influenţa temperaturii, 

lucrului de ieşire a metalului (contact pentru CdTe), poziţiei energetice a defectelor în banda 
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interzisă a CdTe (în lipsa iluminării), concentrației stărilor la interfața CdS/CdTe ș.a.) asupra 

proprietăților electrice a heterojoncțiunilor) a fost efectuată în intervalul de temperaturi  130-

370K. A fost efectuate măsurători ale Photoelectron Emission Spectroscopy și Kelvin Probe 

fiind deteminată poziția nivelului Fermi în straturile de CdS depuse pe diferite substraturi. 

4. Au fost dezvoltate tehnologiile de preparare a heterojoncțiunilor tip n+CdS-p-p+InP și a  

homojoncțiunilor tip n+CdS-n+-p-p+InP. Straturile epitaxiale intermediare pInP depuse repetat 

prin metoda HVPE au permis micșorarea concentrației golurilor până la 51016 cm-3 și creșterea 

mobilității lor până la 90-100 cm2V-1s-1. 

 Din analiza dependențelor I-U (78-300K), C-U la diferite frecvențe s-a constatat că 

heterojoncțiunile n+CdS-p-p+InP sunt abrupte, iar în homojoncțunile n+-p-p+InP distribuția 

impurităților în regiunea sercinii de baraj ieste liniară. Mecanismul de trecere a curentului este 

determinat de tunelarea prin trepte. 

 Celulele fotovoltaice (CF) cu grosimea straturilor optimizate pInP (3,5-4,5 m), n+CdS 

(1 m) și SiO2 (80 nm) au eficiența până la 17,3% pentru heterostructura n+CdS-p-p+InP și 

13,5% pentru homostructura n+CdS-n+-p-p+InP. Eficiența celulelor fotovoltaice CdS-InP se 

mărește la depunerea stratului antireflectant ZnO cu grosimea de 60-100 nm, aproximativ, cu 

3%. 

 În condiții de laborator, a fost asamblat modulul fotovoltaic din 25 CF comutate mixt cu 

puterea debitată de 0,75..1 W.  

 CF tip n+CdS-p-p+InP și tip n+CdS-n+-p-p+InP au fost testate în condițiile AM1. 

Eficiența maximă a CF constituie 12% pentru heterojoncțiuni și 8% - pentru homojoncțiuni. 

Eficiența cuantică externă constituie cca 75% pentru =600-900 nm în cazul CF cu 

heterojoncțiunea n+CdS-po-p+InP, cca 70% pentru =850 nm în cazul homojoncțiunii n+CdS-n+-

p-p+InP și o eficiență redusă de 40% pentru =900 nm în cazul homojoncțiunii n+-po-p+InP.  

 - Degradarea eficienței CF nCdS-pInP în regim nestaționar timp de 9 ani este 

nesemnificativă (cca 6%) și nu depășește valorile stabilite pentru panourile solare (3% anual). 

 - A fost elaborată tehnologia de depunere a straturilor subţiri de ZnO prin metoda spray 

pirolysis în intervalul de temperaturi (250-450)°C. Staturile crescute la 400°C şi 450°C tratate 

termic timp de o oră în hidrogen şi în vid îşi modifică parametrii electrici iniţiali cu trei ordine de 

mărime - rezistenta specifică şi concentraţia purtătorilor de sarcină ating valori de (0,028-0,036) 

·cm şi (2-9)·10-19 cm-3 corespunzător. Tratarea termică a straturilor ZnO în hidrogen conduce 

la o majorare mai esențială a intensității luminescenței decât a straturilor tratate în azot și în vid 

corespunzător, față de cele netratate. 
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 - Eficiența CF ZnO-InP este limitat de rezistența înaltă a stratului ZnO. Fotosensibilitatea 

structurii nZnO-pInP este localizată în diapazonul lungimilor de undă 400-1100 nm, fiind mai 

extinsă față de CF nCdS-pInP. 

5. - Prin metoda reacțiilor chimice de transport în sistemul (H2 – HCl - NH3 –Al – Ga) a fost 

dezvoltată tehnologia de creștere a straturilor epitaxiale de GaN pe Si cu straturi intermediare de 

AlN, AlGaN. Au fost obținute și cercetate proprietățile fizice ale straturilor și structurilor în 

dependență de temperaturi, valorile fluxurilor gazoase, timp, reciclări termice etc. 

 - Au fost sintetizate straturi amorfe de AlN la temperaturi joase (~650°C) cu tratare 

ulterioară la temperaturi ridicate ( ~ 1100 0C)  și depunerea pe ele a straturilor de GaN. S-a 

stabilit că aceste straturi blochează difuzia siliciului din substraturi, exclud degajarea eutecticii 

Ga:Si la interfață, permit sintetizarea nitruri de galiu, pot fi înlăturate prin corodare de un flux 

gazos în prezența amoniacului. 

 - În straturile de AlN au fost depistate mai multe faze cristaline (cistobalite – a (low), 

quartz HP ( - quartz), siliciu) inclusiv și urme de azot polimerizat. Au fost determinate 

constantele rețelelor cristaline a fazelor precum și dimensiunile cristalitelor corespunzătoare. În 

straturile de GaN crescute pe structurile AlN/Si au fost obținute modificări cubice ale nitrurii de 

galiu, nitrurii de aluminiu pre cum și hexagonale de quartz HP. S-a stabilit că tensiunile 

mecanice în cristalite se micșorează cu creșterea dimensiunilor lor. S-a demonstrat că la 

sintetizarea soluțiilor solide de AlGaN viteza reacțiilor chimice ai precursorilor aluminiului cu ai 

azotului depășește semnificativ pe cei ai galiului. 

 - A fost studiată influenţa tratării termice la temperaturi ridicate în azot sau în vid asupra 

proprietăţilor straturilor de GaN, depuse pe siliciu. În spectrele de fotoluminescenţă, la 300K, ale 

straturilor netratate se evidenţiază două fâşii de recombinare radiantă, cu maximele la 370 şi 555 

nm. La tratarea în azot intensitatea fâşiei 370 nm creşte, iar la tratarea în vid - descreşte. 

Intensitatea benzii galbene (555 nm), la tratare în ambele medii, scade neesenţial. Se 

demonstrează că parametrii electrici ai straturilor pot fi, de asemenea, modificaţi prin metoda 

tratării termice în azot sau vid precum şi cu durata de tratare. 

 - Au fost preparate straturi de GaN pe Si prin metoda HVPE cu straturi buferale de ZnO 

sintetizate prin metoda hidrotermală. Straturile de ZnO aderă la substrat mai efectiv pe planurile 

(100) decât (111). Pe structurile obținute au fost crescute straturi de GaN prin metoda HVPE. S-a 

demonstrat posibilitatea obținerii straturilor de p-GaN pe Si cu utilizarea straturilor intermediare. 

6. A fost efectuată modelarea și optimizarea design-ului diodelor tunel rezonante (RTD) în 

baza structurilor m-plane ZnMgO/ZnO nepolare. În rezultul optimizării design-ului RTD a fost 

determinată concentrația optimală de dopare a regiunilor de contact cu impuritate de tip n - 

1x1018 cm-3. A fost stabilit că pentru toate structurile cercetate, dependența curent-tensiune are o 

regiune cu rezistență diferențială negativă. Această regiune a dependenței I-V poate fi folosită 
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pentru generarea radiațiilor THz. Analiza structurilor cercetate a selectat structura RDT cu cele 

mai performante proprietăți de frecvență și anume structura în baza m-plane ZnMgO/ZnO cu 

două gropi de potențial și bariere de înălțime diferită (cu conținut de Mg în ZnMgO: 

x=0,10/0,20/0,10) are puterea de ieșire ce atinge valoarea de 912 µW la frecvența de 1 THz. A 

fost demonstrat, că, designul optimal a unei astfel de structuri RTD are următoarea grosime a 

straturilor epitaxiale (începând cu regiunea de contact, în nm): 10/2,7/6/1,5/4/2,7/10. 

 RTD în baza m-plane ZnMgO/ZnO cu două gropi cuantice și bariere de înălțime diferită 

au puterea de ieșire de 0,912 mW la frecvența de 1 THz, ceea ce este de cca 30-40 ore mai mare 

decât valorile puterii de ieșire a RTD în baza InGaAs/GaAs, iar pentru structuri în baza RTD cu 

10 cascade identice puterea de ieșire atinge valoarea de 9 mW la frecvența de 1 THz. 

 THz QCL în baza m-plane ZnMgO/ZnO având un design cu bariere de înălțime variabilă 

și delta-doped injector are performanțe îmbunătățite la 300K în comparație cu dispozitivele 

convenționale THz QCL în baza AlGaAs/GaAs și c-plane ZnMgO/ZnO THz QCL cu design ce 

implică structuri 2-well și 3-well cu bariere de înălțime fixă. 

7. A fost elaborată şi brevetată o metodă de creştere a cristalelor de ZnO prin intermediul 

reacţiilor chimice de transport în prezența HCl, HCl+H2, HCl+CO sau HCl+C în calitate de 

agenţi de transport. Monocristalele de ZnO cu suprafaţa nepolară, polară şi semipolară, au fost 

obţinute cu utilizarea HCl+C. Au fost cercetate proprietăţile electrice a monocristalelor ZnO:HCl 

cu o concentraţie a impurităţilor în intervalul (120)1018 сm-3, în intervalul de temperaturi 

19300K. 

 A fost elaborată tehnologia de sintetizare a ţintelor de ZnO în vapori HCl, HCl+H2, 

HCl+H2+C: diametrul ţintelor fiind de 25 mm și mai mare, conductibilitate electrică înaltă – 

până la 5 (cm)-1. 

 A fost elaborată tehnologia de obținere a straturilor subţiri de ZnO:Cl, ZnO:Cl:Al şi 

ZnO:Cl:Ga prin pulverizare magnetron la diferite temperaturi (50-420°C). Au fost cercetate 

proprietăţile electrice ale straturilor de ZnO obţinute (conductibilitatea, effectul Hall, 

concentraţia purtătorilor de sarcină şi mobilitatea lor) pînă la şi după tratarea termică în vid. 

Impuritățile de halogen favorizează introducerea impurităților de bază Al (Ga) în nodurile rețelei 

cristaline de Zn, crescând astfel concentrația donorilor și a purtătorilor de sarcină liberi. 

 S-au efectuat estimări teoretice ale eficienţei transferului de masă Ga2O3 şi In2O3 prin 

reacţii de transport chimic pentru intervalul de temperaturi 1000-1500K, folosind în calitate de 

agent chimic de transport: C, CO, H2, HCl, HBr, HI, Cl2, Br2, I2, S şi P. Au fost efectuate 

experimente privind transferul de masă Ga2O3 şi In2O3. S-a stabilit că utilizarea agentului chimic 

pe bază de HCl/Cl2 face posibilă creşterea vitezei de transfer Ga2O3/In2O3 pînă la 30 

mg/(cm2zi), minimizarea numărului de nuclee de creştere şi obţinerea cristalelor singulare 

Ga2O3/In2O3.
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 5. Concluzii 

1. 

• S-a dezvoltat tehnologia obținerii compozitelor prin tratament termic al monocristalelor 

de semiconductori AIIIBVI în vapori de Cd și Zn, în rezultatul căruia au fost obținute compozite 

cvasi-lamelare formate din semiconductori AIIBVI (CdTe, CdSe, ZnSe) și AIIIBVI (GaSe, 

GaTe și InSe) orientate paralel la suprafața (0 0 0 1) a cristalelor AIIIBVI. Prin această metodă s-

au obținut materiale cu proprietăți fizice puternic anizotrope. 

• S-au lărgit metodele experimentale de determinare a compoziției elementare a 

cristalitelor din compozit, folosind spectroscopia Raman și spectroscopia atomică emisională, 

prin care s-a stabilit direcția și rata de creștere a cristalitelor compusului CdTe pe suprafața plăcii 

GaTe. 

• S-a propus metodologia de determinare a dimensiunilor medii a cristalitelor din compozit 

din analiza benzilor de fotoluminescență antistockes pentru materialele GaTe-CdTe, GaTe-ZnTe, 

GaSe-CdSe și InSe-CdSe. 

• Au fost obținute materiale compozite noi cu posibilități de stocare atât a sarcinilor 

electrice și a luminii pe durată îndelungată, cât și a elementelor active în dispozitive de 

transformare a imaginilor UV în vizibil. 

• Monocristalele GaTe păstrate în condiţii normale timp de mai mult de 10 ani se 

descompun în rezultatul formării oxidului TeO2 şi coagularea galiului. În rezultat 

conductibilitatea electrică în probă se realizează cu electroni, pe când monocristalele proaspăt 

obţinute sunt de tip p. 

• Au fost obţinute monocristale de GaTe cu concentraţia golurilor 1014 cm-3 cu proprietăţi 

fizice stabile în timp (t≈3 ani). S-au studiat impurităţile proprii în elementele Ga şi Te folosite la 

fabricarea monocristalelor de GaTe şi influenţa acestora asupra conductibilităţii electrice. 

• Prin TT la temperaturi din intervalul 620÷1070 K a plăcilor monocristaline de GaTe în 

vapori de Cd şi Zn au fost obţinute compozite formae din micro- şi nanocristale de GaTe-ZnTe şi 

CdTe-GaTe, materiale foto şi electroluminescente în regiunea roşie şi IR apropiat a spectrului. 

• Direcţia de creştere, structura cristalului şi dimensiunile medii a cristalitelor s-au cercetat 

prin metodele spectroscopice Raman, imagini SEM, diagrame XRD, analize atomice emisionale 

şi EDS. 

• Din analiza diagramelor XRD şi EDS, a compoziţiei elementare XDS şi a imaginilor 

SEM s-a stabilit că surplusul de Ga obţinut în rezultatul formării cristalitelor de CdTe şi ZnTe în 

reţeaua monoclinică a compusului GaTe se coagulează sub formă de picături disperse în 

compozite. 

• Din analiza spectrelor de difuzie combinată Raman s-a stabilit prezenţa în compozitele 

GaTe-ZnTe obţinute la temperatură înaltă (1073 K) a micro- şi nanocristalitelor de GaTe, ZnTe 
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şi CdTe atât pe suprafeţele laterale a plăcii de GaTe (suprafaţa 0001), cât şi în spaţiul Van der 

Waals dintre împachetările elementare, fapt care demonstrează formarea structurilor compozite 

multistrat de GaTe-ZnTe, GaTe-CdTe. 

• La excitarea compozitului ZnTe-GaTe cu radiaţia laser din adâncul benzii de absorbţie 

fundamentală (λ1=337,4 nm şi λ2=405 nm) se obţine o bandă de emisie FL largă cu maxim în 

banda de absorbţie a cristalitelor GaTe. Banda FL acoperă intervalul energiilor cuprins de 

lărgimea benzilor interzise a compuşilor GaTe şi ZnTe. 

• Din analiza conturului benzii de FL s-a stabilit diagrama nivelelor energetice impuritare 

în banda interzisă a cristalitelor de CdTe şi ZnTe din compozit. S-a studiat influenţa temperaturii 

şi a duratei TT asupra diagramei nivelelor energetice impuritare în banda interzisă a 

semiconductorilor componenţi. Studiile efectuate permit dirijarea controlată a structurii 

spectrului FL a compozitului GaTe-ZnTe. Din analiza structurii benzii FL în funcţie de 

densitatea fluxului de excitare a FL s-au stabilit factorii care determină recombinarea radiativă în 

micro- şi nanocompozitul GaTe-ZnTe. 

• S-a studiat diagrama energetică a nivelelor energetice de captură în compozitele GaTe-

CdTe şi GaTe-ZnTe. S-a stabilit prezenţa unei zone de nivele de captură pentru electroni 

localizaţi la 250÷450 meV dela minimul benzii de conducţie a micro şi nanoformaţiunilor de 

ZnTe din compozit. 

• S-a adaptat metoda bine cunoscută Kubelka-Munck de analiză a spectrelor de absorbţie 

în materialele care puternic difuzează lumina incidentă şi s-a asamblat instalaţia experimentală 

de măsurări. Din analiza spectrelor de absorbţie calculate cu formula Kubelka-Munck s-a stabilit 

prezenţa cristalitelor de GaTe, CdTe şi de ZnTe în compozitele obţinute prin TT a plăcilor de 

GaTe în vapori de Cd şi Zn. 

• Din analiza spectrelor fotoconductibilităţii s-a stabilit că compozitele micro şi 

nanocristaline GaTe-CdTe sunt materiale fotosensibile în regiunea de la IR apropiat până în 

adâncul benzii UV, iar slaba dependenţă a fotocurentului de energia fotonilor permite obţinerea 

receptorilor pentru fotometrie în regiunea vizibil-UV apropiat a spectrului, măsurători necesari 

pentru monitorizarea activităţii solare la suprafaţa solului. 

• Din analiza fotosensibilităţii de regimul termic de TT a plăcilor de GaTe în vapori de Zn 

s-a stabilit intervalul de temperaturi (900 K<T≤1100 K) în care se obţin materiale micro- şi 

nanocompozite cu fotosensibilitate înaltă. S-a stabilit regimul tehnologic pentru obţinerea 

materialului cu fotosensibilitate înaltă în regiunea de maximum a intensităţii radiaţiei solare la 

suprafaţa solului, dispozitive necesare pentru monitorizarea proceselor atmosferice. 

• Odată cu fotosensibilitatea înaltă în regiunea verde-roşu a spectrului micro şi 

nanocompozitele GaTe-CdTe şi GaTe-ZnTe sunt materiale pentru receptori de radiaţii X cu 
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parametri stabili în timp. Din analiza dependenţei roentgenocurentului de doza de radiaţie X s-a 

stabilit intervalul dozelor cu dependenţa liniară a roentgenosensibilităţii. 

• Compozitele micro şi nanocristaline GaTe-ZnTe sunt materiale electroluminescente cu 

banda de emisie îngustă (510÷550 nm) la excitare cu curent electric alternativ (2,5 kHz). 

Prezenţa unei benzi de emisie EL cu maxim la 515÷520 nm serveşte ca indicatoriu că procesul 

de recombinare radiativă are loc în cristalitele de ZnTe ale compozitului. Structura spectrului EL 

a compozitului GaTe-CdTe depinde de zona de excitare şi acoperă intervalul lungimilor de undă 

lungi începând cu marginea spectrului de absorbţie în cristalele GaTe. 

• Prin calcule a fost argumentată metodica măsurării grosimilor lamelelor plan paralele din 

semiconductori lamelari GaTe, GaSe şi GaS. A fost asamblată instalaţia de laborator şi efectuate 

măsurări de calibrare a instalaţiei. Abaterea de la valoarea medie a grosimii straturilor subţiri şi a 

lamelelor monocristaline nu depăşeşte 2 %. A fost elaborată instalaţia optică pentru măsurarea 

grosimilor submicrometrice, s-au calculat nomograme pentru determinarea grosimilor 

submicrometrice a straturilor optic transparente pe substrat de semiconductor. Metodica 

măsurărilor a fost adoptată la straturile de SiO2 pe substrat de Si. 

• Au fost obţinute materiale compuse din micro- şi nanocristalite de GaTe, Ga2O3 şi TeO2 

şi materiale compuse din nanocristalite de GaTe, ZnO şi Ga2O3. Compozitele din semiconductor 

lamelar GaTe şi oxizii elementelor componente au fost obţinute prin tratament în atmosferă la 

temperatura de 750C a plăcilor monocristaline de GaTe. 

• S-au analizat diagramele XRD din care s-a stabilit că prin tratament termic în vapori de 

Zn a lamelelor de GaTe se obţine un compozit format din micro şi nanocristalite de ZnTe şi 

GaTe, rezultate confirmate indirect prin măsurări a reflexiei difuze. Coeficientul de absorbţie a 

compozitelor nanodimensionale de tipul ZnTe-GaTe s-a determinat din măsurări a coeficientului 

de reflexie difuză. 

• Pentru obţinerea compozitului nanocristalin GaTe-ZnO-Ga2O3 s-a tratat termic în aer 

compozitul GaTe intercalat cu Zn. Pentru identificarea oxizilor Ga2O3, TeO2 şi ZnO au fost 

preparate eşantioane etalon Ga2O3 şi TeO2 pe suport din cuarţ. Eşantioanele etalon au fost 

obţinute prin oxidarea straturilor subţiri de Ga2S3 şi a straturilor subţiri de Te pe substrat din 

sticlă optică K8. 

• Au fost înregistrate spectrele de difuzie Raman, de absorbţie şi reflexie difuză, XRD a 

compozitelor pe bază de GaTe şi GaTe intercalat cu Zn, identificate modurile de vibraţie, 

structura şi parametrii reţelelor cristaline atât a nanomaterialelor noi sintezate cât şi a 

eşantioanelor etalon. 
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2. Alegerea metodei de oxidare a straturilor subţiri de vanadiu metalic obţinut prin 

evaporarea termică în vid pe diferite suporturi pentru obţinerea straturilor de oxid V2O5 are ca 

rezultat formarea unei structuri compozite nanodimensionale în care matricea constă din 

cristalite de V2O5 separate prin amestecuri de oxizi de vanadiu cu valenţă redusă. Conform 

datelor obţinute cu ajutorul spectroscopiei Raman, structura straturilor subţiri obţinute pe quarţ 

corespunde fazei orthorhombice -V2O5. Analiza proprietăţilor optice ale straturilor subţiri de 

pentoxid de vanadiu ne permite evidenţierea energiilor tranziţiilor electronice: Eind = 2,426 eV 

pentru tranziţia indirectă, cu participarea fononilor cu energia Eph = 94,5 meV (ph = 762 cm-1) şi 

Edir = 2,748 eV pentru tranziţie directă permisă. Conform datelor spectroscopiei de impedanţă au 

fost stabilite caracteristicile structurale ale stratului subţire de pentoxid de vanadium. A fost 

determinat circuitul echivalent care constă din circuitul paralel RpCp conectat în serie cu 

rezistenţa Rs, în care rezistorul Rs corespunde rezistenţei fazei conductive, rezistorul Rp este legat 

de rezistenţa matricei dielectrice şi capacitatea Cp corespunde capacităţii geometrice a grăunţilor 

V2O5. A fost determinată dependenţa acestor parametri de tensiunea aplicată. 

 Au fost cercetate efectele de interacţiune a nanocompozitelor bazate pe oxizii vanadiului 

cu celulele merismatice la organismele experimantale (plante test) prin urmărirea în dinamică a 

proceselor fiziologice.S-a constatat că expunerea bulbelor de ceapă la plăcile cu nanocompozite 

bazate pe oxizii de vanadiu timp de până la 72 ore induce formarea din abundenţă a rădăcinilor 

de ceapă (Allium cepa L). La expunerea bulbilor la nanocompozite a fost constatată apariţia 

necrozelor aproape la toate rădăcinele deja în a treia zi de germănare. Acest fapt denotă debutul 

unor procese distructive la nivel celular ca reacţie de răspuns la expunerea de lungă durată la 

acţiunea nanocompozitelor. Se presupune posibilitatea utilizării nanocompozitelor bazate pe 

oxizii vanadiului în calitate de agent antiproliferativ, în special pentru tratamentul tulburălilor 

proliferative non-canceroase. 

 A fost elaborată şi brevetată o metodă nouă precum și, confecţionată instalaţia optică 

experimentală şi implementată tehnica holografică de cercetare a produselor petroliere în baza 

efectului de formare a lentilelor termice în volumul produselor petroliere sub acţiunea radiaţiei 

laser. Metoda propusă şi instalaţia optică elaborată permite investigarea modificărilor 

parametrilor produselor petroliere în timp real. În intervalul de timp 0,2 s (timpul de deschidere 

şi închidere a fantei) se înregistrează atât efectul lentilelor termice, cât şi spectrul de fluorescenţă 

a produselor petroliere.  

 A fost elaborat şi confecţionat aparatul experimental pentru cercetarea spectrelor de 

reflectxie şi luminescenţă a obiectelor de dimensiuni mici (de la 1 mm) la distanţă (15-25 m). În 

baza metodei propuse şi aparatului experimental au fost efectuate studiile de identificare a bolilor 

plantelor de la distanţă. S-a demonstrat posibilitatea identificării ciupercilor şi a căpuşelor 

parazitare (Microstroma juglandis Sacc şi Eriophyes tristriatus Nal) pe suprafaţa infectată a 
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frunzelor de nuc de la o distanţă de 15 m. Metoda propusă poate fi folosită cu utilizarea 

vehiculelor aeriene mici fără pilot (drone). În timpul zilei, spectrele de reflexie pot fi măsurate în 

lumina soarelui cu obţinerea dependenţei spectrale a reflexiei luând în considerare distribuţia 

spectrală a luminii solare. De asemenea, utilizarea unor LED-uri compacte cu consumul 

energetic redus se permite monitorizarea plantelor în timpul nopţii. 

 Studiul obiectelor fotosensibile sau obiectelor slab sensibile la lumină poate necesita o 

scădere a intensității semnalului de la obiect cu valori mai mici decât sensibilitatea minimă a 

camerei digitale. Iluminarea obiectului studiat cu o sursă de radiație coerentă poate face posibilă 

înregistrarea imaginii a obiectului la intensități mai mici (cel puțin de nouă ori) decât 

sensibilitatea minimă a camerei digitale. 

 

3.  - A fost elaborată tehnologia de obținere a structurilor TCO/CdS/CdTe:Mn/Ni prin 

metoda CSS. Analiza proprietăților electrice, fotoelectrice, structurale, compoziționale, optice a 

dat posibilitate de a obține heterojoncțiuni cu randament de 7-8%, grosimea stratului de CdS 

optimală - 515 nm, iar a stratului de CdTe:Mn - 9,18 m. Tratarea termică în aer a CdTe:Mn în 

prezența CdCl2 micșorează rezistivitatea acestuia de 103 ori, mărește considerabil 

fotoconductibilitatea structurii în baza lui și precum și ISC și UCD a celulelor fotovoltaice 

CdS/CdTe:Mn. 

 - A fost elaborată tehnologia de obținere a structurilor ITO/CdS/CdxMn1-xTe/Ni prin 

metoda CSS. Structurile obținute au fost analizate electric, fotoelectric stabilindu-se că 

mecanismul de transport al sarcinilor prin joncțiune la polarizări directe ieste deperminat de 

procesele de generare-recombinare, iar la polarizări inverse – de curenții de scurgere precum, iar 

concentrația de dopare a CdxMn1-xTe 1014 cm-3. Heterojoncțiunile obținute sunt fotosensibile în 

intervalul 510-850 nm, având parametrii de conversie fotovoltaică de la 300K, 100mW/cm2: 

Isc=13,1 mA/cm2, 0,81V, FF=61,66%, =10,29%. 

 - A fost elaborată tehnologia de obținere a structurilor TCO/CdS/CdO/CdTe/contact 

folosindu-se metodele CSS și HWT pentru prepararea straturilor de CdS, CdTe și metoda 

magnetron pentru prepararea stratului CdO. A fost cercetată influenţa stratului intermediar CdO 

asupra proprietăţilor electrice, fotoelectrice, morfologice și structurale a structurii. Analiza 

dependențelor curent-tensiune pentru structurile CdS/CdO/CdTe obținute prin metoda CSS și 

HWT a stabilit existența curenților de generare-recombinare la polarizări directe și curenților de 

scurgere la polarizări inverse. Domeniul de sensibilitate spectrală pentru astfel de stucturi 

acoperă regiunea 0,52-0,8 μm. Introducerea stratului de CdO duce la mărirea sensibilități 

spectrale de 1,4÷1,7 ori precum și mărirea tensiunii de circuit deschis. Parametrii fotoelectrici 

maximi a structurii SnO2/CdS/CdO/CdTe/Ni cu grosime a stratului CdO optimală (3-8) nm sunt 
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următoarele (300K): la 100 mW/cm2 Ucd=0,79÷0,83 V, Isc=24,6÷24,8 mA/cm2, FF=0,54÷0,57, 

η=11,1÷11,8%. 

 - Studiul influenței temperaturii suportului la obținerea straturilor de CdS prin CSS în 

structura TCO/CdS/CdTe/Ni a demonstrat, că pot fi obținute straturi cu o perfecțiune structurală 

înaltă, și, în același timp cu grosimi a ferestrei optice sub 100 nm, ceea ce rezultă în extinderea 

randamentului cuantic extern în regiunea UV a spectrului până la 300 – 350 nm în funcție de 

electrodul transparent (SnO2 sau ZnO:Al) folosit în calitate de contact frontal. A fost stabilită 

temperatura optimă a suportului pentru stratul de CdS – 500ºC. 

 - Modelarea proceselor fizice în heterojoncţiunile ZnO/CdS/CdTe/Contact (fiind 

cercetate influenţa temperaturii, lucrului de ieşire a metalului (-contact pentru CdTe), poziţiei 

energetice a defectelor în banda interzisă a CdTe (în lipsa iluminării), concentrației stărilor la 

interfața CdS/CdTe) asupra proprietăților electrice a heterojoncțiunilor) a fost efectuată în 

intervalul de temperaturi 130-370K. S-a demonstrat că factorul diodic de idealitate determinat 

din depedenţele simulate la polarizare directă, este caracteristic pentru mecanismul de transport 

al sarcinilor determinat procesele de generare-recombinare; la polarizare inversă a 

heterojoncţiunii, depedenţa curentului de tensiune este una caracteristică proceselor de tunelare. 

Simularea proceselor fizice în heterojoncţiuni (300K) pentru valori ale lucrului de ieşire a 

contactului CdTe în intervalul 4,0-6,0 eV a demonstrat, că micsorarea valorii acestuia sub 5,0 eV 

rezultă în dependenţe curent-tensiune cu forma tipică pentru schema echivalentă ce consideră 

două diode conectate una in sens invers celeilalte. Astfel, în convertoare fotovoltaice CdS/CdTe 

trebuie folosite metalecu lucrul de ieşire de peste 5,0 eV în calitate de electrod pentru CdTe. 

 - A fost modificată tehnologia de obținere a heterojoncțiunilor CdS/CdTe prin metoda 

CSS și au fost stabilite condițiile optime de obținere a heterojoncțiunilor. Mecanismul de 

transport al putătorilor de sarcină prin heterojoncțiune, la polarizări directe este determinat de 

procesele de generare-recombinare, iar la polarizări inverse fiind prezenți curenții de scurgere. 

Mecanismul de transport al curentului nu se schimbă în limitele de temperaturi analizate. 

Rezultatele obținute pentru probele experimentale au fost confirmate de simularea numerică a 

proceselor fizice. A fost stabilit că heterojoncțiunea p-N este abruptă, iar concentrația 

impurităților acceptoare în CdTe ieste de 1,03∙1013 cm-3. A fost efectuate măsurători ale 

Photoelectron Emission Spectroscopy și Kelvin Probe fiind deteminată poziția nivelului Fermi în 

straturile de CdS depuse pe diferite substraturi. 

 

4. - A fost elaborată și brevetată o tehnologie modificată de preparare a CF tip n+CdS-p-

p+InP și tip n+CdS – n+CdS-n+-p-p+InP după schema: decaparea gazoasă a substratului din InP – 

creșterea stratului epitaxial pInP – decaparea gazoasă a acestui strat – creșterea ulterioară a 

stratului epitaxial pInP, aplicând metoda HVPE. 
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 - Studiul dependențelor curent-tensiune, capacitate-tensiune-conductibilitate-frecvență a 

joncțiunilor preparate a permis determinarea mecanismului de trecere a curentului – tunelare prin 

trepte, a distribuirii impurității în regiunea sarcinii de baraj, a parametrilor joncțiunilor și ca 

urmare optimizarea parametrilor CF preparate în baza lor. 

 - S-a demonstrat avantajul heterojoncțiunilor nCdS-pInP cu strat epitaxial intermediar 

poInP depus repetat pentru realizarea CF cu eficiența de cca 15%. Studierea proprietăților 

fotoelectrice a CF cu heterostructura n+CdS-p-p+InP cu grosimile stratului intermediar poInP de 

2,7-6,2 µm și a stratului frontal n+CdS de 0,9-3,6 µm a permis optimizarea eficienței CF: 14,6% 

revine grosimilor de 4,0-5,0 µm a stratului poInP depus repetat și 1 µm pentru stratul frontal 

n+CdS. 

 - În baza CF tip n+CdS-p-p+InP a fost asamblat modul fotovoltaic de puterea 1 W. 

 - Aplicarea straturilor antireflectante din SiO2 și ZnO (brevetată) rezultă în majorarea 

curentului de scurt-circuit a CF din InP în medie cu 13,4% ceia ce sporește eficiența lor. 

 - A fost elaborată tehnologia de depunere a straturilor subţiri de ZnO prin metoda spray 

pirolysis în intervalul de temperaturi (250-450)°C folosind ca precursor acetatul de zinc. În 

intervalul de lungimi de undă (300-1000) nm transmitanţa optică are valori de (80...85)%. 

Staturile crescute la 400°C şi 450°C tratate termic timp de o oră în hidrogen şi în vid îşi modifică 

parametrii electrici iniţiali cu trei ordine de mărime - rezistenta specifică şi concentraţia 

purtătorilor de sarcină ating valori de (0,028-0,036) ·cm şi (2-9)·10-19 cm-3 corespunzător. 

Tratarea termică a straturilor ZnO în hidrogen conduce la o majorare mai esențială a intensității 

luminescenței decât a straturilor tratate în azot și în vid corespunzător, față de cele netratate. 

 - Eficiența celulelor fotovoltaice CdS-InP se mărește la depunerea stratului antireflectant 

ZnO cu grosimea de 60-100 nm, aproximativ, cu 3%. Eficiența celulelor fotovoltaice ZnO-InP 

este limitat de rezistența înaltă a stratului ZnO. Fotosensibilitatea structurii fotovoltaice nZnO-

pInP este localizată în diapazonul lungimilor de undă 400-1100 nm, fiind mai extinsă față de CF 

nCdS-pInP. 

 - Au fost preparate CF tip In- n+CdS-p-p+InP-(Ag+5%Zn) cu eficiența maximă de 

16,0% (1000 Wm-2) ce se datorează calității stratului epitaxial intermediar pInP și a efectului 

de câmp ce se datorează diferențelor de concentrații a purtătorilor de sarcină substrat – strat 

epitaxial intermediar, strat frontal – strat epitaxial intermediar. 

 - Degradarea eficienței CF nCdS-pInP în regim nestaționar timp de 9 ani este 

nesemnificativă (cca 6%) și nu depășește valorile stabilite pentru panourile solare (3% anual). 

 

5. - Blocarea difuziei siliciului din substraturi, excluderea degajării eutecticii Ga:Si de la 

interfață la sintetizarea straturilor de GaN pe siliciu prin metoda reacțiilor chimice de transport 
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(HVPE) ieste efectiv realizată cu ajutorul unui strat intermediar, de nuclearizare, de AlN depus la 

temperaturi relativ joase (~600°C) cu tratare termică ulterioară la temperaturi ridicate (~1100°C). 

 - Pentru sintetizarea soluțiilor solide de AlGaN cu compoziția necesară, utilizate ca 

straturi intermediare de acomodare la obținerea straturilor de GaN pe siliciu, concentrația 

precursorilor galiului în fluxurile gazoase trebuie să depășească semnificativ pe cea a aluminiului 

(aproximativ de 10 ori). Pentru micșorarea tensiunilor de deformație a cristalitelor din straturile 

de AlN, AlGaN trebuie de depistat căile de mărire a dimensiunilor lor. 

 - Parametrii electrici și de fotoluminescență a straturilor de GaN depuse pe siliciu sunt 

dirijați prin metoda tratării termice în diferite medii și durate de timp. Tratarea termică în azot 

deplasează componența straturilor în direcția stoechiometriei, iar în vid în direcție opusă. 

Tratarea termica a straturilor de GaN/…/Si poate fi modificată esențial și la tratarea in hidrogen. 

 - A fost efectuată creșterea straturilor de GaN pe Si prin metoda HVPE cu straturi 

buferale de ZnO sintetizate prin metoda hidrotermală. Sa constatat că aderarea precipitatului de 

ZnO are loc mai efectiv pe planurile (100) a Si. Pe structurile obținute au fost crescute straturi de 

GaN prin metoda HVPE. A fost demonstrat posibilitatea obținerii straturilor de p-GaN pe Si cu 

utilizarea straturilor intermediare, buferale, de ZnO depuse din soluții. 

 

6. - A fost stabilit că dependența curent-tensiune a diodelor tunel rezonante în baza 

structurilor m-plane Zn0,85Mg0,15O/ZnO nepolare cu o singură groapă de potențial și bariere 

simetrice este prezentă o regiune cu rezistența diferențială negativă, poziția și amplitudinea 

căreia depinde de concentrația impurității dopante în regiunea de contact. Concentrația optimală 

de dopare a regiunilor de contact cu impuritate de n-tip este de ordinul 1 x 1018 cm-3. Raporul 

curentului în maxim la cel în minim, în regiunea cu rezistență diferențială negativă al 

dependenței I-V, pentru astfel de concentrații de dopare ieste maxim. Această regiune poate fi 

folosită pentru generarea de radiații THz. 

 - A fost stabilit că odată cu mărirea lățimii gropii de potențial, amplitudinea regiunii cu 

rezistență diferențială negativă se micșorează, iar valoarea maximă a densității curentului se 

deplasează spre tensiuni aplicate mai mici. Acest fapt ieste cauzat de aceea că nivelele energetice 

discrete într-o groapă de potențial se deplasează spre fundul acesteia. Din datele obținute a fost 

determinată lățimea optimală a gropii de potențial - 3,5 nm pentru dioda tunel rezonantă pe baza 

m-plane Zn0,85Mg0,15O/ZnO cu o singură groapă de potențial și bariere simetrice. 

 - A fost stabilit că mărirea conținutului de Mg în Zn1-xMgxO rezultă în mărirea 

amplitudinii regiunii cu rezistență diferențială negativă, iar valoarea maximă a densității 

curnetului se deplasează spre regiunea tensiunilor aplicate mari, curebele dependențelor I-V se 

deplasează în jos pe axa densității curentului. Aceasta ieste cauzat de aceea că la mărirea 

conținutului de Mg înălțimea barierelor se mărește și probabilitatea de tunelare se micșorează, și 
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împreună cu ea se micșorează densitatea curentului de dunelare. Conținutul optim al Mg în 

barierele ZnMgO ieste de x=0,15. 

 - Au fost calculate dependențele de frecvență a diodelor tunel rezonante, din care a fost 

stabilit că puterea de ieșire atinge valoarea de 236 µW la frecvența de 1 THz pentru dioda tunel 

rezonantă în baza m-plane Zn0,85Mg0,15O/ZnO cu o singură groapă de potențial cu bariere 

simetrice de aceeași înălțime (structura A), (valoarea puterii de ieșire ieste de 8-10 ori mai mult 

decât aceeiași valoare în cazul dispozitivului în baza InGaAs/GaAs). 

 - A fost stabilit, că pentru RTD în baza m-plane ZnMgO/ZnO cu două gropi cuantice și 

bariere de înălțime diferită (structura С), puterea de ieșire atinge valoarea 0,912 mW la frecvența 

de 1 THz, ceea ce este de cca 30-40 ore mai mare decât valorile puterii de ieșire a RTD în baza 

InGaAs/GaAs, iar pentru structuri în baza RTD cu 10 cascade identice puterea de ieșire atinge 

valoarea de 9 mW la frecvența de 1 THz. 

 - A fost stabilit că THz QCL în baza m-plane ZnMgO/ZnO având un design cu bariere de 

înălțime variabilă și delta-doped injector are performanțe îmbunătățite la 300K (optical gain - 

108 cm-1 @ 2,08 THz și 300 cm-1 @ 4,96 THz) în comparație cu dispozitivele convenționale THz 

QCL în baza AlGaAs/GaAs și c-plane ZnMgO/ZnO THz QCL cu design ce implică structuri 2-

well și 3-well cu bariere de înălțime fixă. 

 

7. A fost elaborată tehnologia de creştere a cristalelor de ZnO prin intermediul reacţiilor 

chimice de transport utilizând HCl, HCl+H2, HCl+CO sau HCl+C în calitate de agenţi de 

transport (AT). A fost realizată o analiză termodinamica influenţei temperaturii, componenţei AT 

şi a presiunii totale AT asupra compoziţiei mediului de creştere şi vitezei transportului de masa a 

ZnO. Estimările teoretice obţinute sunt confirmate experimental. A fost stabilit că cristalele de 

ZnO obţinute prin intermediul HCl, HCl+H2 şi HCl+CO reprezintă cristale sub formă de prismă, 

feţele cărora corespund m-feţelor nepolare ale structurii hexagonale. Monocristalele de ZnO cu 

suprafaţa de bază determinată de suprafaţa nepolară (m), polară ((0001)Zn) şi semipolară, pot fi 

obţinute cu utilizarea HCl+C: HClo;Co = 4;1.67, 4;2 şi 4; 2.5 atm corespunzător. 

 Au fost cercetate proprietăţile electrice a monocristalelor ZnO:HCl cu o concentraţie a 

impurităţilor de (120)1018 сm-3 în intervalul de temperaturi 19300K stabilindu-se posibilitatea 

utilizării compusului dat pentru TCO al celulelor solare. A fost stabilit caracterul complex a 

dependenţei de temperatură a efectului Hall şi a fost propus modelul alternativ pentru explicarea 

datelor experimentale ce consideră două zone de conductibilitate şi ţine cont de nivelul mic de 

compensare în ZnO. 

 A fost elaborată tehnologia de sinterizare a ţintelor de ZnO în vapori HCl, HCl+H2, 

HCl+H2+C: diametrul ţintelor fiind de 25 mm și mai mare; lipsa efectului de alipire a ţintelor pe 

pereţii din cuarţ a camerei de sintetizare, care provoacă deformare, distrugere parţială a ţintelor 
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în procesul de răcire; densitatea este nu mai mică de 5,40,2 g/cm3; duritatea = 2,00,2 GPa 

(80% durabilitatea monocristalelor ZnO); electroconductibilitatea înaltă – până la 5 (cm)-1. 

 A fost obţinută o serie de straturi subţiri de ZnO:Cl, ZnO:Cl:Al şi ZnO:Cl:Ga prin 

pulverizare magnetron, pentru densitatea curentului de descărcare cuprins în intervalul (10-30 

mA) și la diferite temperaturi (50-420°C). Au fost cercetate proprietăţile electrice ale straturilor 

de ZnO obţinute (conductibilitatea, effectul Hall, concentraţia purtătorilor de sarcină şi 

mobilitatea lor) pînă la şi după tratarea termică în vid. S-a obținut una dintre cele mai mari 

rezistențe specifice (3,710-4 cm) pentru peliculile ZnO:Cl:Ga crescute la temperatura de 

100150C. Această realizare poate fi comparată cu dopajul simultan cu impuritățile Ga și Cl. 

Impuritățile de halogen favorizează introducerea impurităților de bază Al (Ga) în nodurile rețelei 

cristaline de Zn, crescând astfel concentrația donorilor și a purtătorilor de sarcină liberi. 

 S-au efectuat estimări teoretice ale eficienţei transferului de masă Ga2O3 şi In2O3 prin 

reacţii de transport chimic pentru o gamă largă de temperaturi, folosind în calitate de agent 

chimic de transport: C, CO, H2, HCl, HBr, HI, Cl2, Br2, I2, S şi P. Au fost efectuate experimente 

privind transferul de masă Ga2O3 şi In2O3. S-a stabilit că utilizarea agentului chimic pe bază de 

HCl/Cl2 face posibilă creşterea vitezei de transfer Ga2O3/In2O3 pînă la 30 mg/(cm2zi), 

minimizarea numărului de nuclee de creştere şi obţinerea cristalelor singulare Ga2O3/In2O3. 
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1. Proiect (2016): Centrul Regional Interdisciplinar ştiinţifico-educaţional pentru Studiul 
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2. Proiect (2017-2018): Dezvoltarea infrastructurii centrelor de cercetare ale Universității de 

Stat din Moldova: Microscopie de forță atomică în caracterizarea materialelor avansate 

(RESINFRA-04) (proiect câștigat – Microscop de Forță atomică, Park Systems XE-7) 

3. Proiect: Knowledge and Technology Transfer in Advanced Materials (Know-how); 

Call identifier H2020-TWINN-2015 Proposal number: 692359 (proiect prezentat) 

4. Proiect (2018-2019): AvH Returnfellowship, colaborarea dlui dr. conf. V. Sirkeli cu partenerii 

din Germania - Prof. Dr. Hans L. Hartnagel (Institute for Microwave Engineering and Photonics, 

Darmstadt University of Technology) (proiect câstigat) 

5. Proiect (2020-2023): 151/23.10.19A Materiale și structuri multifuncționale pentru detectarea 

radiațiilor electromagnetice (proiect prezentat 23.10.2019 și recenzat) 
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Anexa nr.3 

 

 
Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare 

 

 

I. Sumarul activităţilor proiectului realizate 

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150 de cuvinte)  

1. Elaborarea tehnologiei de creștere a 

monocristalelor GaTe cu axe 

cristalogarfice orientate, obținerea 

prin intercalare din fază de vapori a 

compozitelor cu straturi subțiri de 

CdTe și ZnTe pe suprafața lamelor de 

GaTe și a micro și nanocompozitelor 

GaTe-CdTe și GaTe-ZnTe, și 

compozitului nanocristalin GaTe-

ZnO-Ga2O3 și prin măsurări 

structurale, morfologice, electrice, 

optice și fotoelectrice de determinat 

caracteristicile fizice și direcțiile 

aplicative a structurilor și 

compozitelor obținute. 

Au fost crescute monocristale GaTe cu 

caracteristici fizice, necesare pentru 

obținerea structurilor nanolamelare și a 

nanocompozitelor cu semiconductori CdTe 

și ZnTe. Prin măsurări de difracție a razelor 

X, electrice, Raman, morfologice, 

compoziționale, aplicând metodele 

spectroscopiilor AE și EDS, elipsometrice, 

optice în regiunea benzii fundamentale, 

ATR și FTIR, fotoelectrice și luminescente, 

au fost determinate caracteristicile fizice ale 

structurilor cu straturi subțiri și a micro și 

nanocompozitelor GaTe-CdTe, GaTe-ZnTe 

și a compozitului nanocristalin GaTe-ZnO-

Ga2O3. Pe baza materialelor sintezate s-au 

confecționat mostre de receptori de radiație 

X și UV cu bandă îngustă și senzori de 

radiație cu bandă largă din domeniul vizibil 

și IR apropiat. S-a stabilit, că micro și 

nanocompozitele GaTe-CdTe și GaTe-ZnTe 

sunt materiale electroluminescente cu banda 

spectrală îngustă. 

Au fost adaptate metodici și asamblate 

instalații pentru măsurări a grosimilor 

structurilor semiconductoare nanometrice, a 

difuziei combinate a luminii și pentru 

măsurări optice a materialelor micro și 

nanogranulare. 

2. 

 

Elaborarea unei noi metode de 

identificare a obiectelor prin metode 

holografice. Elaborarea metodei de 

prelucrare computerizată a imaginilor 

holografice restabilite. Elaborarea, 

confecţionarea şi testarea aparatului 
pentru identificarea obiectelor de la 

distanţă. Optimizarea metodelor şi 

instalaţiilor elaborate pentru 

identificarea petelor de produse 

petroliere de pe suprafaţa bazinelor 

de apă. Elaborarea tehnologiei de 

obţinere a structurilor nanocompozite 

în bază de vanadiu si a oxizilor 

acestuia.Studierea interacţiunii 

structurilor nanocompozite în bază de 

V2O5 сu obiectele de origine 

A fost elaborată şi brevetată o metodă de 

studiere a produselor petroliere  prin metode 

holografice, care permit investigarea 

modificării parametrilor produselor 

petroliere în timp real pe baza efectului 

formării termolentilelor într-un volum lichid 
şi spectrelor de luminiscenţa. A fost elaborat 

şi confecţionat un dispozitiv pentru 

identificarea obiectelor organice şi 

anorganice de la distanţă conform 

dependenţelor spectrale ale reflectanţei şi 

fluorescenţei. Au fost obţinute şi cercetate 

nanostructuri bazate pe vanadiu şi oxizii 

acestuia şi investigate interacţiunea lor cu 

obiecte biologice.Au fost cercetate 

proprietăţile holografice peliculelor subţiri 

sistemei As-S-Se obţinute prin evaporare în 
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biologică. Cercetarea proprietăţilor 

holografice peliculelor subţiri 

sistemei As-S-Se obţinute prin 

evaporare în vid la o tensiune înaltă. 

Elaborarea metodei de mărire a 

sensibilității camerei digitale 

științifice monocrome. 

vid la o tensiune înaltă. A fost elaborată 

metoda de mărire a sensibilității camerei 

digitale științifice monocrome la 

înregistrarea optică a semnalelor cu 

intensitate de 4 ori mai mică decât 

sensibilitatea minimă a camerei digitale 

monocrome. 

3. Elaborarea tehnologiei de obținere a 

heterojoncțiunilor TCO (ITO, AZO, 

SnO2)/CdS/(strat bufer CdO)/CdTe 

(CdTe:Mn, CdMnTe)/contact (Ni/Cu) 

prin metoda CSS, HWT, magnetron. 

Analizate proprietăților electrice, 

fotoelectrice, structurale, optice ș.a. 

pentru filme și heterojoncțiuni în baza 

lor. Cercetarea influenţei stratului 

intermediar CdO asupra proprietăţilor 

fizice a structurilor obținute. 

Simularea proceselor fizice în 

structurile obținute. Analiza 

materialelor noi pentru conversia 

fotovoltaică. 

A fost elaborată tehnologia de obținere a 

heterojoncțiunilor TCO (ITO, AZO, 

SnO2)/CdS/(strat bufer CdO)/CdTe 

(CdTe:Mn, CdMnTe)/contact (Ni/Cu) prin 

metoda CSS, HWT, magnetron. Au fost 

analizate proprietățile electrice, 

fotoelectrice, structurale, optice ș.a. pentru 

filme și heterojoncțiuni în baza lor. A fost 

cercetată influenţa stratului intermediar CdO 

asupra proprietăţilor fizice a structurilor 

obținute și analizată posibilitatea folosirii lor 

în calitate de convertori fotovoltaici. 

Parametrii fotoelectrici maximi ai structurii 

SnO2/CdS/CdO/CdTe/Ni cu grosime a 

stratului CdO optimală (3-8) nm sunt 

următoarele la 100 mW/cm2 (300K): 

Ucd=0,79-0,83 V, Isc=24,6-24,8 mA/cm2, 

FF=0,54-0,57, η =11,1-11,8%. 

Au fost studiate procesele fizice în 

heterojoncţiuni prin modelare numerică în 

intervalul de temperaturi 130-370K (fiind 

cercetate influenţa temperaturii, lucrului de 

ieşire a metalului (contact pentru CdTe), 

poziţiei energetice a defectelor în banda 

interzisă a CdTe (în lipsa iluminării), 

concentrației stărilor la interfața CdS/CdTe 

ș.a.). A fost stabilită diagrama de benzi a 

heterojoncțiunii reișind din datele 

masurărilor experimentale. A fost analizată 

perpectiva utilizării materialelor din clasa 

Zn-IV-N2 în optoelectronică. 

4. Dezvoltarea tehnologiei de preparare 

a straturilor epitaxiale p-InP, 

prepararea CF din pInP, asamblarea 

modulului fotovoltaic de putere mică 

și cercetarea lor. 

Aplicând metoda HVPE în sistemul In-PCl3-

H2 a fost modificată tehnologia de depunere 

a straturilor epitaxiale p-InP cu parametrii 

avansați: p=51016cm-3, =90-100 cm2V-1s-1. 

Au fost preparate joncțiuni și celule 

fotovoltaice (CF) tip n+CdS-p-p+InP și tip 

n+CdS-n+-p-p+InP cu strat antireflectant 

SiO2 avînd suprafața fotoactivă de 1-3 cm2 

și eficiența de 12,0-17,3%. CF au o 

rezistență sporită la influența radiației 
corpusculare. A fost asamblat un modul 

fotovoltaic din 25 CF tip n+CdS-p-p+InP 

comutate mixt cu puterea debitată de 1 W. 

Degradarea eficienței CF nCdS-pInP în 

regim nestaționar timp de 9 ani este 
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nesemnificativă (cca 6%) și nu depășește 

valorile stabilite pentru panourile solare (3% 

anual). 

A fost elaborată tehnologia de depunere a 

straturilor subţiri de ZnO prin metoda spray 

pirolysis în intervalul de temperaturi 250-

450°C. Staturile de ZnO au rezistivitatea 

0,028-0,036 ·cm. 

Fotosensibilitatea structurii nZnO-pInP este 

localizată în diapazonul lungimilor de undă 

400-1100 nm. 

5. Dezvoltarea tehnologiei de obținere a 

straturilor perfecte de GaN pe siliciu 

prin metoda reacțiilor chimice de 

transport în sistemul (H2-HCl- NH3-

Al-Ga). 

Au fost obținute straturi epitaxiale de GaN 

pe Si(111) cu straturi intermediare de AlN, 

AlGaN. S-a demonstrat rolul decisiv al 

straturilor de AlN la etapa de nuclearizare. 

Au fost obținute structuri GaN/…/Si cu mai 

multe straturi intermediare de AlN depuse la 

diferite temperaturi. S-a demonstrat efectul 

pozitiv al reciclării termice a straturilor de 

AlN asupra calității straturilor de nitrură de 

galiu. Au fost preparate straturi de GaN pe 

Si prin metoda HVPE cu straturi buferale de 

ZnO sintetizate prin metoda hidrotermală. 

6. Elaborarea design-ului și modelarea 

proceselor fizice ăn diodele tunel 

rezonante (THz RTD) cu bariere 

simetrice în baza m-plane 

ZnMgO/ZnO și cercetarea 

dependențelor curent-tensiune și de 

frecvență. 

Au fost elaborate design-ul și efectuată 

modelarea proceselor fizice în diodele tunel 

rezonante THz (RTD) cu bariere simetrice în 

baza m-plane ZnMgO/ZnO inclusiv 

dependențele curent-tensiune și de 

frecvență. A fost stabilit că pentru dioda 

tunel rezonantă în baza m-plane 

ZnMgO/ZnO cu doua gropi de potențial și 

bariere nesimetrice de înălțime diferită, 

puterea de ieșire atinge valoarea de 0,912 

mW la frecvența de 1 THz, valoare mai 

mare de 30-40 ori decât același parametru 

pentru THz RTD în baza InGaAs/GaAs, iar 

pentru structuri în baza RTD cu 10 cascade 

identice puterea de ieșire atinge valoarea de 

9 mW la frecvența de 1 THz. THz QCL în 

baza m-plane ZnMgO/ZnO având un design 

cu bariere de înălțime variabilă și delta-

doped injector are performanțe îmbunătățite 

la 300K (optical gain - 108 cm-1 @ 2,08 THz 

și 300 cm-1 @ 4,96 THz) în comparație cu 
dispozitivele convenționale THz QCL în 

baza AlGaAs/GaAs și c-plane ZnMgO/ZnO 

THz QCL cu design ce implică structuri 2-

well și 3-well cu bariere de înălțime fixă. 

7. Elaborarea unei noi metode de 

creştere a cristalelor de ZnO prin 

intermediul reacţiilor chimice de 

transport. Cercetarea proprietăţilor 

electrice a monocristalelor ZnO 

obţinute cu o concentraţie variabilă a 

A fost elaborată şi brevetată o metodă de 

creştere a cristalelor de ZnO prin 

intermediul reacţiilor chimice de transport 

cu participarea HCl, HCl+H2, HCl+CO sau 

HCl+C în calitate de agenţi de transport. 

Monocristalele de ZnO cu suprafaţa 
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impurităţilor. Elaborarea tehnologiei 

de sintetizare a ţintelor de ZnO cu 

electroconductibilitatea înaltă. 

nepolară, polară şi semipolară, au fost 

obţinute cu utilizarea HCl+C. Au fost 

cercetate proprietăţile electrice a 

monocristalelor ZnO:HCl cu o concentraţie 

impurităţilor în intervalul (120)1018 сm-3, 

în intervalul de temperaturi 19300K. A fost 

elaborată tehnologia de sintetizare a ţintelor 

de ZnO în vapori HCl, HCl+H2, HCl+H2+C: 

diametrul ţintelor fiind de cel puţin 25 mm, 

electroconductibilitatea înaltă – până la 5 

(cm)-1. Au fost obţinute straturi subţiri de 

ZnO:Cl, ZnO:Cl:Al şi ZnO:Cl:Ga prin 

pulverizare magnetron. Au fost cercetate 

proprietăţile electrice ale straturilor de ZnO. 

S-a obținut una dintre cele mai mari 

rezistențe specifice (3,710-4 cm) pentru 

peliculile ZnO:Cl:Ga crescute la temperatura 

de 100150C. S-a efectuat analiza 

teoretică a transferului de masă Ga2O3 şi 

In2O3 prin reacţii chimice de transport, 

folosind în calitate de agent de transport: C, 

CO, H2, HCl, HBr, HI, Cl2, Br2, I2, S şi P.  
 

 

II. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute. 

În premieră, prin intercalarea microcristalelor GaTe cu Cd și Zn din fază de vapori au 

fost obținute noi structuri nanolamelare multistrat, cu semiconductori GaTe, CdTe și ZnTe 

și micro și nanocompozite GaTe-CdTe, GaTe-ZnTe. Prezența nanocristalitelor de GaTe, 

CdTe și ZnTe în materialele sintezate, a fost demonstrată prin măsurători spectrometrice de 

înaltă sensibilitate (SAE, Raman, ATR, FTIR). Caracteristicile fizice ale nanostructurilor și 

a micro și nanocompozitelor cu semiconductori din clasele AIIIBVI (GaTe) și AIIBVI (CdTe, 

ZnTe), determinate din din măsurări a absorbției optice, ATR, FTIR, a luminescenței, 

electroluminescenței, luminescenței stimulate și a proprietăților fotoelectrice au demonstrat 

că structurile și nanocompozitele studiate sunt materiale cu perspectivă aplicativă în 

optoelectronica modernă. S-a demonstrat, că sensibilitatea și stabilitatea caracteristicilor 

fotoelectrice și roentgenoconductive, promovează materialele studiate ca concurenți 

credibili în aplicații de fotoreceptori pentru regiunea UV, VIS și IR apropiat, cât și receptori 

pentru radiații X. Superioritatea acestor materiale față de materialele folosite în 

optoelectronică, cum ar fi Si, GaAs, compușii binari și ternari ai elementelor Cd, Mn, Zn, 

Te, sunt determinate de anizotropia proprietăților fizice, dimensionalitatea redusă și 

varietatea indicilor de refracție. 

Instalaţia experimentală elaborată şi metodologia de utilizare brevetată permit 

cercetarea prin metode holografice proprietăţile fizico-chimice ale produselor petroliere în 

timp şi pentru identificarea produselor petroliere reieşind din spectrul caracteristic de 

luminescenţă. A fost stabilit că cu ajutorul metodei pentru identificarea obiectelor la 

distanţa şi aparatului cofecţionat pot fi identificate plante infectate cu ciuperci şi insecte 

patazitare şi obţinere dependenţilor spectrale a fluorescenţei plantelor la distanţa. A fost 

elaborată metoda de mărire a sensibilității camerei digitale științifice monocrome la 

înregistrarea optică a semnalelor cu intensitate mai mică decât sensibilitatea minimă a 

acesteia. 

Celule fotovoltaice în baza heterojoncțiunilor cu straturi subțiri având în calitate de 

straturi fotosensibilie telurura de cadmiu au o perspectivă enormă pentru a conversia 

energiei solare în cea electrică atât în condiții terestre cat și cele cosmice demostrând o 

fiabilitate în exploatare. Tehnologia dezvoltată pentr celulele solare în baza compușilor II-
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VI este una ce asigură un transfer tehnologic eficient. 

Celule fotovoltaice din InP preparate pot fi utilizate pentru asamblarea panourilor 

fotovoltaice cu aplicații în energetica regenerabilă în condiții de radiație corpusculară 

sporită (flux intensiv de protoni și electroni). Modulele fotovoltaice pot fi utilizate și pentru 

alimentarea aparatajului special și de uz casnic. 

Rezultatele cercetărilor au arii extinse de aplicare: la elaborarea tranzistoarelor de 

putere cu efect de câmp de funcționare la frecvențe și temperaturi ridicate utilizate la 

confecționarea amplificatoarelor de putere, invertoarelor, sistemelor de transmitere a puterii 

fără conductoare, LED-urilor, laserilor, senzorilor de depistare a gazelor nocive, măsurare a 

presiunii, micro procesoarelor, obținerea nano-, micro- compozitelor de aplicare în 

medicină. 

Rezultatele modelării dependențelor de frecvență a diodelor tunel rezonante (RTD) au 

demonstrat, că pentru RTD în baza m-plane ZnMgO/ZnO cu două gropi de potențial 

(quantum well) și bariere nesimetrice de înălțime diferită, puterea de ieșire atinge valoarea 

de 0,912 mW la frecvența de 1 THz, valoare ce ieste mai mare de 30-40 ori decât cea pentru 

THz RTD în baza InGaAs/GaAs cunoscute până în prezent. Structurile cuantice în baza 

ZnMgO/ZnO nepolare sunt de perspectivă în vederea funcționării lor în calitate de surse 

THz de radiații cu puterea de ordinul mW, ce funcționează la temperatura 300K. 

Aplicabilitatea acestora se extinde în medicină precum și în sisteme se securitate pentru 

detectarea substanțelor interzise. 

Tehnologia de creştere a monocristalelor de ZnO şi ţintelor de ZnO cu 

electroconductibilitatea înaltă, elaborată, poate fi utilizată pentru a prepara straturi 

conductibile de ZnO prin pulverizare magnetron, reieșind din perspectiva producerii 

diverselor dispozitive optoelectronice în baza acestui semiconductor. 
 

 

III. Volumul total al finanţării 

Finanţarea planificată (mii lei) Executată (mii lei) 

9466,9 9466,9 

 

 

IV. Volumul cofinanţării (mii lei) 

 

 

V. Lista colaborărilor iniţiate în cadrul proiectului 

2462,6 

Internaționale: 

Helmholtz-Zentrum Berlin fuer Materialien und Energie, GmbH, Berlin, Germania 

Institut für Mikrowellentechnik und Photonik, Technische Universität Darmstadt 

Darmstadt, Germania 

University of South Florida, Tampa, FL, SUA 

Facultatea de Fizică, Universitatea Al. Ioan Cuza, Iași, România 

Facultatea de Fizică, Universitatea București, București, România 

Universitatea Politehnica București, România 
Universitatea ”Vasile Alecsandri”, Bacău, România 

Institutul de Cercetări Nucleare (Joint Institute for Nuclear Research), Dubna, Rusia 

Institute A.F.Ioffe, St. Petersburg, Rusia 

Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia 

 

Naționale: 

Institutul de Fizică Aplicată 

Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii “D.Ghițu” 

Centrul Național de Testare și Cercetare a Materialelor, Universitatea Tehnică a Moldovei 
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VI. Lista evenimentelor organizate / la care s-a participat în cadrul proiectului 

Participare la: 

Conferințe intenaționale/naționale 

• Conferințe Științifice Naționale cu participare Internațională „Integrare prin 

cercetare și inovare” Chișinău, edițiile 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; 

• 3rd, 5rd , 6rd International research and practice conference «Nanotechnology and 

Nanomaterials» (NANO-2015; 2017; 2018; 2019), Ukraine: Lviv-2015; Chernivtsi-

2017, Kyiv-2018, Lviv-2019; 

• SPIE Microtechnologies 2015, Barcelona, Spain, 2015; 

• 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, 

Chishinau, Moldova, 2015;  

• 11th International Conference "Electronic Processes in Organic and Inorganic 

Materials” (ICEPOM-11), Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2018; 

• 10-я, 11-я Всероссийская конференция «Нитриды галлия, индия и алюминия – 

структуры и приборы», Санкт-Петерсбург, Россия, 2015; 2017; 

• 8th, 9th International Conference on Materials Science and Condensed Matter 

Physics (MSCMP 2016; 2018) Chishinau Moldova, 2016; 2018; 

• A 5-a, 6-a Conferinţă Internaţională “Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică”, 

ICTEI-2015; 2018, Chișinău, Moldova, 2015; 2018; 

• SPIE Microtechnologies 2015, Barcelona, Spain, 2015; 

• 4th Central and Eastern Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-

TAC4), Chishinau, Moldova, 2017; 

• 9th International Conference of „Microelectronics and Computer Science” (ICMCS-

2017) & the 6th Conference of Physicists of Moldova (CPM-2017), Chișinău, 

Republic of Moldova, 2017; 

• European Materials Research Society: Spring Meeting/Fall Meeting, 2015, 2016, 

2017, 2018; Lille, Strasbourg, France; 

• XIth international conference „Constructive and technological design optimization in 

the machines building field” OPROTEH, Bacău , România; 2015, 2016; 

• 32nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Munich, 

Germany, 2016; 

• The International Symposium Priorities of Chemistry for a Sustainable 

Development. (PRIOROCHEM XIII). Bucharest, Romania, 2017; 

• 10th International Symposium on Polymers and High Perfomance Polymers. 

Montpellier, France, 2016; 

• 12th International Conference on Physics of Advanced Materials (ICPAM-12), 

Heraklion, Greece, 2018; 

• NANO 2019: Limits of Nanoscience and Nanotechnologies. SPINTECH + 

Humboldt Kolleg Conference. Chisinau, Moldova, 2019; 

• 44th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves 

(IRMMW-THz 2019). Paris, France, 2019; 

• 43rd Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits 2019 

(WOCSDICE 2019). Cabourg, France, 2019; 

• 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering 

(ICNBME 2019). Chisinau, Moldova, 2019; 

 

 

Saloane de invenții 

• Salonul Internațional de invenții “Traian Vuia”, Timișoara, România, 2016; 2018; 

2019; 

• 21th, 22nd, 23rd International Salon of Research, Innovation and Technological 
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VII. Lista de mobilităţi efectuate în cadrul proiectelor 

 

 

VIII. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului 

Transfer INVENTICA, Iasi, România, 2017; 2018; 2019 

• INFOINVENT, Chişinău, Moldova; 2015, 2017, 2019 

• EUROINVENT, Iasi, România, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

• Innovation and Creative Education Fair For Youth ICE-USV, Suceava, România, 

2019 

• PROINVENT, Iași, România, 2019 

• UGAL Invent Galaţi, România, 2019 

• Cadet INOVA Sibiu, România, 2019 

 

 

Organizarea (co-organizatori): 

8th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP 

2016), September 12-16, 2016 

9th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP 

2016), September 25-28, 2018 

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi 

inovare”, Chișinău, edițiile 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; 

2015, 2018, 2019 S. Vatavu, Helmholtz Zentrum Berlin fuer Materialien und Energie 

GmbH, Berlin, Germania; 

2017 D. Untila, Universitatea Al. Ioan Cuza, Iași, România. 

În vederea realizării sarcinilor din proiect a fost utilizată infrastructura Universității de 

Stat din Moldova, în partcular, Laboratorarele Institutului de Cercetare și Inovare și cele 

ale Facultății de Fizică și Inginerie printre care se enumăra: 

 

1. LCȘ Fizica semiconductorilor, cu următoarele subdiviziuni principale și utilaj în 

componența sa: 

- laboratorul de creștere a cristalelor semiconductoare (sobe electrice pentru tratare termică 

și creștere a cristalelor prin metoda Bridgman ș.a.); 

- laboratorul Energetică netradițională; 

- laboratorul Tehnologia straturilor subțiri; 

- laboratorul Proprietăți electrice și fotoelectrice a semiconductorilor; 

- laboratorul Procese fizice în structuri multistrat; 

- laboratorul Tehnologia materialelor semiconductoare; 

- laboratorul Microscopie electronică; 

- laboratorul Tehnologia straturilor subțiri; 

- laboratorul Tehnologii epitaxiale din faza gazoasă; 

- laboratorul Epitaxia din faza cu vapori; 

- laboratorul Chimia materialelor semiconductoare  

 

• Instalații tehnologice (3) pentru depunerea straturilor epitaxiale GaN, InP, CdS în 

flux de hidrogen; 

• Instalații universale de vid VUP-2 (10) pentru depunerea contactelor de In, 

Ag+5%Zn, Al și MgF2, precum și a straturilor CdS, CdTe ș.a. 

• Instalație pentru determinarea parametrilor electrici și fotoelectrici ai compușilor 

semiconductori; 

• Instalație pentru măsurarea distribuirii spectrale a luminescenței în semiconductoare 

în baza monocromatorului MDR-23 (2); 
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IX. Dificultăți/ impedimente apărute pe parcursul realizării proiectului  

 

 

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

• Instalație pentru măsurarea distribuirii spectrale a fotosensibilității în 

semiconductoare în baza monocromatorului VSU-2P și Carl Zeiss (2); 

• Aparat pentru caracterizarea electrică a materialelor semiconductorare și 

dispozitivelor în baza lor Keithley 4200 SCS; 

• Microscopul metalografic tip MM500T; 

• Microscopul electronic tip ZEISS ULTRA PLUS. 

• Utilaj pentru metodele CSS si HWT 

• Instalaţii de vid: UVN-2, VUP-5 

• Spectrofotometru Cary 60 (Agilent Technologies) 

 

 

2. Laboratorul Înregistrare Fototermoplastică avand printre principalul utilaj următoarele 

• Instalaţie holografică ROTTENKOLBER HOLO-SYSTEM (λ=632,8 nm) 

• Instalaţii de vid: UVN-84, UVN-73, VUP-4, VUP-5 

• Instalaţie holografică (λ=532 nm) 

• Măsurător de putere a radiaţiei laser PM 100 ThorLabs 

 

 

3. Laboratorul Fotonică și Metrologie Fizică avand printre principalul utilaj următoarele 

• Difractometru DRON-4; 

• Spectrofotometru FTIR Jasco-6000 cu accesorii pentru măsurări ATR cu și fără 

presiune exterioară; 

• Spectrometru IR Specord 75-IR; 

• Spectrofotometru UV-VIS, M-40; 

• Instalația Raman cu difracție dublă, DFS-24, completată cu laser Nd-YAG (532 nm) 

și sistem de înregistrare Robotron 23 178; 

• Dozimetru DRG-3-05; 

• Oscilograf cu memorie S8-14; 

• Microscop MIN-4 și MBS-09; 

• Instalația pentru analiza spectrală atomică emisională DFS-8, IVS-28, 

spectroproiector SP-28, microfotometru MF-2. 

 

 

4. Centrul Regional Interdisciplinar Ştiinţifico-Educaţional pentru Studiul Materialelor 

Avansate (CaRISMA), având 

Difractometru de raze X – Empyrean (PANalytical) 

Microscop de Forță Atomică – XE-7 (Park Systems) 

 

 

5. Laboratoarele sunt dotate cu Computere performante pentru efectuarea simulărilor 

proceselor fizice reieșind din calcule teoretice. 

Alocarea insuficientă a finanțelor pentru procurarea echipamentului de cercetare 

performant; 

Întârzieri în achitarea salariului colaboratorilor de bază ai proiectului câteva luni (!). 

Ministerul Economiei și Infrastructurii: energetica regenerabilă; 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării: pregătirea cadrelor în domeniul energeticii 
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Directorul proiectului VATAVU Sergiu, dr. conf. cerc.                __________________ 
                                                  (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                                  (semnătura) 

 

Secretar științific    COJOCARU Ludmila, dr. conf. univ.         __________________ 
                                              (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                                       (semnătura) 

regenerabile; 

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”; 

Institutul de Fizică Aplicată; 

USM, UTM – pregătirea specialiștilor. 


