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Сучасні нанотехнології вимагають якісних знань про структуру 

аморфних напівпровідників. Аморфний стан речовини — одна з 

найменш вивчених галузей сучасної фізики твердого тіла. Його можна 

визначити як стан з відсутністю далекого порядку  при збереженні 

ближнього порядку на декількох координаційних сферах. Аморфний 

стан твердого тіла в значній мірі відображає структуру рідини, і в основі 

опису його структури мають бути враховані флуктуації щільності, які 

мають статистичний характер. 

У аморфних об'єктах порушення статистично гомогенного 

атомного розподілу призводить до появи  нанорозмірних 

нерегулярностей (кластерів). Формування кластерів пов'язане з 

частковою самоорганізацією речовини під впливом хімічних зв'язків. 

Для тонких плівок міра самоорганізації залежить від умов  конденсації 

(матеріалу і температури підкладки). У халькогенідних тонких плівках, 

наприклад, область часткового впорядкування досягає декількох 

міжатомних відстаней, так званий середній порядок. 

Для теоретичного аналізу структури  плівки  були обрані два 

параметри порядку: середнє відхилення кута від оптимального 

середнього значення у ковалентному зв'язку Ψ і середня міжатомна 

відстань r. Параметр Ψ описує впорядкування зв'язку по напряму. 

Гострота орієнтації зв'язку падає із збільшенням відстані і зростанням 

міри іонності [1]. Відповідно до цього оберемо просту функцію, що має 

максимум при оптимальній довжині зв'язку rc. Гостроту орієнтації 

зв'язків та їхню періодичність можна описати еліптичними функціями: 

еліптичний синус sn(χ,k) і косинус cn(χ,k). Де k - еліптичний модуль, 

визначає гостроту спрямованості зв'язку; χ=.4K(k)Ψ/d– нормована 

кутова змінна; d – кутовий період ковалентного зв'язку, K(k) – повний 

еліптичний інтеграл першого роду;  4k(k) – період еліптичної функції. 

Ковалентний зв'язок спрямований, сильний. мінімум потенціалу 

відповідає sn
2
(χ,k)=0. При збільшенні міжатомної відстані міра іонності 

зв'язку збільшується, глибина ковалентного вкладу зменшується, що 

відповідає sn
2
(χ,k)=1. Існують різні мікроскопічні описи радіальної 

частини міжатомної взаємодії: потенціал Морзе, модельний потенціал 

Ван дер Ваальса, взаємодії типа Ленарда-Джонса. Відштовхування 

атомних оболонок переважає при сильному зближенні. Зміна параметрів 

порядку описується системою рівнянь Лагранжа, отриманих 

варіюванням вільної енергії. Очевидно, що енергетично вигідний 

перехід системи в стан з переорієнтованими зв'язками і скороченням їх 
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середньої довжини r→rc. У тривимірному випадку цей процес, ймовірно, 

можливий із скороченням всього об'єму зразка. В процесі конденсації 

при сильному зв'язку атомів зразка з підкладкою повинні зберігатися 

середні (не переорієнтовані) значення довжин зв'язку, а після 

формування декількох шарів можлива їх локальна переорієнтація. 

Якісно цей процес подібний до процесу формування дислокацій 

невідповідності. Для розгляду процесів просторової зміни параметрів 

порядку (r і χ) приймемо їх повільну зміну в просторі. 

Границя кластера дає позитивний внесок до загальної енергії. 

Оптимізація зв'язків у кластерах знижує енергію системи (рис.1). 

Загальне зниження рівня енергії відбувається завдяки встановленню 

проміжного порядку при переорієнтації зв'язків і зміні їх довжини. Така 

теоретична модель добре узгоджується з результатами електронної 

мікроскопії (рис.2). Кластерну структуру можна зіставити з 

полікристалічною. Відмінність полягає в тому, що границі кластерів 

розмиті, а сам кластер не має кристалічної симетрії завдяки міжатомним 

зв'язкам різної довжини, які разорієнтовані під різними кутами. 

 

 
 

 

 
Рис.1.. Потенційний рельєф щільності 

вільної енергії W у моделі.  ƅ- середній кут 

ковалентного зв'язку, r – середня довжина 

зв'язку між атомами, rc– відповідає 

мінімуму енергії у середині кластерів. Різні 

мінімуми відповідають різним кластерам. 

Рис. 2. TEM зображення та дифракційна 

картина плівки халькогенідного 

напівпровідника, товщина 300 nm. 

A – кластери, B – міжкластерні границі. 
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