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Реферат  
циклу наукових праць Когдася Максима Григоровича, Найди Віталія 

Володимировича, Русінчук Наталі Миколаївни, за темою 
«Сенсори газу на основі напівпровідникових поруватих шарів» 

 

Неінвазивна діагностика захворювань є одним з перспективних напрямків сучасної медицини. 

В останній час ведеться інтенсивний пошук та дослідження нових низьковимірних матеріалів, що 

мають нові корисні фізичні властивості і виготовлення на їх основі структур для застосування в якості 

сенсорів газових середовищ. Одним з таких перспективних матеріалів є напівпровідники з поруватим 

шаром що дає можливість виготовлення високочутливих, селективних та мініатюрних газових 

сенсорів. 

Актуальність досліджень, пов'язаних з сенсорами в основі яких лежать НПШ, визначається 

тим, що виробництво напівпровідникових датчиків газу, зокрема СО (діагностування анемії, інфекції 

дихальних шляхів, астми), СО2 (дисфункція печенні і підшлункової залози), NO (гастрит, рак органів 

травлення), С3Н6О (серцева недостатність, рак легенів),  базується на технології оксидів 

напівпровідників які потребують нагріву та мають відносно малу швидкодію. Використання сенсорів 

на основі НПШ збільшить точність діагностування та зменшить час на діагностику. Також технологія 

виготовлення таких сенсорів дозволять здійснити їх інтеграцію у мікроконтролери. 

Неінвазивний метод дозволяє діагностувати такі захворювання як бронхолегеневі, серцево-

судинні, шлунково-кишкові та ряд інших. Аналіз концентрації газів які знаходяться в повітрі, що 

видихає людина може використовуватися як маркери різних захворювань, наприклад: діоксид 

вуглецю (СО2) є маркером дісфункції печінки і підшлункової залози; монооксид вуглецю (СО) - 

анемії, інфекції дихальних шляхів, астми; окис азоту (NO) - гастрит, рак органів травлення; ацетон 

(С3Н6О) - серцева недостатньою, рак легенів. 

Аналіз складу повітря, що видихається є складним завданням зумовленої необхідністю 

забезпечити високу чутливість і селективність вимірювальної апаратури і методів вимірювання.  

Застосування пористих напівпровідників, таких як поруватий кремній і поруватий GaAs в 

якості сенсорів газів описувалося в ряді робіт [5,6]. Поруваті напівпровідники показують хорошу 

чутливість до концентрації різних газів при кімнатній температурі, на відміну від сенсорів на основі не 

пористих напівпровідників, що зумовлено більшою площею контакту з молекулами газу за рахунок 

поруватостості поверхні. Молекули газу взаємодіючі з поверхнею напівпровідника викликають зміну 

електричних властивостей. 

Низькорозмірні структури, а особливо такі, як поруваті напівпровідники, привертають 

останніми роками все більш пильну увагу дослідників, як предмет для наукових досліджень і як 



перспективний матеріал для приладів нового покоління з набором нових функціональних 

можливостей. Так в роботі [1] показано можливість використання поруватого GaAs, як 

антивідбиваючого покриття для сонячних елементів на основі GaAs. В результаті нітрізациі 

поруватих підкладок GaAs одержано тонкі плівки CaN кубічної [3] і гексагональной [4] модифікації 

залежно від орієнтації підкладки GaAs. Таким чином, область досліджень і застосування 

експериментальних зразків поруватих напівпровідників останнім часом різко зросла. Останнім часом, 

все більше уваги приділяється сенсорам газу з використанням діодів Шоттки. Слід зазначити, що 

Шоттки контакти к por-GaAs також використовують для виявлення газів, таких як монооксид 

вуглецю. Таким чином, використання структур на основі поруватих шарів напівпровідників з 

контактами Шоттки для виявлення газів є перспективним напрямком для створення плівкових 

датчиків газу. Незважаючи на низьку науково-дослідних робіт які проводяться в багатьох 

лабораторіях по всьому світу, як і раніше існує багато проблем, пов'язаних з вирішенням питань 

чутливості, швидкодії, деградації та технології створення сенсорів газу. 

З огляду на сказане, метою є удосконалення сенсорів газу на основі нанорозмірних поруватих 

шарів напівпровідників, за рахунок удосконалення технології отримання поруватих шарів з різним 

діаметром пір (40-60 нм) та створення до них контактів Шоттки, що дозволить поліпшити 

продуктивність діодних датчиків Шоттки як в плані чутливості так і в плані зменшення часу відгуку 

для виявлення газів. 

Досягнення поставленої мети можливе за умови розв’язання наступних задач: 

1. Аналіз технології отримання поруватого шару на підкладках напівпровідників та створення 

контактів до напівпровідників. 

2. Удосконалення методу отримання поруватого шару на підкладках напівпровідників. 

3. Розробити оптичну схему з використанням функціональних блоків, які дозволять 

підвищити точність автоматизованої системи реєстрації піків спектрів ФЛ.  

4. Визначити пікові значення в спектрі ФЛ por-Si для підвищення точності виміру. 

5. Удосконалення технології створення контактів до поруватих на-півпровідників. 

6. Дослідження впливу контактного металу, параметрів поруватого шару та відпалювання на 

перехідний опір та коефіцієнт неідеальності контакту до поруватих напівпровідників. 

7. Розробка високочутливих датчиків водню на базі діодів Шотткі виготовлених з 

нанорозмірних шарів n-GaAs. 

8. Проведення дослідження впливу режимів травлення та газів на чутливі характеристики 

сенсорів, які впливають на селективність та час відгуку. 



Підвищення ефективності діагностики захворювань за рахунок використання широкого кола 

апаратури, методів, більш повного і різнобічного аналізу ознак є актуальним напрямком в медицині. 

Аналіз повітря що видихається пацієнтом відноситься до неінвазійних методах діагностики пацієнтів, 

що і викликає підвищений інтерес.  

 Як відомо, повітря, що видихається являє собою складну газову суміш, яка містить крім 

атмосферних газів продукти основного обміну (СО2, Н20), а також безліч газоподібних молекул в 

невеликій кількості, деякі з яких можна використовувати в якості біомаркерів. Список таких молекул-

біомаркерів досить великий. Серед них легкі молекули типу СО, NO, N02, N20, NH3, H202, C2H4, С2Н6, 

СНзОН, С3Н5ОН, CS2, H2S, С5Н12, і інші, концентрації яких в видиху знаходяться в діапазоні від 1 ррт 

до 0.1 ppb. Крім того, для біомедичної діагностики актуальна високоточна реєстрація відносного 

змісту ізотонічних модифікацій молекул-метаболітів, збагачених більш рідкісними ізотопами. 

Зараз існує досить великий попит на датчики заснованих на контакті Шотткі завдяки простоті 

виготовлення та, що більш важливо, дуже маленькому розмірі, який добре спрягається зі 

стандартними методами обробки інтегральними схемами. 

Застосування por-GaAs дозволить створити високочутливі, малогабаритні, та дешеві датчики 

газу для застосування у промисловості, екології, медиціні. 

Теоретичною і методологічною базою дослідження є фундаментальні дослідження 

вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі нанотехнології поруватих шарів напівпровідників та 

високочутливих сенсорів, методи математичного моделювання, нейроних мереж та методи обробки 

великих даних. 

Для розробки технології отримання поруватих шарів напівпровідників застосовані методи 

спектрофотометрії для отримання спектрів фотолюмісценсії, оптичної та електронної мікроскопії для 

дослідження наноструктури поруватих шарів напівпровідників, методи атомно-силової мікроскопії 

для дослідження поверхневої структури поруватих шарів напівпровідників. 

Можливості методів, застосовуваних для аналітичних досліджень, обумовлені сукупністю 

цілого ряду характеристик. Найбільш важливими з них є концентраційна чутливість, точність і 

швидкість аналізу, які в основному визначаються використовуваним фізичним принципом 

детектування речовини. Інструментальний метод, який використовується для високочутливого 

аналізу складу повітря, що видихається, повинен володіти такими набором параметрів: 

концентраційна чутливість; точність детектування; швидкодія; селективність детектування. 

Даний набір параметрів залежить від мікроструктури поруватих шарів кремнію. Це досягнуто 

за рахунок застосування різних методик отримання плівок, більшість датчиків використовуватиме 



звичайне явище, тобто фізичну або хімічну адсорбцію всередині пор. Використання діоду Шоттки 

при розробці сенсорів обумовлено малими розмірами і простотою виготовлення. 

Науково-прикладні результати які одержані в рамках виконання роботи дозволяють 

отримувати економічний ефект близько 200 тис. грн. на рік за рахунок здешевлення виробництва 

датчиків газу, та збільшення кількості придатних електронних приладів на основі поруватого кремнію. 

Методи, підходи, робочі гіпотези, які пропонуються для вирішення завдань проекту базуються 

на нових і актуальних ідеях і науково-технічних рішеннях, які належать учасникам проекту і 

полягають у наступному: Вирішення задачі підвищення деградації поруватого шару досягнуто за 

рахунок удосконалення технології та методики вирощування поруватих шарів за допомогою 

нечіткого контролера. Вирішення задачі створення датчиків газу досягнуто за рахунок розробки 

методів, засобів та методик отримання поруватих шарів напівпровідників, контактів Шотки до 

поруватих шарів напівпровідників. 

У результаті виконання проекту отримано наступні результати: 

– Удосконалено метод отримання поруватого шару на напівпровідників, який вирізняється 

застосуванням імпульсного струму, що дозволило отримувати поруваті плівки з максимальною 

рівномірністю поруватості. 

– Отримав подальший розвиток метод розкладання спектрів ФЛ на гасіани, який у відмінності 

від існуючих дозволив проводити аналіз спектрів ФЛ por-Si з похибкою ±2%, що дозволило 

автоматизувати процес вимірювання спектрів ФЛ por-Si з дискретністю виміру 0,1 нм, в діапазоні від 

200-2000нм. 

– Уточнені наукові дані про ФЛ в por-Si отриманого анодним травленням. Показано, що пік 

спектру випромінювання ФЛ por-Si знаходиться на довжині хвилі 650нм. 

– Досліджено вплив морфології поруватого шару напівпровідників на характеристики 

контакту Шоттки Pd/por-GaAs. 

– Уточнено наукові дані щодо залежності висоти бар’єра Шоттки від товщини поруватого 

шару. 

– Уточнено наукові дані щодо залежності висоти бар’єра Шоттки від прикладеної напруги у 

зоні зсувів, яке викликає відповідно й зміну чинника ідеальності n. 

– Досліджено вплив  поруватості чутливого до водню контакту Pd/por-GaAs діода Шотткі на 

швидкість і чутливість сенорів. 

– Розроблено технологію виготовлення  поруватого шару товщиною до 20 нм, та  діаметром  

пор у межах d = 40-60 нм. та виготовлення контактів до поруватого шару на основі Pd металевий 



контакт до поруватого шару, що дозволило поліпшити продуктивність діодних датчиків Шотткі як в 

плані чутливості так і в плані зменшення часу відгуку для виявлення газу. 

Матеріали циклу наукових праць канд. техн. наук, доцента Когдася М. Г., канд. техн. наук, 

старшого викладача Найди В. В., канд. фіз.-мат. наук, асист. Русінчук Н. М., «Сенсори газу на основі 

напівпровідникових поруватих шарів» є узагальненням наукових результатів, отриманих авторами за 

період з 2009 по 2018 рр. під час виконання держбюджетних та внутрішньовузівських НДР: 

«Розробка сенсорів газу на поруватих напівпровідниках для неінвазівної діагностики», № 

ДР 0120U100768; «Дослідження системи контакт Шоттки до поруватого арсеніду галію для 

застосування у сенсорах газу», № ДР 0120U100940;  

Результати циклу наукових робіт Результати роботи, пов‘язані з формуванням поруватих 

шарів напівпровідників впроваджені на ТОВ «Статус» (м. Світловодськ); рекомендації щодо 

використання запропонованих у роботі у сенсорів для неінвазійної діагностики захворювань прийняті 

КМП «Лікарня Придніпровська» (м. Кременчук). 

Результати циклу наукових праць канд. техн. наук, доцента Когдася М. Г., канд. техн. наук, 

старшого викладача Найди В. В., канд. фіз.-мат. наук, асист. Русінчук Н. М., опубліковано у 48 

друкованих праць, з них 18 наукових статей (10 у закордонних виданнях, 12 містяться в базі даних 

SCOPUS), отримано 1 патент на корисну модель. За даною тематикою захищено 1 кандидатську 

дисертацію, та планується захист 1 докторської дисертації. 

 

Претенденти         М. Г. Когдась 
 

           В. В. Найда 
 

           Н. М. Русінчук 
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