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Останніми роками науковий інтерес становлять безконтактні
методи визначення макроскопічних параметрів напівпровідників,
зокрема метод магніто-розмірного резонансу, який з’являється завдяки
проходженню крізь зразок геліконових хвиль.
Автори вимірювали значення магнітного поля першого та другого
розмірних резонансів при фіксованій частоті. За отриманими даними
були розраховані концентрації вільних носіїв заряду для деяких зразків
InSb. Також в роботi були визначені значення ефективної маси носіїв
заряду для зразків InSb з р-типом провідності.
Ключові слова: магніто-розмірний резонанс (МРР), геліконовi хвилi,
ефективна маса носіїв заряду, концентрація носіїв заряду, ефект Холла.
Під час дослідження напівпровідників щораз більший науковий інтерес
становлять безконтактні методи визначення макроскопічних параметрів
напівпровідників, зокрема метод магніто-розмірного резонансу (МРР), який
з’являється завдяки проходженню скрізь зразок геліконових хвиль [1].
Якщо напiвпровiдниковий зразок помiстити у систему схрещених полiв, одне
з яких Н – постiйне магнiтне поле, а інше Н1 – перпендикулярне йому
надвисокочастотне електромагнiтне поле, у пучнiсть магнiтної складової НВЧполя (Н1 ⊥ Н ), то у зразку можуть виникнути слабозагасаючi низькочастотнi хвилi,
в яких електричний та магнiтний вектори обертаються по спiралях вздовж напряму
НВЧ-поля. Це так званi гелiконовi (або альфенівськi) хвилi [2,3].
Під час розповсюдження гелiконових хвиль можлива така ситуацiя, коли
довжина НВЧ-хвилi ззовнi зразка – велика, а всерединi зразка – мала порiвняно з
товщиною зразка. За таких умов у зразку, як у резонаторi, виникають стоячi хвилi,
що й проявляється у виглядi резонансних за частотою (або за величиною
магнітного поля) залежностей втрат потужностi у разі взаємодiї електромагнiтної
хвилi зi зразком. Резонанси виникають кожного разу, коли цiле число довжин
напiвхвиль дорiвнює товщинi зразка [4].
Вираз для резонансного значення напруженості магнітного поля МРР
визначають концентрацією носіїв заряду та квадратом радіуса зразка:
_____________________________________________________________________________________
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де m∗ – ефективна маса носіїв заряду; e – заряд електрона; c – швидкість світла;
ω – циклічна частота НВЧ-поля; n – концентрація носіїв заряду; а – товщина
зразка.
Метою
статті
було
визначення
макроскопiчних
параметрiв
напiвпровiдникового зразка за спектрами магнiто-розмiрного резонансу. Для
дослiджень було вибрано напiвпровiдниковий матерiал InSb – вузькозонний,
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майже вироджений напiвпровiдник (∆Eg = 0,18 еВ при Т=300 К) з рекордним
значенням величини рухливостi µ ~ 30 ÷ 50 м2/В*с.
Спостереження і реєстрацію спектрів вели з допомогою радіоспектрометра
ЕПР “Radiopan” трисантиметрового діапазону (ν = 9 300 МГц) в інтервалі
магнітних полів H = 0 ÷ 9 000 Е. Застосовано метод дослідження поглинання
НВЧ-потужності зразком, який міститься в об’ємному резонаторі ТЕ102 у пучність
магнітної складової НВЧ – поля [3].
Зразки для дослідження зколювалися з моноблоків ІnSb, вирощених із
розплаву з різними типами провідності та концентраціями n = 1014–1017 см –3. Після
цього отриманий зразок шляхом механічної обробки доводили до пластинки
необхідних розмірів: 2,5 х 5 х 5 мм3. Для одержання зразків меншої товщини
пластинки зішліфовували. У такий спосіб підготовлені зразки з товщинами
2,0–0,2 мм розміщували в резонаторі радіоспектрометра так, щоб площина [110]
була зорієнтована перпендикулярно до зовнішнього магнітного поля.
Під час експериментiв усi дослiджуванi зразки виявляли резонансне
поглинання НВЧ-потужностi, при цьому резонанснi значення напруженостi
магнiтного поля залежали вiд товщини зразка та концентрацiї носiїв заряду.
Ми проводили експерименти по дослiдженню залежностi резонансного
поглинання вiд товщини зразка. На рис. 1 показано МРР для зразка InSb з n-типом
провiдностi при послiдовному зменшеннi товщини зразка.
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Рис. 1. Залежність спектрів МРР від товщини зразка: 1 – a = 1,5 мм;
2 – a = 1 мм; 3 – a = 0,7 мм; 4 – a = 0,5 мм
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Аналiзуючи рис. 1, можна визначити, що при зменшеннi товщини пластинок
InSb, максимуми поглинання також змiщуються у бiк менших полiв, що
спiввiдноситься з формулою (1). При товщинi зразка менше 1 мм спостерiгається
поширення резонансних лiнiй, можливо через перекриття резонансiв.
Ми вимірювали такі показники спектрів, як значення магнітного поля
першого та другого розмірних резонансів при фіксованій частоті. За отриманими
даними по формулi (1) були розраховані концентрації вільних носіїв заряду для
деяких зразків. Отримані значення порівнювали з незалежними від цих
вимірювань значеннями, здобутими на підставі дослідження ефекту Холла у
відповідних зразках. Результати розрахункiв наведенi у табл. 1.
Таблиця 1
Визначення концентрацiї носiїв заряду за спектрами магнiторозмiрного
резонансу
Матерiал

Тип
провiдностi

InSb
InSb
InSb-Fe

n
p
n

Товщина,
мм

0,5
0,5
0,5

Концентрацiя носiїв, см –3
Розрахунок
14

2,28*10
3,12*1015
9,8*1014

Ефект Холла

1 - 5*1014
1,4 - 4.6*1015
1,7*1015

Також ми визначили значення ефективної маси носіїв заряду для зразків InSb
з р-типом провідності. Для цього ми зняли спектри МРР для зразкiв InSb з n- та
p-типом провiдностi, завтовшки 0,5 мм (рис. 2).
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Рис. 2. Спектри МРР для зразкiв InSb з різними типами провiдності: 1 – n- тип провiдності;
2 – p-тип провiдності
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Пiдставляючи до формули (1) значення частоти НВЧ-поля (f = 9 000 МГц) та
вiдоме спiввiдношення для ефективної маси електрона
m* = 0, 013m0 ,
(2)
отримаємо розрахункове значення магнітного поля при фіксованій частоті для
зразка з n-типом провiдностi. Порiвнюючи отримане розрахункове значення iз
значенням магнітного поля, що було визначене зi спектра МРР для зразка InSb з
n-типом провiдностi, знайдемо чинник деполяризацiї кристалiчної ґратки:

g* =

H роз
H експ

,

(3)

де Нроз – розрахункове значення магнітного поля, отримане за допомогою формули
(1), Нексп – значення магнітного поля, що було визначено зi спектра МРР для зразка
InSb.
Якщо у формулу (4) пiдставити значення магнітного поля, що було визначено
зi спектра МРР для зразка InSb з p-типом провiдностi, то можливо знайти
розрахункове значення магнітного поля при фіксованій частоті для зразка з
р-типом провiдностi.
З формули (1) видно, що
e ⎛
16 n πω ea 2 ⎞
(4)
m* =
⎜Hp −
⎜
⎟⎟ .
2ω c ⎝
21
c
⎠
Пiдставляючи до (4) розрахункове значення магнітного поля для зразка з
р-типом провiдностi, знайдемо вираз для визначення ефективної маси дірок:
m* = 0, 4826m0 .
(5)
Результати вимiрювань та розрахункiв приведенi у табл. 2.
Таблиця 2
Визначення ефективної маси носiїв заряду у напiвпровiдниках з р-типом
провiдностi за допомогою методу МРР
n-тип провiдностi
р-тип провiдностi
Нроз

Нексп

mn*

98,6

3 103

0,013m0

g*

31,5

Нроз

Нексп

mp*

134,6

4 241

0,4826m0

Отже, аналіз експериментальних даних, отриманих при дослідженні
магніторозмірного резонансу, свідчить, що надвисокочастотна методика дає змогу
безконтактним способом визначати головні макроскопічні параметри
напівпровідників, розширюючи можливості радіоспектроскопії як методу
дослідження властивостей напівпровідників.
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Last years scientific interest contactless methods of definition of macroscopical
parameters of semiconductors, in particular, cause a method of a magnito-dimensional
resonance which results from passage gelikonovyh waves through a sample. Authors
carried out measurements of values of a magnetic field dimensional resonances at the
fixed frequency. By the received results concentration of free carriers of a charge for
some samples InSb have been designed. Also in work values of effective weight of
carriers of a charge for samples InSb with p-type of conductivity have been determined.
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