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ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛИБОКИХ РІВНІВ В P-N-СТРУКТУРАХ МЕТОДОМ
ТЕРМОСТИМУЛЬОВАНИХ СТРУМІВ

Анотація. Досліджувалось  існування глибоких рівнів  в  p-n-структурах методом
термостимульованих струмів. Описується методика їх отримування. Показується, що
ефективність електролюмінісценції пов’язана із існуванням таких рівнів.

Як  правило,  в  якості  безвипромінювальних  центрів  в  випромінювальних  p-n-
структурах є глибокі рівні,  обумовлені дефектами різного виду. Тому люба інформація
про  них  є  дуже  важливою.  Одним  із  методів  знаходження  енергетичного  спектра
домішкових  рівнів  є  вивчення  кривих  термостимульваного  струму.  Відомо,  якщо  при
низькій  температурі  заповнити  рівні  прилипання  (рівні  нерекомбінаційного  захвату)
носіями струму (наприклад, освітлюючи напівпровідник), то такий стан може зберігатися
досить довгий час,  так як захоплення рівнями прилипання носіїв струму протилежного
знаку із дозволеної зони заборонено,  а тепловий закід протилежних носіїв  при низькій
температурі  мало  ймовірний.  Однак  при  повільному  нагріванні  напівпровідників  за
рахунок теплових закидів, концентрація носіїв струму в зоні і струм (якщо прикладено
електричне  поле)  ростуть.  Цей  додатковий  струм  (більший  темнового)  і  буде
термостимульованим струмом.

Для  вимірювання  спектрів  термостимульованих  струмів  зразок  розміщувався  у
тримач із контактами-фіксаторами та екранувався від зовнішніх електричних та магнітних
полів. Конструкція кріостату дозволяє швидко (3 – 4 хвилини) здійснювати охолодження
зразка від максимальної до мінімальної температури при зануренні його в дьюар із азотом.
Лінійний  нагрів  здійснювався  за  допомогою  печі,  що  живилася  від  стабілізованого
джерела напруги.

Термостимульований  струм,  що  виникав  в  p-n-переході  при  його  нагріванні  із
постійною  швидкістю  і  який  виникав  із  накладанням  на  зразок  деякої  величини
зворотного  зміщення,  вимірювалися  електричним  підсилювачем  по  значенню  падіння
напруги  на  вхідному  навантажувальному  опорі,  розташованому  в  середині  виносного
блоку  електричного  підсилювача  ВК  2–16  (чутливість  2·10–16  А),  який  мав  вихід  на
двокоординатний  самописець.  Спектри  представляли  собою  залежність
термостимульованого струму від ЕРС диференціальної термопари.

Використовувана  нами  вимірювальна  установка  дозволяла  отримувати  як
температурні залежності зворотних струмів через p-n-переходи, так і їх часові розгортки
при  фіксованих  температурах.  В  процесі  вимірювання  самих  термостимульованих
струмів, а також при дослідженні їх релаксаційних характеристик зразки знаходилися в
темноті. В ході експерименту помічено суттєву різницю в характері заповнення рівнів у
забороненій  зоні  p-n-структур  від  того,  проходить  це  заповнення  безпосередньо
електричним полем, чи безпосередньо потоком світла.

Параметри домішкових центрів розраховувались при умові відсутності повторного
прилипання та незмінності  ширини збідненого шару в процесі  зникнення ловушок,  що
підтверджувалося  незмінністю  ємності  p-n-переходів  при  заповненні  та  опустошенні
ловушок.

Дослідження  термостимульованих  струмів  показали,  що  в  збідненій  області  та
прилягаючих до неї шарах n- та p- області є цілий ряд дрібних (із енергією іонізації 0,08
еВ), так і глибоких (0,46; 0,51; 0,57; 0,6 еВ) локальних центрів, концентрація яких досягає
1015 – 1017см–3. Величина термостимульованих струмів відмінна від нуля в широкій області
температур,  що говорить про існування квазінеперервного розподілу глибоких рівнів  у
забороненій зоні. Рівні із енергією іонізації 0,08 еВ можуть бути приписані центрам, що
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містять атоми кремнію, а рівні із енергіями іонізації від 0,2 до 0,46 еВ, ймовірно пов’язані
із атомами міді; рівні із енергіями іонізації 0,57 еВ – киснем. 
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ОЦІНКА МОДЕЛІ ВОЛЬФІША-ІКЕГАМІ  ТА МОДИФІКОВАНОЇ МОДЕЛІ
ХАТА В СМУГАХ РАДІОЧАСТОТ 1800 МГЦ ТА 2600 МГЦ

Анотація.  В  роботі  проведено  порівняльне  оцінювання  моделей  поширення
радіохвиль в умовах міської забудови з даним вимірювань для смуги 3 (1710 – 1880 МГц)
та смуги 7  (2500 –  2690 МГц)  в  мережі  LTE.  Використано математичні  вирази для
моделі  Вольфіша-Ікегамі  (WIM)  і  модифікованої  моделі  Хата.  Ці  моделі  можуть
застосовуватися для різних умов поширення радіохвиль як для LOS (пряма видимість) і
NLOS (непряма видимість). 

При  прогнозуванні  рівнів  сигналу  за  допомогою  моделей  поширення  враховано
зв'язок  між  втратами  в  радіолінії  та  параметрами  приймально-передавального
обладнання.  Проведено  вимірювання  рівня  сигналу  в  мережі  LTE  для  двох  базових
станцій: MCC=255, MNC=03, CID=41, PCI=403, f=2647,5 МГц та MCC=255, MNC=03,
CID=32, PCI=31, f=1837,5 МГц. Вимірювання проведено у двох програмах  Cellular-Z та
Net Monitor Lite, що мають схожий та багатий функціонал для аналізу мереж LTE. 

Отримані кількісні оцінки середньоквадратичного відхилення даних вимірювань з
даними прогнозування рівня сигналу для двох моделей в умовах міської забудови. 

Моделі поширення – це математичні інструменти, використовувані інженерами і
вченими  для  проектування,  визначення  енергетичних  характеристик  радіоканалів,
розрахунку  радіо-покриття,  визначення  умов  забезпечення  електромагнітної  сумісності
радіоелектронних засобів і оптимізації бездротових мереж. 

Вони традиційно сфокусовані на прогнозуванні середньої потужності сигналу на
заданій відстані  від передавача,  а також на змінах потужності  сигналу в безпосередній
просторовій  близькості  до  конкретного  місця  розташування.  Ці  моделі  можуть  бути
розділені на дві групи: емпіричні (або статистичні) і детерміновані [1-2]. 

Найбільш широке практичне застосування отримали статистичні моделі, засновані
на  усередненні  великої  кількості  емпіричних  даних  експериментальних  досліджень
напруженості  поля,  отриманих  в  різних  умовах  організації  радіозв'язку.  У  той  же  час
залишається  актуальним  дослідження  поширення  радіохвиль  з  метою  вибору  моделі
поширення для конкретних умов організації радіомереж 

В даний час для вирішення практичних завдань прогнозування рівнів сигналів в
каналах  радіозв'язку  різного  призначення  широко  використовують  статистичні  моделі,
такі як модель Вольфіша-Ікегамі (WI) [1-2] і модифікована модель Хата  [3-4].  Ці моделі
поряд з моделями ITU-R P.1546-6 та ITU-R P.1812-5 [5] рекомендовано для застосування
Міжнародним Союзом електрозв’язку для прогнозування рівня сигналу систем рухомого
радіозв'язку.  В  роботі  проведено  порівняльний  аналіз  результатів  розрахунків
енергетичних  характеристик,  виконаних  за  різними моделями поширення  радіохвиль,  і
порівняння результатів з виміряними характеристиками радіоканалу в мережі LTE .

Для  міської  забудови  втрати  при  розповсюдженні  сигналу  за  модифікованою
моделлю Хата визначаються залежно від частоти.

Для частоти 1500 МГц 2000 МГцf 
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