
1 
 



2 
 

 

Chișinău 2021 

1. Scopul general al proiectului conform formularului de aplicare 

Scopul de bază al acestui proiect constă în elaborări de structuri în baza compuşilor 

semiconductori poroşi din grupa A
3
B

5
 şi perovskite cu proprietăţi optice şi fotoelectrice dirijate 

pentru utilizare în fotonică şi microelectronică. 

2. Obiectivele proiectului conform formularului de aplicare 

1. Formarea dirijată a structurilor poroase multistrat în baza compuşilor semiconductori III-V 

pentru elaborarea oglinzilor dielectrice pe baza acestora; 
2. Dezvoltarea tehnologiilor electrochimice pentru formarea membranelor subţiri în baza 

compuşilor semiconductori III-V pentru utilizarea lor în calitate de structuri 

optoelectronice; 
3. Studiul caracteristicilor curent-tensiune şi capacitate-tensiune ale structurilor de siliciu, care 

conțin straturi poroase şi pelicule subţiri de titanat de stronţiu, în condiţii de iluminare şi 

întuneric. 

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor proiectului  

- Producerea structurilor poroase multistrat în baza compuşilor semiconductori InP şi GaAs 

cu grosimea straturilor poroase de la 10 m până la 50 m şi grad de porozitate diferit.  

- Studiul proprietăţilor electrice şi optice ale structurilor semiconductoare multistrat în 

dependenţă de temperatură şi excitare optică cu diferite lungimi de undă. 

- Obținerea membranelor poroase în baza compuşilor semiconductori InP şi GaN cu 

grosimea de la 200 nm până la 25 m. 

- Va fi efectuat studiul indicatricei de împrăştiere/reflexie a membranelor poroase de InP şi 

GaN. 

- Elaborarea tehnologiei de formare a nanofirelor de GaAs cu lungime de câteva sute de 

micrometri cu geometrie triunghiulară. Prin utilizarea cristalelor de GaAs cu orientare 

cristalografică diferită - (111) (100) şi (001) - vor fi obţinute nanofire cu diverse proprietăţi.  

- Elaborarea protocolului de contactare electrică a nanofirelor individuale de GaAs cu FIB şi 

testarea proprietăţile optoelectrice în funcţie de temperatură.  

- Elaborarea heterostructurilor în baza straturilor poroase de GaAs, GaP, ZnO și Si cu 

pelicule subţiri de titanat de stronţiu sau titanat de bariu dopate cu Eu, Er. 

- Elaborarea și optimizarea rutei tehnologice de tratament termic a acestor heterostructuri din 

punct de vedere a activării optice a ionilor pământurilor rare în rețeaua poroasă. 

- Studiul caracteristicilor curent-tensiune şi capacitate-tensiune a heterostructurilor de siliciu, 

straturi poroase cu pelicule subţiri de titanat de stronţiu sau titanat de bariu în condiţii de 

iluminare şi întuneric. 
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4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor proiectului  

- Au fost produse structuri poroase multistrat în baza compuşilor semiconductori InP şi GaAs 

cu grosimea straturilor poroase de la 5 µm până la 50 µm şi grad de porozitate diferit. 

-   Au fost studiate proprietăţile electrice şi optice ale structurilor semiconductoare multistrat în 

dependenţă de temperatură şi excitare optică cu diferite lungimi de undă. 

- A fost elaborată ruta tehnologică pentru obținerea membranelor poroase în baza compuşilor 

semiconductori InP şi GaN cu grosimea de la 200 nm până la 25 µm. 

- S-a efectuat studiul indicatricei de împrăştiere/reflexie a membranelor poroase de InP şi 

GaAs. 

- A fost elaborată tehnologia de formare a nanofirelor de GaAs cu lungime de câteva sute de 

micrometri cu geometrie triunghiulară.  

- S-a elaborat protocolul de contactare electrică a nanofirelor individuale de GaAs cu FIB şi 

testarea proprietăţile optoelectrice în funcţie de temperatură.  

- Au fost elaborate heterostructuri în baza straturilor poroase de GaP, ZnO și Si cu pelicule 

subţiri de titanat de stronţiu sau titanat de bariu dopate cu Eu, Er. 

- A fost elaborată și optimizată ruta tehnologică de tratament termic a acestor heterostructuri 

din punct de vedere a activării optice a ionilor pământurilor rare în rețeaua poroasă. 

- Au fost studiate caracteristicile curent-tensiune şi capacitate-tensiune a heterostructurilor de 

siliciu, straturi poroase cu pelicule subţiri de titanat de stronţiu sau titanat de bariu în condiţii de 

iluminare şi întuneric. 

5. Rezultatele obținute  

Formarea dirijată a structurilor poroase multistrat în baza compuşilor 

semiconductori III-V şi elaborarea oglinzilor dielectrice pe baza acestora. 

 

          Pentru realizarea obiectivului dat a fost dezvoltată tehnologia de formare a structurilor 

poroase multistrat pe substrat masiv în baza compuşilor semiconductori InP şi GaAs cu diferite 

grosimi, grad de porozitate (20% - 87%) şi design-uri. Pentru experiențe s-au folosit substrate 

cristaline de n-GaAs cu orientaţia cristalină (111) şi concentraţia electronilor liberi de 110
18 

cm
-

3
. În cazul InP, orientaţia cristalină a fost (100) şi concentraţia electronilor liberi de 310

18 
cm

-3
. 

Corodarea anodică s-a petrecut pe ambele părţi ale cristalelor de GaAs „(111)B” şi „(111)A” la 

temperatura T=25 C în soluţie apoasă de NaCl cu concentraţia de 3,5M, în celulă 

electrochimică dublă. Suprafaţa expusă la electrolit a fost de 0,2 cm
2 

după cum este descris în 

lucrarea cu referintă la proiect [1].  

          În rezultatul anodizării cristalelor de GaAs în soluţie apoasă de NaCl se formează strat 

poros cu densitatea porilor ce depinde de parametrii electrici aplicaţi. În Fig. 1(a) este 

reprezentat schematic cristalul de GaAs în secţiune transversală cu indicarea suprafeţelor ce au 

fost supuse procesului de anodizare. Datorită conductibilităţii înalte a cristalelor utilizate în 

cercetare, ridicând curba de polarizare înaintea procesului de corodare, a fost stabilit că 

nucleerea porilor are loc la valoarea tensiunii de 1,8 V (vezi Fig. 1(b)). 
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Figura 1. Reprezentarea schematică a cristalului de GaAs în secţiune transversală cu indicarea 

suprafeţelor ce au fost supuse procesului de anodizare (a) şi curba de polarizare tipică ridicată 

înaintea procesului de anodizare. 

 

         Imaginile SEM ale unui cristal de GaAs anodizat în electrolit de 1,75M NaCl pe ambele 

suprafețe sunt prezentate în Fig. 2. Morfologiile straturilor poroase produse prin anodizarea 

GaAs în electrolit de NaCl sunt similare cu cele observate anterior în probele de GaAs cu 

aceeași concentrație de electroni liberi anodizată în electrolit de HCl [2]. Morfologia structurii 

poroase produse prin anodizarea galvanostatică a suprafeței (111)A GaAs (Figura 2A) constă din 

două seturi de pori <111> orientați cristalografic care se intersectează. Conform studiilor 

anterioare, principala proprietate a porilor cristalografici este creșterea lor de-a lungul direcțiilor 

cristalografice definite. În cazul substraturilor cu structuri cristaline de sfalerită, porii cresc de-a 

lungul direcțiilor cristalografice <111>B, oricare ar fi orientarea inițială a suprafeței, unghiul 

dintre pori fiind de aproximativ 109°. Porii tind să aibă o secțiune transversală triunghiulară, 

pereții și vârfurile porilor prezentând o anizotropie cristalografică pronunțată. O caracteristică 

specifică a porilor orientați cristalografic este capacitatea lor de a se intersecta reciproc fără a-și 

schimba direcția de propagare în timpul creșterii. După cum se poate vedea din Figura 2A, 

gradul de porozitate scade odată cu scăderea densității curentului de anodizare.   

 
Figura 2. Imaginile SEM în secţiune transversală a straturilor poroase de GaAs pentru 3 

condiţii diferite de corodare (a) regimul galvanostatic Suprafaţa 1, (b) regimul galvanostatic 

Suprafaţa 2 şi (c) regimul potenţiostatic Suprafaţa 2. Imaginile inserate reprezintă dependenţa 

curentului de timp (a,b) şi dependenţa tensiunii de timp în (c). În acelaşi proces de corodare 

(111)B 

(111)A 

n-GaAs cross-section 

 (a) (b) 
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electrochimică au fost folosite 3 densităţi diferite a curentului de anodizare şi 3 tensiuni diferite 

pentru regimul galvanostatic şi potenţiostatic respectiv. Pentru comoditatea reprezentării 

evoluţiei porilor în timp faţă de graficele inserate, imaginile SEM au fost rotite cu 90 grade 

contra acelor de ceasornic. Astfel, suprafaţa fiind în partea stângă a imaginilor. 

           

            Situația este diferită atunci când cristalele de GaAs sunt supuse anodizării pe suprafața 

(111)B. În cazul anodizării în modul galvanostatic la densități de curent similare cu cele aplicate 

în timpul anodizării suprafeței (111)A (15 mA, 10 mA și 5 mA), se formează trei straturi 

poroase cu grade de porozitate diferite, însă porii sunt paraleli între ei și cresc perpendicular pe 

suprafața cristalului (vezi Figura 2B). Aceeași propagare a porilor a fost observată pentru modul 

potențiostatic de anodizare, așa cum este prezentat în Figura 2C. Comutarea tensiunii de 

anodizare la 1V duce la oprirea formării stratului poros, deoarece această valoare se află sub 

potențialul de nucleație a porilor (1,8 V) stabilit din caracteristica I-V, care este în concordanță 

cu nivelul de dopaj al cristalului utilizat. Studiule ulterioare au fost concentrate mai departe 

asupra rezultatelor obținute prin anodizarea suprafeței (111)B deoarece morfologia obținută este 

de mare interes pentru dezvoltarea nanotemplatelor poroase și elaborarea nanomembranelor în 

baza GaAs. 

 Rezultatele studiului comparativ al anodizării în regim galvanostatic și potențiostatic ale 

suprafeței (111)B GaAs sunt ilustrate în imaginile SEM din Figura 3. Împreună cu porii care se 

propagă perpendicular pe suprafața substratului, porii care cresc în alte direcții sunt observați în 

secțiunea transversală (vezi Figura 3A), dezvăluind astfel formarea porilor care sunt înclinați și 

se intersectează. Cu toate acestea, odată cu scăderea densității de curent (vezi Figura 3B,C), 

numărul porilor înclinați este redus drastic, iar porii orientați perpendicular pe suprafață 

predomină în stratul poros produs, așa cum se arată în Figura 3C. Morfologia stratului produs 

obținut prin anodizare în regim potențiostatic prezentat în Figura 3D,E arată mai bine din punct 

de vedere al uniformității (de remarcat că porii se propagă perpendicular pe suprafață). Trebuie 

menționat, totuși, că pereții porilor nu sunt netezi, această caracteristică fiind observată atât 

pentru regimurile de anodizare potențiostatice, cât și pentru cele galvanostatice. Această 

modulație poate fi explicată prin analiza dependenței curentului în timp la tensiune constantă, 

așa cum este prezentat în Figura 3F. La potențialul aplicat de 3 V, curentul înregistrat este 

practic stabil la o valoare de 13 mA, însă unele fluctuații ale curentului pot fi ușor observate. 

Reducerea tensiunii de anodizare la 2 V duce la o scădere a curentului până la 5 mA, această 

valoare fiind destul de stabilă în timp. Deci, prin anodizarea probei în modul potențiostatic la o 

tensiune relativ scăzută care nu introduce auto-oscilații în curentul înregistrat, astfel este posibil 

să se obțină pori cu pereți netezi, așa cum se arată în Figura 2E. 
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Figura 3. A,B,C) imagini SEM în secțiune transversală la o mărire mai mare a straturilor 

poroase obținute prin anodizarea suprafeței (111)B GaAs în regim galvanostatic, corespunzător 

imaginilor ilustrate în Figura 2B. D,E) imagini SEM ale probelor anodizate în regim 

potențiostatic, corespunzătoare imaginilor ilustrate în Figura 2C. F) Evoluția curentului în 

timpul anodizării în regim potențiostatic al suprafeței (111)B GaAs la tensiuni aplicate de 3 V, 2 

V și 1 V. 

 

           Conform studiului lui Li și colab. [3], anodizarea cristalelor de GaAs cu concentrație de 

electroni liberi în jur de 10
18

 cm
-3

 într-un electrolit KOH poate fi clasificată în trei moduri de 

corodare, deduse din analiza graficului curent-tensiune la o rată de scanare de 5 mVs
−1

. Practic 

nu s-a constatat că există o corodare cu tensiunea aplicată mai mică de 3 V, care este potențialul 

de formare a porilor. Primul mod de corodare se caracterizează prin formarea de nanofire 
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triunghiulare, care are loc la potențialul aplicat în intervalul (3,0 - 4,5) V. Al doilea mod 

corespunde texturării suprafeței care apare la potențialul aplicat în intervalul (4,5 - 6,5). ) V. La 

potențiale aplicate mai mari de 6,5 V proba este electropoleită. Luând în considerare aceste 

observații, am crescut potențialul aplicat în experimentele noastre la 4 V, cu scopul de a produce 

nanofire de GaAs. Cu toate acestea, analiza imaginilor SEM după anodizare în electrolitul NaCl 

cu potențialul aplicat de 4 V a arătat că nu se formează nanofire, formându-se în schimb un 

număr mai mare de pori înclinați, similar morfologiei produse sub anodizare în regimul 

galvanostatic cu curent de 14 mA, așa cum este ilustrat în Figura 3A. Mai mult, creșterea 

potențialului aplicat la 6 V duce la formarea nanofirelor de GaAs, dar numărul de pori înclinați 

care intersectează nanofirele verticale crește, rezultând formarea de nanofire întrerupte, așa cum 

este prezentat în Figura 4A. Creșterea suplimentară a tensiunii aplicate nu este rațională, 

deoarece nanofirele formate sunt distruse, în timp ce suntem interesați în fabricarea porilor strict 

perpendiculari pe suprafața cristalului, ceea ce ar permite fabricarea de nanofire stabile și 

lungimi de zeci de micrometri. 

 
Figura 4. A) Imaginea SEM ale formării nanofirelor de GaA întrerupte pe suprafața (111)B 

anodizată într-un electrolit de 1,75M NaCl la 6 V. B) Curbele de polarizare măsurate la o rată 

de scanare de 50 mV/s la începutul anodizării cristalului de (111)B GaAs în 1M HNO3 (curba 1) 

și 1,75M NaCl (curba 2). 
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          Se poate concluziona că anodizarea în electrolitul de NaCl, precum și în soluția apoasă de 

HCl, este potrivită pentru producerea de straturi poroase cu diverse morfologii, mai degrabă 

decât pentru fabricarea nanofirelor de GaAs. O comparație a curbelor de polarizare măsurate la 

începutul procesului de anodizare a cristalului de (111)B GaAs în electroliți de 1M HNO3 și 

1,75M NaCl este prezentată în Figura 4B. Se poate observa că oscilațiile curentului apar la 

potențialul aplicat mai mare de 4 V pentru ambii electroliți. Presupunem că aceste oscilații auto-

induse sunt legate de formarea simultană a porilor de-a lungul direcției <111>B și ce duce la 

mărirea contribuției a porilor înclinați. La tensiuni mari de anodizare electropoleirea are loc în 

ambii electroliți, potențialul de inițiere a electropoleirii fiind egal cu 4,5 V și 6 V pentru 

anodizare în electroliții HNO3 și respectiv NaCl.  

        În cazul utilizării cristalelor de InP sa optimizat tehnologia de obținere a structurilor 

multistrat anume in regim galvanostratic (vezi Fig. 5). Pentru această abordare a fost proiectată 

și confecționată celulă electrochimică nouă pentru anodizarea cristalelor de InP.  

Morfologia structurilor poroase este total diferită, dacă curentul sau tensiunea este aplicată în 

formă de impulsuri şi nu continuu după cum s-a descris mai sus. Astfel, impulsul este aplicat în 

două faze: faza 1 cu durata t1, şi faza 2 cu durata t2. Dacă ambele faze a impulsului sunt de 

curent/tensiune joasă, atunci n-au loc schimbări esenţiale în morfologie, adică pori orientaţi în 

direcţii cristalografice cresc în ambele faze. Pe de altă parte, când o fază este de curent/tensiune 

înaltă, iar cealaltă este de curent/tensiune joasă, atunci are loc comutarea de la creşterea porilor 

orientaţi dea lungul liniilor de curent (faza de curent/tensiune înaltă) către pori orientaţi în 

direcţii cristalografice (faza de curent/tensiune joasă). 

Un exemplu de structură obţinută în rezultatul comutării periodice de la 600 mA/cm
2
 (t1= 

0.1 min) în prima fază către 0 mA/cm
2
 (t2= 0.5 min) în faza a doua este prezentat în Fig. 5b. 

Evident, că decaparea are loc numai în decursul primei 0.1 min a ciclului, iar în a doua 0.5 min 

disoluţia nu este posibilă, deoarece curentul este nul. Totodată, întreruperea procesului de 

decapare pentru 0.5 min este de ajuns ca sistemul „să piardă memoria”, adică să înceapă 

decaparea porilor cu un strat de nucleaţie nou. Deci, pulsarea periodică a curentului duce la 

comutarea concomitentă de la pori crescuţi în direcţii cristalografice către pori crescuţi dea 

lungul liniilor de curent şi vice-versa. Rezultatul este o înmagazinare a straturilor poroase cu 

porozitate diferită şi respectiv cu diferite valori a indicelui de refracţie efectiv. 

 Structura va fi cu totul diferită, dacă prima fază este de tensiune înaltă, iar a doua este de 

tensiune joasă. Un exemplu este prezentat în Fig. 5a. După cum se vede, în acest caz tot are loc 

comutarea de la pori crescuţi în direcţii cristalografice către pori crescuţi dea lungul liniilor de 

curent, însă această comutare nu duce la o tranziţie lină dintre două straturi, dar se observă o 

interfaţă ondulatorie. O analiză mai atentă a acestei structuri arată, că structura ondulatorie este 

determinată de straturile precedente cu pori orientaţi în direcţii cristalografice.  

           Astfel, anodizarea în regim potențiostatic a cristalelor de InP duce la modularea stratului 

poros cu adâncimea ce nu este relevant pentru proeictul dat (fig. 5a). Viteza de formare a 

straturilor poroase în InP sa dovedit a fi mai mare ca în cristalele de GaAs. Astfel încât pentru 

formarea unui strat poros cu grosimea de 20 µm este necesar de 1 min pentru InP și 5 min în 

cazul GaAs.  
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Figura 5. Imaginea SEM în secțiune transversală a stratului poros de InP fabricat în condiții de 

schimbări succesive a densității curentului de anodizare. a)  Structuri de tipul Bragg 

ondulatorii, 600 mA/cm
2
,  faza 1, U = 7 V, t1= 0.04 min, faza 2, U = 1V, t2= 1.5 min); b) 

Structuri netede de tipul Bragg obţinute prin comutarea curentului de la 600 mA/cm
2
 (faza 1, 

t1= 0.1 min) către 0 mA/cm
2
 (faza 2, t2= 0.5 min). 

 

            În diferite puncte în adâncimea structurilor poroase a fost efectuată analiza EDX. 

Rezultatele arată, că procentul atomilor de In şi P în pereţii porilor este totdeauna 50 la 50. Deci, 

scheletul poros are o compoziţie stoichiometrică. Stoichiometria de asemenea a fost confirmată 

și pentru straturile poroase multistrat în bază de GaAs.  

 

Obținerea membranelor poroase în baza compuşilor semiconductori InP, GaAs şi GaN cu 

grosimea de la 200 nm până la 25 m. 

 

          A fost dezvoltată tehnologia pentru formarea nanomembranelor poroase bazate pe 

compuși semiconductori InP și GaAs cu diferite grosimi precum și grad de porozitate diferit (20-

87%). Pentru experimente, am folosit substraturi de cristal n-GaAs cu orientare cristalină (111) 

și o concentrație de electroni liberi de 2x10
18

 cm
-3

. În cazul InP, orientarea cristalului a fost 

(100), iar concentrația de electroni liberi a fost de 3x10
18

 cm
-3

. Anodizarea anodică a cristalelor a 

fost efectuată la T = 25 °C în 1M HNO3 pentru plachetele de (111) GaAs și în 5% HCI în cazul 

probelor de InP într-o celulă dublă electrochimică. Suprafața expusă la electrolit a fost de 0,2 

cm
2
. 

         Tehnologia presupune în sine anodizarea în regim potențiostatic la o tensiune anumită 

pentru un timp scurt. Anume durata anodizării și joacă un rol principal asupra grosimii stratului 

poros format. Astfel, durata anodizării a variat de la 20 sec până la 3 min. Gradul de porozitate a 

fost dirijat prin tensiunea aplicată în timpul anodizării. Pentru detașarea membranei de pe 

substrat, la finele procesului de anodizare a fost aplicată o tensiune de 15 V concomiten t cu 

mărirea amestecării electrolitului până la 500 rotații pe minut. Oprimizarea acestor parametri a 

permis asigurarea formării membranelor libere ce pot fi transferate pe alt substrat. În cazul 

membranelor cu grosime de câțiva micrometri, nu se necesită un substrat deoarece ele au o 

stabilitate mecanica bună. 

        Un set de probe a fost obținut și transmis colegilor din Belarus pentru studiul indicatricei de 

împrăştiere/reflexie a membranelor poroase de InP şi GaAs cu diferite grosimi a stratului poros, 

precum și cu diferite grade de porozitate. Descrierile probelor este prezentat în Tabelul 1. 
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Tabelul 1. Descrierea probelor de nanomembrane poroase bazate pe InP și GaAs precum și 

nanofire de GaAs. 

 

Nr. 

probei 

Materialul Descrierea Parametri 

1  

 

 

InP 

Membrană (grosimea de 4 µm) U=5 V, t=15 sec, 5% HCl 

2 Membrană (6 µm) U=5 V, t=30 sec, 5% HCl 

3 Membrană (10 µm) U=5 V, t=45 sec, 5% HCl 

4 Membrană (25 µm) U=5 V, t=100 sec, 5% HCl 

5 Membrană sub-micrometrică 

(500-600 nm)  

U=15 V, t=5 sec, 5% HCl 

6 Membrană aproximativ de 200 

nm  

U=15 V, t=3 sec, 5% HCl 

7  

 

 

 

GaAs 

Nanofire cu orientarea  (111) U=3 V, t=3 min, 1M HNO3 

8 Nanofire cu orientarea  (111) 

(porozitate mai înaltă) 

U=4 V, t=3 min, 1M HNO3 

9 Cristal masiv pentru comparare, 

orientarea (111) 

- 

10 Nanofire cu orientarea (001) U=4 V, t=3 min, 1M HNO3 

11 Cristal masiv pentru comparare, 

orientarea (001) 

- 

12 Membrană cu orientarea  

(111)A 

U=3 V, t=5 min, 5% HCl 

13 Membrană cu orientarea  

(111)A 

U=3 V, t=10 min, 5% HCl 

14 Membrană cu orientarea  

(111)B 

U=3 V, t=5 min, 5% HCl 
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          Imaginile SEM pentru unele probe reprezentative din tabelul 1 sunt prezentate în tabelul 

de mai jos. 

No. 2 No. 3 

  

No. 4  

  

No. 7 
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No. 8  

 

 

No. 10 

  

         Pentru obținerea membranelor de GaN au fost folosite cristale de GaN crescute HVPE. 

Anodizarea a fost efectuată în diferiți electroliți (HCl, HNO3, NaCl) la tensiunea de anodizare de 

25 V. În rezultatul dopării neuniforme a cristalelor de GaN în timpul creșterii, ce a dus la o 

modificare a conductibilității electrice, a fost optimizată ruta tehnologică de obținere a 

membranelor perforate de GaN cu grad de porozitate diferit ce au grosimi de 250 – 300 nm (vezi 

Fig. 6). De menționat faptul că pe unul și același cristal de GaN pot fi produse concomitent sute 

și mii de membrane perforate cu grosimi de sute de nm. Astfel, au fost fabricate straturi cu 

diferite grade de porozitate datorită existenței straturilor cu concentrația purtători de sarcină 

diferită în materialul inițial, deoarece porozitatea rezultată este o funcție a concentrației 

purtătorului în stratul respectiv. Cu toate acestea, aceste procese auto-organizate nu permit 

pregătirea structurii poroase multistrat într-un mod total controlat. Fabricarea controlată a 

structurilor poroase multistrat poate fi realizată în probe crescute prin metoda de creștere 

MOCVD.  
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Figura 6. Imagini SEM a membranelor perforate de GaN cu grosimi de 250 nm. 

 

            Studiul indicatricei de împrăştiere/reflexie a membranelor poroase de InP şi GaAs. 

 

Retroreflecția anormală pentru un material semiconductor nanoporos tip plasă care 

absoarbe puternic în domeniul vizibil a fost descoperită în 2011 [4]. Retroreflecția are loc într-un 

unghi solid îngust, împreună cu o reflexie speculară difuză pentru toate unghiurile de incidență. 

Retroreflecția este evidentă cu ochiul liber cu o iluminare a luminii de zi și nu prezintă nici o 

selectivitate în ceea ce privește o lungime de undă care prezintă o depolarizare minoră a luminii 

reflectate înapoi. Fenomenul nu poate fi clasificat nici ca împrăştiere coerentă, nici ca localizare 

Anderson a luminii. Mai târziu, am constatat că retroreflecția se corelează cu absorbția ridicată și 

dispare în intervalul spectral de absorbanță scăzută a materialului semiconductor [5]. 

Studiile anterioare au fost limitate la straturi poroase pe substrat semiconductor de InP și 

GaAs. În obiectivele proiectului dat s-a propus de a studia efectul de retroreflecție de la 

membrane poroase. Probele au fost pregătite conform tehnologiei descrise mai sus și sumarizate 

în Tabelul 1.  
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Indicatricea de împrăştiere/reflexie a fost măsurată cu ajutorul echipamentului schema 

căruia este prezentată în Fig. 7. Probele au fost iluminate cu un fascicul de la laser cw Nd:LSB 

(LEMT, Belarus) cu k = 531 nm, de la dioda laser (BelOMA, Belarus), cu k = 654 nm și de la 

laser Nd:YAG (Solar LS, Belarus) with k = 1,064 nm. Fasciculul a fost direcţionat cu unghiul de 

incidenţă , iar mărimea spotului fasciculului pe probă a fost de aproximativ 2 mm. Lumina 

împrăștiată a fost colectată la diferite unghi β și ghidat spre spectrometru (Solar TII), urmat de 

un detector (matrice CCD LN/CCD-1152-E de 6-biți, de la Princeton instruments).  

La lungimea de undă de 531 nm, partea reală n și cea imaginară k ale indicelui de 

refracție complex al InP sunt n = 3,8 și k = 0,5. Acesta corespunde coeficientului de absorbție de 

1,3*10
5
 cm

-1
. La lungimea de undă 654 nm, n = 3,4, k = 0,3 ce corespunde coeficientului de 

absorbție 0,6*10
5
 cm

-1
. Pentru lungimea de undă de 1064 nm, indicele de refracție este de 3,3, în 

timp ce coeficientul de absorbție poate fi neglijat. 

 

Figura 7. Reprezentarea schematică a echipamentului de măsurare a indicatricei de 

împrăştiere/reflexie 

A fost obținut un set de probe cu diferite grosimi ale straturilor poroase de InP ș GaAs, 

precum și grad de porozitate diferit. Rezultatele măsurării indicatricei de împrăștiere a 

membranele poroase de InP cu diferite grosimi sunt prezentate în Fig. 8. S-a demonstrat că 

grosimea membranelor joacă un rol important în indicatricea de împrăștiere. Membranele cu 

grosime de 25 um și 500 nm prezintă interes de studiu în continuare și au demonstrat împrăștiere 

retroreflectivă, ultima având un semnal mai pronunțat.  
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Figura 8. Indicatricea de împrăștiere măsurată de pe membranele poroase de InP cu diferite 

grosimi. 

 

Figura 9 prezintă o varietate de diagrame polare de împrăștiere pentru șapte probe de 

GaAs cu diferiți parametri de nanostructurare, rezultând în diverse geometrii și neomogenități 

ale structurii. Datele pentru cristalul de GaAs în volum (#1) nu este prezentat deoarece acest 

eșantion a arătat o reflecție tipică oglindă Fresnel, așa cum era de așteptat pentru o suprafață 

plană cristalină curată. Din Figura 9 se poate observa că, pentru fiecare dintre cele două grupuri, 

cu cel mai mare curent de corodare (comparați probele #2–4 cu #5 și #6 cu #8) are ca rezultat 

îmbunătățirea pronunțată a luminii retroreflectate (backscattered) pentru probele #5 și #8. Pentru 

aceste probe, datele sunt prezentate mai detaliat în Figura 9. În aceleași condiții, un etalon plan-

paralel „alb” (pulbere presată de particule dielectrice) prezintă diagrama Lambertiană cunoscută.  

 

Figura 9. Diagramele polare ale intensității împrăștierii față de unghiul de detecție pentru șapte 

probe de GaAs poroase. Direcția fasciculului incident este indicată cu săgeata verde (140°). 
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Probele #5 și #8 arată cea mai mare intensitate în direcția inversă. Probele #2 și #4 prezintă 

reflexie difuză datorită unor mici omogenități de împrăștiere, în timp ce celelalte probe prezintă 

o combinație a acestor două cazuri. 

Observarea proprietăți similare pentru absorbția puternică a sistemelor nanoporoase pe 

baza celor două materiale diferite, GaAs și InP, cu lumină puternic retroreflectată și conservarea 

polarizării liniare nu poate fi întâmplătoare. Sugerăm că retroreflecția ridicată din experimentele 

noastre cu polarizarea conservată este o manifestare a retrodifuzării coerente, care până acum s-a 

crezut că apare în medii cu dispersie multiplă și interferență a undelor dispersate. Absorbția 

puternică distruge procesul de împrăștiere multiplă, iar retrodifuzarea coerentă este atenuată [6]. 

Ipoteza noastră poate fi susținută prin luarea în considerare a posibilei generări de unde 

electromagnetice longitudinale în conformitate cu modelul nostru descris în [5]. În prezent, 

acesta pare a fi cel mai probabil și cea mai logică cauză pentru caracteristicile de retroreflecție 

observate ale probelor nanoporoase realizate din materiale foarte absorbante. 

         Rezultate promițătoare au fost obținute în baza membranelor de GaAs obținute prin 

corodarea anodică a cristalelor cu orientarea cristalografică (111) rezultând în formarea 

preponderentă a nanofirelor verticale. Rezultatele experimentale sunt prezentate în Fig. 10. 

  
Figura 10. Indicatricea de împrăștiere măsurată de pe membrană poroasă de GaAs #8. 

 

        Astfel, am observat un fenomen de retroreflecție pentru lumina împrăștiată de probele 

nanoporase de GaAs similar comportamentului descoperit anterior pentru probele poroase de 

InP, ambele cazuri corespunzând materialului  cu indici de absorbție și de refracție ridicați. Atât 

pentru probele InP, cât și pentru GaAs s-a observat o polarizare liniară pronunțată care coincide 

cu cea a radiației incidente, ceea ce indică o retrodifuzie coerentă în conformitate cu considerația 

noastră care implică generarea undelor electromagnetice longitudinale la interfețe. Diagrama de 

împrăștiere unghiulară este în general asimetrică, ceea ce se explică prin contribuția împrăștierii 

incoerente dintr-un mediu anizotrop cu pierderi la o incidență oblică a radiației. Deoarece atât 

InP cât și GaA sunt printre materialele optoelectronice tipice, retroreflecția observată poate fi 

luată în considerare în circuitele optice bazate pe InP și GaAs. Eventual, în anumite condiții 

retroreflecția poate fi chiar utilizată în mod intenționat în componentele optoelectronice pentru a 

spori eficiența extracției luminii. Fenomenul retrodifuzării coerente în condiții de absorbție 

ridicată descris aici poate fi prezent și pentru pulberile constând din nanoparticule dielectrice din 

gama UV unde are loc o absorbție puternică împreună cu o refracție puternică. 
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          Elaborarea tehnologiei de formare a nanofirelor de GaAs cu lungime de câteva sute 

de micrometri cu geometrie triunghiulară. 

           Tehnologia electrochimică sa devenit a fi o abordare cost-efectivă și eficientă pentru 

pregătirea matricelor poroase semiconductoare și a rețelelor de nanofire cu arhitectură adaptată 

la scară submicrometrică. În cadrul proiectului dat a fost demonstrată formarea nanofirelor de 

GaAs folosind corodarea electrochimică a plachetelor cristaline. În acest studiu au fost utilizate 

substraturi cristaline de 500 µm grosime de n-GaAs dopate cu Si, cu o concentrație de purtători 

de sarcină de 2x10
18

 cm
-3

 și cu orientare cristalină diferită (111), (100) și (001). Probele au fost 

sonicate în acetonă timp de 15 minute, curățate în apă distilată și uscate. Pentru a îndepărta 

oxidul nativ de pe suprafață, probele au fost scufundate într-o soluție de HCl: H2O cu raport 

(1:3) timp de 2 minute. Contactul electric la probe a fost realizat cu pastă de argint, apoi proba a 

fost presată pe un O-inel într-o celulă de teflon, cu suprafața expusă electrolitului de 0,2 cm
2
. 

Electroliții folosiți în acest studiu au fost 1,75M NaCl și 1M HNO3. Experimentele au fost 

efectuate în configurația cu trei electrozi: o plasă Pt cu suprafața de 6 cm
2
 care acționează ca 

contraelectrod, un electrod de referință Ag/AgCl saturat și proba ce servește ca electrod de lucru. 

Anodizarea a fost realizată atât în regimuri galvanostatice, cât și potențiatice la temperatura 

camerei (T = 23 °C). Analiza morfologiei și compoziției chimice a cristalelor GaAs anodizate a 

fost investigată cu ajutorul microscopului cu scanare electronică (SEM) Zeiss Sigma și 

TESCAN Vega TS 5130 MM echipat cu un sistem INCA Energy EDX de la Oxford 

Instruments, operat la 20 kV. 

          De menționat că forma nanofirelor de GaAs obținute este triunghiulară, în contrast cu 

forma circulară a nanofirelor obținute prin tehnici tradiționale. S-a demonstrat că dimensiunile 

transversale ale nanofirelor pot fi controlate prin concentrația electrolitului și potențialul aplicat. 

Folosind substraturi cristaline cu diferite orientări cristalografice, este posibilă fabricarea 

nanofirelor orientate de-a lungul orientării cristalografice a substratului. Figurile 11 și 12 

ilustrează imagini SEM ale cristalelor de GaAs cu diferite orientări cristalografice după 

corodarea electrochimică în electrolit de 1M HNO3 timp de 40 min la tensiunea de 3 V. 

Lungimea nanofirelor obținute pe plachetele de (111) GaAs corodate timp de 40 de minute este 

în jur de 260 m.  

 
Figura 11. Imagini SEM a nanofirelor de GaAs triunghiulare obținute prin anodizarea 

cristalului de GaAs cu orientarea cristalografică (111) în 1 M HNO3 la 3 V timp de 30 minute. 

(a,b) – vederea de sus, (c) – vederea în secțiunea transversală și (d) – vederea sub unghi.  
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Figura 12. Imagini SEM ale nanofirelor de GaAs după anodizarea cristalelor semiconductoare 

de GaAs cu orientarea cristalografică (001) în 1M HNO3 la 3 V timp de 30 minute. 

         În ceea ce privește proprietățile optice și cristaline ale nanofirelor de GaAs fabricate, 

Figura 13 compară spectrele de fotoluminescență (FL) ale probelor de GaAs masive și anodizate 

măsurate la temperatură scăzută. Se poate vedea că formele spectrelor sunt similare, singura 

diferență fiind intensitatea emisiilor mai mare cu un factor de aproximativ 2 în cazul probei de 

GaAs anodizată în comparație cu cel măsurat de pe proba masivă. Înseamnă că spectrele FL pot 

fi atribuite unor canale identice de recombinare. În ambele cazuri, FL este dominată de o bandă 

de emisie în jurul de 1,32 eV cu o bandă FL mai slabă la 1,485 eV. Banda FL la 1,32 eV este de 

obicei atribuită impurității Si încorporate în locul Ga formând diferite complexe, cum ar fi 

(SiGaVGa) [7,8] sau (SiGaGaAs) [9]. Deoarece impuritatea Si prezintă un comportament 

amfoteric în GaAs, aceasta dă naștere la o stare acceptoare SiAs în plus față de starea de donor 

superficială SiGa. A doua bandă FL la 1.485 eV este legată de recombinarea electronilor din 

banda de conducție cu golurile captate de starea SiAs al căror nivel de energie este situat la 35 

meV deasupra benzii de valență [10]. Intensitatea mai mare a emisiilor din proba de GaAs 

anodizată indică o pasivare eficientă în timpul anodizării suprafeței interne uriașe a probei 

poroase. 

 

Figura 13. Spectre FL cristal masiv (curba 1) și anodizate (curba 2) a probelor de GaAs 

măsurate la temperatura de 10 K. 
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       Păstrarea calității compusului GaAs după anodizare este confirmată și de rezultatele analizei 

XRD (Figura 14). Calitatea înaltă a materialului produs prin anodizare este indicată de picuri 

înguste cu lățime maximă la jumătate maximă (FWHM) de aproximativ 0,08
o
. Predominanța 

picurilor (111) și (333) în modelul XRD indică și păstrarea orientării cristalografice inițiale 

(111) B a probei. Spectrele fotoluminescenței (PL) au fost măsurate cu un spectrometru dublu cu 

o rezoluție mai bună de 1 meV sub excitație prin linia de 514 nm a unui laser Ar + 

SpectraPhysics. Probele au fost montate pe stația rece a unui sistem criogenic LTS-22-C-330. 

Analiza difracției cu raze X (XRD) a probelor a fost efectuată cu un sistem MPD Philips X-Pert 

cu radiație Cu Kα1. 

 

Figura 14. Modelul XRD al nanofirelor de (111) B GaA după procesul de anodizare 

electrochimică în electrolit de 1M HNO3. 

          Au fost fabricate nanofire de GaAs, cu trei diametre diferite de 400 nm, 270 nm și 200 nm 

(prezentate în Fig. 13) care au fost selectate pentru fabricarea a trei fotodetectoare. 

 

Figura 13. Imaginea luată la microscopul electronic de scanare pe trei nanofire de GaAs cu 

diametrul de 400 nm, 270 nm și 200 nm, preparate prin anodizarea unei plachete de GaAs. 

 



20 
 

Elaborarea protocolului de contactare electrică a nanofirelor individuale de GaAs cu FIB 

şi testarea proprietăţile optoelectrice. 

 

          Următorul pas, foarte important, este investigarea parametrilor optoelectrici a nanofirelor 

de GaAs cu diametre și orientare cristalografică diferită. Pentru a atinge obiectivul propus, 

contactele electrice ar trebui să fie pregătite pe nanofire individuale. S-a propus de confecționat 

contactele prin două abordări diferite. Prima, implică utilizarea litografiei cu fascicul laser. 

Contactele la nanofirele de GaAs au fost depuse utilizând litografia cu fascicul laser a unui 

instrument Lithography µPG 101 de la Heidelberg Instruments. După prepararea nanofirelor pe 

placheta de GaAs prin anodizare, suportul de GaAs a fost supus tratamentului timp de 15 

secunde într-o baie de ultrasunet cu etanol. Ulterior, câteva picături din suspensia de etanol cu 

nanofire de GaAs au fost depuse pe un suport de sticlă, după care etanolul a fost evaporat prin 

uscare. Un strat dublu de fotorezist (LOR 3B și ma-P 1205) a fost depus prin metoda spin-

coating pe suportul de sticlă cu nanofire de GaAs și a fost expus prin înscriere cu radiație laser 

de la instrumentul µPG 101 unui tablou cu structuri pentru contacte cu dimensiuni de (1.5 mm x 

1.5 mm). După developarea structurii au fost depuse prin pulverizarea magnetron (utilizând o 

instalație Torr International Inc model No: CRC622-2G2-RF-DC) un film de 50 nm de Cr urmat 

de un film de 250 nm de Au. Ulterior a fost efectuată procedura lift-off cu un instrument 

Microposit 1165 la temperatura de 50˚C. Ca rezultat a fost obținut designul ilustrat în Fig. 14. 

 

Figura 14. Imaginea luată la microscopul optic a regiunilor deschise în fotorezist pe un suport 

de sticlă pentru depunerea contactelor de Cr/Au pe nanofire selectate de GaAs, unde prin cifre 

sunt reprezentate: (1) – nanofir de GaAs, (2) – suport de sticlă, (3) – fotorezist. Inserată este 

fotografia câtorva nanofire de GaAs cu contacte de Cr/Au pe suportul de sticlă. 

           A doua abordare se bazează pe utilizarea cipurilor de Si/SiO2 cu contacte electrice 

prefabricate (a se vedea Fig. 15 stânga). Suspensia de etanolul cu nanofire se depune pe 

suprafața cipului și după evaporarea etanolului cipul este supus investigației, până când nu se 

îndeplinește condiția că cel puțin un nanofire să fie prins între contacte. În caz contrar, procedura 

se repetă până când se creează contact electric cu un nanofir. Pentru asigurarea unui contact 

stabil, nanofirele au fost sudate cu ajutorul microscopului electronic cu flux de ioni focusați 

(FIB) (Fig. 15 dreapta).  
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Figura 15. Imaginea contactelor nanofirelor de GaAs individuale confecționate prin utilizarea 

cipurilor de Si/SiO2 cu contacte prefabricate (imaginea din stânga). Insertul reprezintă vederea 

integrala a cipului cu nanofirele de GaAs contactate. În imaginea din dreapta este prezentată 

imaginea unui nanofir contactat prin sudarea nanofirului la contact cu ajutorul FIB-ului. 

 

Elaborarea fotodetectorilor în baza nanofirelor de GaAs. 

        Caracteristicile volt-amperice prezentate în Fig. 16 au fost măsurate cu un instrument 

Keithley’s Series 2400 conectat la un calculator prin interfața IEEE-488.  

 

Figura 16. Caracteristicile volt-amperice pentru trei fotodetectori fabricați în baza nanofirelor 

de GaAs cu diametrul de 400 nm (1), 270 nm (2) și 200 nm (3), măsurate la temperatura 

camerei la întuneric (curba a) și la iluminare cu radiație infraroșie cu densitatea de excitare de 

800 mW/cm
2
 (curba b). 

          Pentru a excita fotoconductivitatea în nanowire GaAs, s-a utilizat radiația de la o lampă cu 

xenon DKSS-150. Un filtru optic a fost utilizat pentru a selecta radiația din intervalul spectral 

aproape IR pentru excitarea fotoconductivității (700-2500 nm, putere optică 130 mW). Curentul 

prin probe a fost măsurat cu ajutorul unității de măsurare a sursei 2400 din seria Keithley. 

Întrucât timpul de descompunere al PC-ului este suficient de lung, în experimentele de relaxare a 

PC-ului s-a folosit un întrerupător mecanic. Semnalul de la unitatea de măsurare sursă a fost 

introdus într-un computer prin interfața IEEE-488 pentru procesarea ulterioară a datelor. 

Măsurătorile au fost efectuate la 300 K. Rezultatele sunt prezentate în figura 17.  
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Figura 17. Fotorăspunsul în funcție de timp măsurat la includerea și stingerea iluminării cu 

radiație infraroșie cu densitatea de excitare de 800 mW/cm
2
 a trei fotodetectoare fabricate în 

baza nanofirelor de GaAs cu diametrul de 400 nm (1), 270 nm (2) și 200 nm. 

 

Fotorăspunsul fotodetectorului R este calculat conform formulei: 

  (1) 
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unde Iphoto este fotocurentul fotodetectorului, Idark este curentul de întuneric, Pill este puterea de 

iluminare pe  fotodetector. 

Detectivitatea fotodetectorului D* este calculată conform formulei: 

    (2) 

unde A este aria activă a fotodetectorului, iar e este sarcina electronului. 

Parametrii determinați pentru trei fotodetectori fabricați în baza nanofirelor de GaAs cu 

lungimea de 20 µm, măsurați la polarizarea de 5 V sub excitare cu densitatea de iluminare de 

800 mW/cm
2
 sunt prezentați în Tabelul 2. 

Tabelul 2. Parametrii fotodetectoarelor în baza nanofirelor de GaAs 

Fotodetectorul în baza nanofirului de 

GaAs 

Fotorăspunsul R, 

mA/W 

Detectivitatea D*, 

cmHz
1/2
W

-1
 

Diametrul nanofirului de 400 nm 100 1.2x10
9
 

Diametrul nanofirului de 270 nm 65 0.8x10
9
 

Diametrul nanofirului de 200 nm 50 1.0x10
9
 

 

Analiza datelor din Tabelul 2 arată, că fotorăspunsul măsurat la tensiunea de 5 V crește de la 50 

mA/W până la 100 mA/W cu creșterea diametrului nanofirului de la 200 nm până la 400 nm. 

Trebuie de menționat că, deoarece fotodetectorul funcționează în regimul de fotoconductor, 

fotocurentul crește linear cu creșterea polarizării. Astfel că la tensiunea de polarizare de 15V 

fotorăspunsul este mai mare decât 100 mA/W pentru toate trei fotodetectoare fabricate. 

Detectivitatea este comparabilă cu cea măsurată la aceeași densitate de excitare de 800 mW/cm
2
 

pentru fotodetectorul care funcționează în regimul tranzistorului cu efect de câmp [11]. 

Totodată, fotorăspunsul este cu două ordine de mărime mai mare la aceeași densitate de excitare 

decât nanofirele de GaAs raportate anterior în literatura de specialitate [12].  

          Astfel nanofirele de GaAs produse se dovedesc a fi potrivite pentru dezvoltarea 

fotodetectorilor IR cu o sensibilitate bună și caracteristici dinamice. 

Elaborarea heterostructurilor în baza straturilor poroase de GaAs, GaP, ZnO și Si cu 

pelicule subţiri de titanat de stronţiu sau titanat de bariu dopate cu Eu, Er. 

 

Studiul proprietăților materialelor nanocompozite este o problemă importantă în prezent, 

deoarece proprietățile acestor materiale pot diferi semnificativ de proprietățile materialelor în 

volum și a nanoparticulelor care formează aceste compozite. Printre o varietate de materiale 

nanostructurate, semiconductorii nanoporoși și dielectricii ar trebui menționate în mod special. 

Nanocompoziții datorită caracteristicilor lor fizice și chimice impresionante pot fi utile într-o 
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mare varietate de aplicații în industrii, electronică și chiar medicină. 

Titanatul de bariu ca perovskit este un feroelectric cu efecte fotorefractive și 

piezoelectrice. De asemenea, BaTiO3 este cunoscut pentru valorile sale ridicate ale constantei 

dielectrice și, pe baza sa, au fost dezvoltate mai multe tipuri de materiale feroelectrice, utilizate 

pentru a crea condensatori, senzori piezoelectrici, pozistori etc. [13]. În plus, influența dopării 

titanat de bariu cu elemente de pământuri rare este cunoscută pentru a reduce nivelul pierderilor 

dielectrice, precum și pentru a crește controlabilitatea constantei dielectrice de către un câmp 

electric. În același timp, componentele acestor materiale pot conține ioni de lantanidă 

luminiscentă care emit în diferite regiuni spectrale, care sunt folosiți ca activatori de fosfor [14]. 

Titanatul de bariu conținând ioni de europiu (Eu) face posibilă formarea materialelor și 

componentelor care luminează în intervalul optic vizibil, a cărui lungime de undă este de 613-

615 nm [15]. Mai mult, materialul titanat de bariu dopat cu ioni de europiu este utilizat pentru a 

forma structuri periodice multistrat, spre exemplu filtre de interferență care sunt utilizate în mod 

activ în fotonică și optoelectronică. Mai devreme, a fost constatat efectul concentrației ionilor de 

europiu asupra intensității luminiscenței în peliculele subțiri [16]. De asemenea, s-a stabilit că 

structurile xerogelului microporos - alumina anodică prezintă o fotoluminescență sporită a 

lantanidelor încorporate în xerogel [17]. 

Clasa largă de materiale poroase include atât materiale organice, cât și materiale anorganice, 

cum ar fi metale poroase, semiconductori poroși și dielectrici, ceramică poroasă, spume 

polimerice etc [18-20]. Structurile poroase reprezintă nanotemplate care pot fi umplute cu 

diferite materiale. Dintre materialele semiconductoare, un interes considerabil a fost declanșat 

după descoperirea luminos Si poros cu trei decenii în urmă [21]. De notat că nanotemplate 

bazate pe compuși semiconductori au multe avantaje față de Si poros sau aluminiu poros. 

Nanotemplatele semiconductoare, proprietățile cărora pot fi controlate cu ușurință prin iluminare 

externă, câmpuri electrice aplicate, etc., oferă posibilități mai largi pentru nanofabricare. Ele 

oferă mai mult spațiu pentru nanofabricarea personalizată în ceea ce privește compozițiile, 

lățimea benzii interzise, mecanismele de creștere a porilor și proprietăți noi cu potențial mare 

pentru aplicații, porosificarea lor a fost explorată pe scară largă în ultimele două decenii. Toate 

aceste nanotemplate sunt preparate prin corodarea electrochimică. În ultimele două decenii, s-a 

demonstrat că electrochimia reprezintă una dintre cele mai accesibile și mai rentabile abordări 

pentru fabricarea materialelor semiconductoare poroase cu diverse morfologii și proprietăți [22]. 

De asemenea, ZnO atrage atenția datorită proprietăților sale optice, piezoelectrice și magnetice 

unice.  

Pregătirea straturilor poroase de GaP și tetrapozilor de ZnO: În cadrul proiectului s-au 

utilizat substraturi de n-GaP orientate (100) cu concentrația purtătorilor liberi de 2x10
18

 cm
-3

. 

Probele au fost sonicate în acetonă timp de 15 minute, purificate în apă distilată și uscate. Apoi 

probele au fost scufundate într-o soluție de HCl: H2O cu un raport de 1:3 timp de 2 minute 

pentru a îndepărta oxidul de pe suprafață. Contactul electric cu proba a fost realizat cu pastă de 

argint, apoi proba a fost presată prin inel O-ring într-o celulă de teflon deschisă către electrolit cu 

o suprafață de 0,2 cm
2
. Ca electrolit a fost utilizat 5% H2SO4. Experimentele au fost realizate 

prin configurarea a trei electrozi: plasă de Pt cu o suprafață de 6 cm
2
 care servește ca 

contraelectrod, un electrod de referință saturat Ag/AgCl și probă care acționează ca electrod de 
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lucru. Anodizarea a fost efectuată în regim potențiostatic la tensiunea de 12 V la temperatura 

camerei (T = 23 °C). Morfologia poroasă rezultată a cristalelor de GaP anodizate este prezentată 

în Fig. 18a. 

Au fost folosiți tetrapozi de ZnO obținuți prin metoda transportului din flacără [23]. Pe 

scurt, un amestec de microparticule metalice de Zn și pulbere polimerică polivinil butirică 

(raport de greutate 1:2) a fost încărcat într-un creuzet ceramic (de la 50 la 75% din volumul 

creuzetului) și încălzit într-un cuptor cu mufă la 920 °C pentru 40 min. În timpul încălzirii, 

produsele de reacție ale polimerului polimer polivinil butiral și ale microparticulelor metalice au 

fost transformate în blocuri de construcție ale unei nanomicrostructuri, care au fost transportate 

simultan de flacără. Pulberea colectată de tetrapozi de ZnO a fost presată în tuburi ceramice și 

apoi recoaptă timp de 5 ore la 1150 °C. Imaginea SEM reprezentativă a tetrapozilor ZnO este 

prezentată în Fig. 19a. 

Pregătirea sol-gel titanat de bariu: Componentele inițiale ale titanatului de bariu BaTiO3 

constau din acetat de bariu Ba(CH3COO)21/2H2O și titanizaproxi Ti(OC3H7)4. În solul de titanat 

de bariu s-a adăugat acetat de europiu cu o concentrație de 0,01 mol/l și 0,05 mol/l. Tetrapozii de 

ZnO și probele poroase de GaP au fost impregnate cu sol-gel BaTiO3, conținând ioni de Eu 

trivalenți cu concentrații de 0,01 și 0,05 mol/l. Apoi probele impregnate au fost uscate la o 

temperatură de 200 °C timp de 10 minute și recoapte la temperatura de 500 °C timp de 30 de 

minute. Temperatura de recoacere a fost un parametru de optimizare fiind variată de la 400 °C 

până la 900 °C.  

Tehnica de măsurare a luminiscenței: tetrapozii de ZnO și probele poroase de GaP 

impregnate cu BaTiO3 cu ioni de Eu și Er au fost studiate pentru investigarea proprietăților 

fotoluminescente. Spectrele de emisie și excitație ale fotoluminiscenței (FL) au fost înregistrate 

folosind un spectrofluorimetru SOLAR CM2203 echipat cu o lampă de xenon de înaltă presiune 

de 150 W la același unghi fix de incidență și înregistrare de 30 °. 

          Figura 18a,b prezintă morfologia straturilor poroase de GaP înainte de impregnarea cu 

BaTiO3:Eu și respectiv după impregnarea cu sol-gel (b). Straturile poroase de GaP sunt 

caracterizate prin grosime de aproximativ 50 µm și diametrul porilor de 150 nm. 

În Figura 19a,b sunt prezentate imaginile SEM ale tetrapozilor de ZnO înainte de 

impregnarea BaTiO3:Eu și după impregnarea cu sol-gel. 

   

Figura 18. Imagini SEM ale straturilor poroase de GaP din vederea de sus (a) înainte și după 

impregnare în (b). În (c) este prezentată imaginea SEM în secțiune transversală după 

impregnarea sol-gel. 
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Figura 19. Imaginea SEM a tetrapozilor de ZnO utilizate: (a) - înainte de impregnare cu 

BaTiO3:Eu, (b) - după impregnare. (c) – Studiul compoziției chimice EDX după impregnare. 

Figura 20 ilustrează spectrul de luminescență al probei de ZnO excitată la emisia cu 

lungime de undă de 300 nm. În spectrul de luminescență se observă o bandă de 570 nm 

(luminescență verde) caracteristică pentru oxidul de zinc și asociată cu defecte intrinseci ale 

materialului (locuri libere de oxigen și zinc interstițial). Spectrul de excitație (linia 1 din figura 

20) indică faptul că, dacă energia de excitație depășește energia de bandă, luminescența verde 

apare în spectre. 
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Figura 20. Spectrele de excitație a luminiscenței (1) și de luminescență (2) ale probei de ZnO 

pentru lungimea de undă de excitație de 300 nm și lungimea de undă de înregistrare a 

luminescenței de 570 nm respectiv. 

Acest lucru este tipic pentru majoritatea semiconductorilor, deoarece dacă energia 

laserului este mai mică decât lățimea benzii interzise al semiconductorului, atunci lumina nu este 

absorbită și trece prin semiconductor. Când energia laserului se apropie de energia benzii 

interzise, semiconductorul începe să absoarbă radiația incidentă iar atunci când banda interzisă 

este depășită, lumina este absorbită în regiunea apropiată a suprafeței și apare luminescența. 

Acest lucru este demonstrat de spectrul de excitație (vezi fig. 20 curba 1). Spectrul de 

luminescență este asimetric, ceea ce mărturisește structura complexă a benzilor care formează 

benzi de impuritate. 

Spectrul de excitație a liniei de 615 nm indică faptul că este excitat mai bine prin emisie cu 

lungimea de undă de 300 nm. A doua lungime de undă la care se observă o intensitate mare a 

liniei de 615 nm este de 380 nm. În cazul concentrației scăzute de europiu în BaTiO3, excitarea 

liniei de 615 nm este mai bine efectuată de lumina cu lungimea de undă de 395 nm. Aceste 

fenomene pot fi observate în figura 21. 

Linia observată în spectrele de excitație de luminiscență la 380 și 395 nm pot fi asociate cu 

tranzițiile optice f-f intracentre de la nivelul 
7
F0 la nivelurile 

5
G2 și respectiv 

5
L6 [24]. De 

asemenea, în spectrele de luminiscență de excitație prezentate în figura 21a se poate vedea un 

umăr la 413 nm. Această linie poate fi atribuită tranzițiilor 
7
F0 → 

5
D3. În principiu, spectrul de 

excitație pentru o probă cu concentrație scăzută de europiu seamănă foarte mult cu spectrul de 

excitație al oxidului de zinc pur original, a se vedea figura 20. 
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Figura 21. Spectrele de excitație (a) și luminescență (b) pe probele de ZnO impregnate cu 

BaTiO3 dopate cu concentrații diferite de Eu (0,01 și 0,05 mol/l). Lungimea de undă de excitație 

a fost de 280 nm și lungimea de undă de înregistrare a fost de 615 nm. 

În spectrele de luminescență ale probelor constând din tetrapozi de ZnO impregnați cu 

BaTiO3:Eu se observă linia de 615 nm. Această linie poate fi asociată cu tranziții intercentre în 

ioni de Eu. Intensitatea acestei linii se mărește cu concentrația de europiu în BaTiO3, figura 21. 

Această linie este caracteristică ionilor de europiu și corespunde tranziției 
5
D0 → 

7
F2 a 

europiumului trivalent. Aspectul acestei linii indică încorporarea ionilor de europiu în matricea 

BaTiO3. Energia radiației laser care excită această luminescență este de 4,43 eV (280 nm), care 

depășește cu mult lărgimea benzii interzise la temperatura camerei atât pentru oxidul de zinc (3,3 

eV), cât și pentru titanatul de bariu (3,2 eV). Astfel, radiația laser pompează matricea de titanat 

de bariu și de acolo energia este transferată la ionii de europiu. La ionii europium are loc 

recombinarea radiantă între orbitalii D și F. 

În cazul matricei de GaP poros impregnate cu BaTiO3 dopat cu europiu, intensitatea 

luminiscenței este mult mai mică decât în stratul BaTiO3 (Figura 22). Mai mult, ca și în cazul 

precedent, intensitatea liniilor este mai mare atunci când este excitată de linia laser de 260 nm. 

În spectrele de emisie, se observă doar linia de 615 nm, care, după cum sa menționat mai sus, 

este asociată cu tranziții în europiu. 
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Figura 22. Spectrul de excitație al luminiscenței (1) - lungimea de undă de înregistrare a 

luminescenței este de 615 nm și spectrele de luminescență excitate cu lungimi de undă de 260 

nm (2) și 300 nm (3) pentru proba de GaP/BaTiO3:Eu (0,05 mol/l). 

 

         Compararea probelor cu cantitatea similară de BaTiO3:Eu impregnată în straturi poroase și 

suprafețe plane a demonstrat că intensitatea luminiscenței în cazul matricelor poroase este mai 

înaltă. Acest fapt este explicat prin formarea straturilor subțiri de BaTiO3:Eu după centrifugarea 

plachetelor cu suprafața plană. Astfel, a fost demonstrat faptul că matricele poroase reprezintă 

matrice ce pot absorbi o cantitate mare de material luminofor.  

         Probele poroase dopate cu ioni de Er se află în stadiul de măsurare la partenerii din 

Belarus. Reținerea dată este cauzată de faptul că proiectul la partenerii din Belarus a fost lansat 

cu 6 luni mai târziu ca la Chișinău și colegii din Belarus vor lucra 6 luni după finisarea 

proiectului nostru. 

 

        Studiul caracteristicilor curent-tensiune şi capacitate-tensiune a heterostructurilor de 

siliciu, straturi poroase cu pelicule subţiri de titanat de stronţiu sau titanat de bariu în 

condiţii de iluminare şi întuneric. 

        Materialele nanostructurate sunt de mare interes. O atenție deosebită este acordată 

titanatului de stronțiu, perovskitelor nanostructurate și titanatului de bariu. Studiul proprietăților 

luminescente, fotocatalitice și dielectrice ale acestor materiale, efectele la scară nanometrică și 

interacțiunea nanoperovskitelor cu lumina reprezintă un domeniu larg pentru cercetare. Titanatul 

de stronțiu (SrTiO3 sau ST), care are o structură de perovskit cu bandă interzisă largă, este un 

fosfor și o matrice promițătoare pentru introducerea elementelor de pământuri rare datorită 

rezistenței sale la radiații. De asemenea, titanatul de stronțiu nanostructurat este un material 

promițător pentru purificarea apei de metale grele și fotocataliză. Mărimea și porozitatea 

granulelor afectează parametrii electrofizici ai perovskitelor, de exemplu, titanatul de bariu poros 

are o constantă dielectrică mai mică, iar temperatura Curie crește până la 350 °С comparativ cu 
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materialul în volum. Studiul perovskitelor poroase nanostructurate prezintă un interes deosebit 

pentru obținerea de noi proprietăți ale materialelor. 

         Au fost sintetizate două tipuri de soluții sol-gel. Prima a fost utilizată pentru fabricarea 

straturilor poroase de titanat de stronțiu. Au fost pregătite două soluții pentru sinteză. Pentru 

prepararea primei soluții, izopropoxidul de titan a fost dizolvat într-un amestec de etilen glicol 

monometil eter și un stabilizator pentru a preveni gelificarea inițiată de izopropoxidul de titan. 

Ca stabilizator, s-au folosit acetilacetona sau acidul azotic. Pentru a prepara a doua soluție, 

azotatul de stronțiu a fost dizolvat în apă distilată, urmat de adăugarea de etilenglicol monometil 

eter. În cele din urmă, ambele soluții au fost amestecate pentru a obține primul tip de sol-gel. 

         Al doilea tip de sol-gel a fost utilizat pentru fabricarea straturilor dense de titanat de 

stronțiu. Solul a fost preparat din izopropoxid de titan Ti[(CH3)2CHO]4 și acetat de stronțiu (Sr 

(CH3COO)2xH2O). Ca solvent a fost folosit acid acetic. Mai întâi, o cantitate adecvată de 

izopropoxid de titan a fost dizolvată în acid acetic. Apoi s-a adăugat acetat de stronțiu la soluție 

și s-a agitat la temperatura camerei. Pentru a stabiliza soluția și de a preveni gelificarea rapidă, 

sa adăugat acetilacetonă ca stabilizator. 

      Solurile au fost depuse prin rotire la o rată de 2700 rpm timp de 30 s pe substrat de siliciu și 

substrat de siliciu cu straturi de TiOx/Pt. Probele au fost apoi tratate termic la temperatura de 

200 °C timp de 10 minute după fiecare depunere, urmată de un tratament termic final la 800 °C 

timp de 40 min. Microscopul electronic cu scanare HITACHI S4800 a fost utilizat pentru a 

obține imagini SEM ale heterostructurilor. Spectrele Raman au fost măsurate cu 3D Confocal 

Microscop Raman Confotec NR500 folosind laser de 473 nm pentru excitație. Măsurătorile au 

fost efectuate la temperatura camerei. 

        Figura 23 prezintă structurile Si/TiOx/Pt/SrTiO3/Ni și Si/SrTiO3/Ni cu electrozi de nichel. 

Structurile conțin pelicule poroase cu zece straturi având grosime totală de aproximativ 630 nm. 

Peliculele manifestă în mod clar o porozitate sporită și o suprafață foarte dezvoltată (Fig. 23) cu 

o mărime medie a granulelor de aproximativ 30 nm. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 23. Imagini SEM ale heterostructurilor Si/TiOx/Pt/SrTiO3/Ni (a) și Si/SrTiO3/Ni (b) 

          Heterostructurile elaborate (Fig. 23) au prezentat histerezis pe curbele du-te-vino ale 

caracteristicilor curent-tensiune și capacitate-tensiune în intervalul de frecvență de la 2 kHz la 2 

MHz, care este tipic pentru materialele cu efect de memorie. 
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Figura 24. Caracteristicile curent – tensiune ale structuri condensatoare SrTiO3:Nd sub (a) și 

SrTiO3 (b) fără iluminare 

 

Spectrele Raman ale heterostructurii Si/TiOx/Pt/SrTiO3 conținând film poros prezintă mai multe 

benzi corespunzătoare fazelor TiO2 și SrTiO3 (tabelul 3). Trei benzi la 395, 515 și 635 cm
-1

 

corespund fazei cristaline TiO2 anatas. Banda la 395 cm
-1

 corespunde modului de vibrație B1g, 

banda la 635 cm
-1

 corespunde Eg și banda la 515 cm
-1

 este un dublet al modurilor A1g și B1g. 

Benzile la 261 și 797 cm
-1

 se datorează prezenței fazei cubice SrTiO3 în peliculă. Banda la 261 

cm
-1

 este asociată cu modul de fonon transversal TO3 de ordinul I și banda la 797 cm
-1

 este un 

mod de fonon longitudinal LO4. Activarea benzilor TO3 și LO4 indică faptul că distorsiunile 

structurale s-au extins pe o distanță de ordinul lungimii de undă a fononului materialului obținut. 

O singură bandă la 865 cm
-1

 poate fi asociată cu modul SrO 2LO. Două linii situate la 1443 și 

1625 cm
-1

 sunt legate de carbonul prezentat în structură. 

 

Tabelul 3. Benzile spectrelor Raman 

Peak, cm
-1

 Material Mode 

261 SrTiO3 (cubic) TO3 (O–Sr–O bending) 

395 TiO2 (Anatase) B1g 

515 TiO2 (Anatase) A1g + B1g 

635 TiO2 (Anatase) Eg 

797 SrTiO3 (cubic) LO4 (Ti–O stretching) 

865 SrO 2LO 

1443 Carbon Disorder 

1625 Carbon E2g 

 

         Figura 25 prezintă imagini SEM ale heterostructurilor care conțin pelicule de SrTiO3 

nanostructurate poroase formate pe substraturi de ST dense. Grosimile substraturilor de ST 

formate pe siliciu monocristalin după una și două rotiri sunt de aproximativ 100 și respectiv 200 
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nm. Grosimile straturilor ST nanostructurate poroase sunt de aproximativ 350 nm. 

 

a                                                                                 b 

Figura 25. Imagini SEM ale heterostructurilor care conțin straturi de SrTiO3 poroase formate 

pe substraturi ST dense formate pe siliciu monocristalin după unul (a) și două (b) depuneri și 

rotații. 

        După cum a fost menționat mai sus, titanatul de bariu de asemenea un material de interes. 

Procedura de obținere a straturilor din sol-gel a fost descrisă mai sus. În continuare vor fi 

prezentate rezultatele studiul caracteristicilor capacitate -tensiune. În Fig. 26 sunt prezentate 

caracteristicile capacității-tensiune ale unei structuri a condensatorului cu o temperatură de 

sinteză de 750 °C, obținută la diferite frecvențe ale tensiunii de măsurare. Tensiunea a fost 

aplicată pe electrozii superiori și inferiori și a variat în intervalul de 0-10 V cu un pas de 100 

mV. Nivelul semnalului de măsurare a fost de 24 mV. Măsurătorile au fost efectuate la frecvențe 

de 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 kHz. Se poate observa din grafice că, odată cu creșterea 

frecvenței, capacitatea peliculelor de titanat de bariu scade pe întreaga gamă a tensiunii de 

polarizare. 

 

Figura 26. Dependența capacității de tensiune într-o structură a condensatorului BaTiO3 pentru 

frecvențe de la 10 kHz la 2 MHz. 
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         Valorile constantei dielectrice și tangentei unghiului de pierdere dielectric, măsurate în 

intervalul 10 kHz - 2 MHz, se modifică după cum urmează: la o tensiune de polarizare U = 0 V, 

schimbarea în ε este 232-214, tgδ este 0,022-0,16 și la o tensiune de polarizare U = 10V 

schimbarea constantei dielectrice are loc în intervalul 135-124, tgδ - de la 0,02 la 0,1. 

Dependențele de frecvență obținute ale constantei dielectrice a filmelor BaTiO3 arată o scădere a 

constantei dielectrice în intervalul 10 kHz - 2 MHz. S-a constatat că la o grosime a peliculei de 

BaTiO3 mai mică de 100 nm, nu se formează întotdeauna un condensator cu peliculă subțire cu 

un electrod de platină inferior, care este probabil cauzat de scurtcircuitarea structurii. 

        Se așteaptă ca filmele nanostructurate poroase să aibă un indice de refracție redus datorită 

porozității sale. Când porozitatea crește, aceasta duce la decalajul benzii interzise și la 

modificarea indicelui de refracție de la 3,96 eV la 4,2 eV și respectiv de la 2,33 la 1,87 eV. 

Heterostructurile bazate pe ST dens și poros cu indice de refracție ridicat și scăzut sunt libere de 

interacțiunea chimică între straturi. Filmele poroase sintetizate sunt prospective pentru structuri 

de tip sorbție (senzori, catalizatori) și componente ale cristalelor fotonice cu un indice de 

refracție redus. 

          Rezultatele experimentale obținute pentru structurile bazate pe ST au demonstrat că sunt 

fotosensibile și pot fi perspective pentru fotodetectori și dispozitive de energie solară. Structurile 

au prezentat histerezis pe curbele caracteristicilor curent-tensiune cu lărgirea buclei la 

polarizarea inversă. Acest lucru a indicat efectul slab al comutării rezistive sub iluminare. 

Proprietățile rezistive detectate ale peliculelor de ST pot prezenta un interes suplimentar în 

producția lor prin metoda sol-gel cu perspectiva utilizării elementelor de memorie nevolatile 

pentru memristor și dispozitive optice. 
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9. Protecția rezultatelor obținute în formă de obiecte de proprietate intelectuală 

- Universitatea Tehnică a Moldovei, MD. Detector de radiaţie infraroşie în baza nanofirului de 

arseniură de galiu. Eduard MONAICO, Veaceslav URSACHI, Elena MONAICO, Ion 

TIGHINEAU. Cerere de brevet  6674 (2874) din 09.06.2020 

- Universitatea Tehnică a Moldovei, MD. Procedeu de obținere a nanofirelor de arseniură de 

galiu. Eduard MONAICO, Elena MONAICO, Veaceslav URSACHI, Ion TIGHINEAU. Cerere 

de brevet  6673 (2873) din 09.06.2020  

10. Materializarea rezultatelor obținute  

        În cadrul proiectului dat au fost efectuate cercetări atât fundamentale, ce includ obținerea și 

caracterizarea materialelor noi multifuncționale, cât și aplicative, care implică utilizarea practică 

a nanomaterialelor obținute. În rezultatul realizării proiectului au fost elaborate noi procedee 

tehnologice şi noi dispozitive cu largi posibilităţi de aplicaţii practice în domeniul fotonicii şi 

microelectronicii. Spre exemplu, au fost elaborați fotodetectori în baza nanofirelor de GaAs, 

membrane poroase retroreflective, etc. 

        Proiectul dat are o importanță majoră pentru formarea tinerilor specialiști, în special prin 

pregătirea cadrelor științifice în domeniul ingineriei microelectronice și nanotehnologiilor.  

        Rezultatele obținute în cadrul proiectului dat și anume, strudiul indicatricei de reflexie, 

elaborarea detectorilor în baza nanofirelor de GaAs, stau la baza tezei de doctor habilitat a dlui 

Eduard Monaico și au permis de a acumula rezultatele necesare pentru finisarea Capitolului 4 al 

tezei.  

11. Colaborări cu organizații de cercetare internaționale, proiecte de cercetare/activități comune cu  

parteneri externi  

Echipa de cercetare este încadrată în realizarea proiectului în cadrul Programului H2020, 

NanoMedTwin “Promoting smart specialization at the Technical University of Moldova by 

developing the field of Novel Nanomaterials for BioMedical Applications through excellence 

in research and twinning”, 2018 – 2021. Acronim: NanoMedTwin. Data începerii: 01.11.2018. 

Data finalizării: 30.10.2021. Coordonator al Consorţiului Acad. Ion Tighineanu, Centrul 

Național de Studiu și Testare a Materialelor din cadrul Universității Tehnice a Moldovei. 

Parteneri în proiect Germania, Suedia, Marea Britanie, Belgia, Israel. 

12. Dificultățile în realizarea proiectului 

Din cauza situației epidemiologice nu a fost posibil de a efectua vizite la partenerii din Belarus. 

13. Concluzii  

        Experimental a fost observat fenomenul retroreflecției luminii împrăștiate de pe 

membranele nanoporoase de GaAs și InP. Ambele cazuri corespund unor indici mari de 

absorbție și refracție a materialului. Pentru ambii semiconductori III-V nanoporoși s-a observat 

conservarea polarizării liniare care coincide cu cea a radiației incidente indicând retrodifuzarea 

coerentă. 

         Au fost fabricate pelicule nanostructurate poroase cu grosimea totală de aproximativ 630 

nm și mărimea granulelor de până la 30 nm pe substrat de siliciu și substrat de siliciu cu straturi 

de TiOx/Pt prin metoda sol-gel. Analiza spectroscopiei Raman a peliculelor poroase elaborate  
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