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На 1-ви март 2019 г. почина Жорес Алфьоров, носител заедно с Херберт
Крьомер и Джак Килби на Нобеловата награда за 2000 г. за работите им,
които лежат в основата на съвременната ера на информационни тех-
нологии. Предложеният по-долу материал е превод на стенограмата на
втората лекция наЖорес Иванович Алфьоров, излъчена по телевизион-
ния канал Россия “Культура” в рамките на проекта “ACADEMIA”. Онези,
които желаят да се насладат на живата реч на този изключителен учен,
учител и общественик, могат да намерат оригиналния запис в youtube
или rutube.
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Както обещах, в моята лекция за полупроводниковата революция ще
говоря не само за нейното чисто научно, технологично, но и за социал-
ното ѝ зачение, тъй като революциите винаги предизвикват социални
промени.
По онова време – през 1982 г., ми направи огромно впечатление тра-

диционната Solid State Devices Conference – конференция, която се про-
вежда всяка четна година в Япония. И онази година в Токио тя бе посве-
тена, естествено, на проблемите на бързо развиващата се тогава микро-
електроника. Между докладчиците на конференцията бе и китайският
професор Зи, дългогодишен сътрудник на фирмата “Белтелефон”, кой-
то сега работи в Тайван. Както се полага, неговият доклад бе озаглавен
“Проблеми на субмикронната литография”. Естествено докладът беше
научен, тъй като ощевначалотона 80-те годинивече семислеше за това,
как трябва да се развива микроелектрониката и проблемите на субмик-
ронната литография вече започваха да играят важна роля. В този доклад
той приведе данни, които на пръв поглед нямат пряко отношение към
субмикронната литография.
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Фиг. 1.

На графиката, която е пред вас (вж. Фиг. 1), е показан обемът на про-
дажбите на електронна продукция в САЩ от началото на 30-те години
до онези времена от началото на 80-те, до 1982 г., а по-нататък, ето този
участък – неговото предсказание за това, какво би било през 1990 г. С
по-далечното бъдеще той не се занимаваше.
И ето кое е много съществено. В онези времена в САЩ електронната

промишленост е била най-бурно развиващият се промишлен отрасъл.
Обемът на продажбите е характеристика на развитието. Обемът на про-
дажбите на електронната промишленост изпреварва с много дори та-
кава област, каквато представляват полимерните материали, известни с
бързото си развитие, изпреварва и автомобилната промишленост. Сред-
ното увеличение на обема на продажбите на електронната продукция в
САШ в онези времена е 15% на година. А интегралните схеми, особено
на полеви транзистори, се развиват със скорост 25% на година, т.е. това
е най-бурно развиващата се промишлена област.
След това той показа ето тази графика (вж. Фиг. 2), която ви съветвам

да разгледате внимателно. Графиката показва промяната на социалната
структура в САЩ, промяната на състава на работната сила в САЩ. Ето,
например, до около 1905 г. най-многобройната група от работещото на-
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Фиг. 2.

селение в САЩ е била заета в селското стопанство, т.е. може да се каже,
че до 1905 г. САЩ са били селскостопанска страна.
От 1905 г. до 1955 г. САЩ стават промишлена, индустриална държа-

ва, тъй като най-многобройната група от работещото население е заета
в промишлеността, докато селскостопанските работници постоянно на-
маляват. Затова пък след 1955 г. САЩ стават, както се казва, постиндус-
триална държава, когато най-многобройната група от работещото на-
селение е заета с получаване, обработка и използване на информация.
САЩ се превръщат в информационно общество.
И ето, започвайки, например от 70-те години, тази група от рабо-

тещото население достига 50% от броя на всички работещи. Оттогава
насам тя практически не се увеличава, въпреки че ние говорим за ин-
формационна революция, за огромен обем от данни. Защо? Защото се
появиха компютрите и те позволиха да се справим с информационния
взрив. А основа на компютрите са, разбира се, микроелектрониката, ин-
тегралните схеми, полупроводниковите хетероструктури.
Разбира се, всичко това променя изцяло системата на организация на

технологичното общество на страната – системата, въз основа на която
се организира, проектирацялото развитие на отраслите и,може да се ка-
же, че днес това е “Систем организейшън софтуер дизайн” – това, което
днес всъщност определя не само програмното осигуряване на компю-
търа като такъв, но определя и системата на развитие на икономиката
като цяло.
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След това се появи такъв израз, като “Закон наМур” – вероятно сте го
чували. Мур беше един от създателите на компанията “Интел”. Изобщо
ето как днес у нас се появяват всякакви заявления от рода на това, че и
ние трябва да имаме Силициева долина или, както чувах – Кремълска
долина1. Ето историята на Силициевата долина в САЩ. Мойсей на Си-
лициевата долина бе УилямШокли, той получил тази титла –Мойсей на
американската Силициева долина.
В чисто човешки план Шокли бил твърде сложна личност. Така нап-

ример в последните години от живота си той, бидейки ръководител на
катедра в Станфордския университет, започнал да се занимава с така-
ва област, която се нарича евгеника, чували сте вероятно за нея. Шокли,
разбира се, претърпял загуби в научната и, изобщо, в културната общ-
ност.
От тази група, която създал Мелвин Кели в “Белтелефон”, пръв се от-

деля Джон Бардин. Бардин не могъл да работи под ръководството на
Шокли – Шокли е прекрасен физик, но човешките отношения били ус-
ложнени и затова през 1951 г. Бардин се прехвърлил в Илинойския уни-
верситет. След известно време самият Шокли не искал да остава повече
в “Бел”. Разбирате ли, с учените често стават подобни трансформации,
дори с толкова умни като Бил Шокли.
Когато ти си създал нещо, което е намерило толкова широко прило-

жение, започваш да мислиш, че можеш да ръководиш и бизнес в тази
област. Според мене общият световен бизнес, който се основава на из-
ползването на полупроводниковите хетероструктури и, конкретно, на
създадените от нас, днес сигурно се оценява, ако говорим за непосред-
ствения обем на продажбите на компоненти, някъде над стотина мили-
арда долара. Ако се отчете и масовото приложение, може да доближи и
до трилион. Но никога в главата на вашия покорен слуга не е хрумвало,
че аз мога да се занимавам с този бизнес. Науката си е наука, а бизнесът
– бизнес.
И обикновено учените, когато започнат да се занимават с бизнес,

престават да бъдат учени, те губят, при това много често без да успеят
в бизнеса, доколкото това също е специфична сфера на човешката дей-
ност, и безусловно губят своята научна квалификация! И престават да
бъдат учени. Точно това се случва с Бил Шокли. Той решил, че ето, тези
транзистори потръгнаха, с тях аз може да стана и милионер, и т.н. И ре-
шил да създаде собствена компания “Шокли транзистор корпорейшън”
в Калифорния. Мястото е хубаво, а освен това го поканили да стане про-

1Игранадуми: на руски силиций–кремний,Силициевадолина–Кремниеваядолина
– Кремльовска долина. (Бел. прев.)
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фесор в Станфордския университет. От “Шокли транзистор корпорей-
шън” не излязло нищо. В началото привлякъл много научни работници,
включително и Роберт Нейл. Но бил лош бизнесмен.
Например по онова време Шокли мислел за pn-структури (тиристор-

ни), които по-късно изиграха голяма роля в силовата електроника. Но
технологията, нейното равнище, разработките, рано било от тази рабо-
та да се печели, така да се каже... А в същото време трябвало да се разви-
ва обикновената транзисторна технология, да се правят транзисторни
превключватели, технологията вече била готова. Много бързо се появи-
ли противоречия между Шокли и младите, включително и негови уче-
ници, които, без да са направили нищо особено в науката, се увлекли от
бизнеса. “Шокли транзистор корпорейшън” фалирала, но Шокли довел
голяма група млади талантливи инженери и учени в Калифорния. Стан-
фордският университет, наред с Бъркли и Пало Алто – един безусловно
мощен изследователски и образователен център, станал нейна база и –
нещата потръгнали... Така че той може да се нарече Мойсей на Силици-
евата долина, но при това трябва ясно да се разбира какви условия са
били необходими, за да се роди по-късно Силициевата долина.
Гордън Мур започнал във “Fairchild Semiconductors”, след което ста-

нал един от основателите на “Интел” – компанията, която сега определя
развитието на микроелектрониката, а може да се каже и на наноелект-
роника в света. Ако паметта не ме лъже, през 1965 г. той, поначало на
шега, формулирал “Закона на Мур”, според който всяка година броят на
компонентите в силициевата интегрална схема се удвоява. Ето тук (вж.
Фиг. 3) е представена лявата част на този закон наМур относно размери-
те на електронните компоненти. Виждате – тук е 108 nm, т.е. 10 cm. Това
е размерът на електронната лампа, а по-нататък върви миниатюриза-
ция и тук, в най-близкото бъдеще вече се приближаваме към десетина
нанометра.
Ето, между другото, Гордън Мур, ето – това е броят на компоненти-

те. Първата силициева транзисторна схема съдържала 2–3 транзистора,
няколко вериги. А още през 1970 г. тук вече са десет хиляди транзис-
тора. И през цялото време ние говорим, че все някога законът на Мур
ще престане да бъде валиден. И наистина, днес има промишлено произ-
водство на микропроцесори с размери на компонентите 45 nm, започ-
ват да се усвояват 32-нанометровите, в близко бъдеще ще дойдат и 10-
нанометровите. По-нататък, най-общо казано, този процес трябва ня-
къде да спре.
Законът на Мур обаче има и друга страна. Когато увеличавате броя

на компонентите върху силициевата интегрална схема, цената на един
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Фиг. 3.

транзистор бързо пада по същия логаритмичен закон. А щом този мо-
щен стимул – цената на един транзистор, т.е. цената на едно превключ-
ване, пада, значи става по-евтина и цената на определен обем на ра-
ботата на компютъра. А за тази система печалбата е основен двигател.
Затова и през цялото време казват кога ще свърши всичко това.
Трябва да се отбележи, че най-общо казано научно-техническият

бизнес по същността си е консервативен. Ще приведа много прост при-
мер. Първата електронна машина се появява през 1945 г., според мен,
в Пенсилвания. За нейното създаване голяма роля изиграва Джон фон
Нойман. В нея имало около 18 хиляди електронни лампи, употребявала
200 kW мощност и се помещавала в няколко стаи като тази. А скоростта
ѝ била 5 хиляди бита в секунда. За времето си това е колосално пости-
жение. Тази ЕИМ пресмятала траекторията на изстрелян от оръдие сна-
ряд. Вярно, шегували се, че за това пресмятане се изразходвала толкова
енергия, колкото се отделяла и при взрива на снаряда.
А веднъжпоявила се, електроннатамашина започнала да се развива–

най-напред за военни цели, за направата на бомба. У нас в Института за
физически проблеми Лев Давидович Ландау ръководил пресмятанията
на атомната бомба. По онова време тук седели момичета, пресмятали с
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аритмометри – купища пресмятания правили с тях. По-късно у нас се
появиха компютри, които започнаха да се състезават с американските.
През 1949 г. публикуваха прогнозата на американските специалисти

за напредъка в електронноизчислителната техника, а именно: през 1955
г. вместо 200ще се употребяват 10 kW, вместо 18 хилядище се използват
хиляда ипетстотин лампипри същата скорост 5 хиляди бита в секунда. С
други думи, те разчитаха само на лампова електроника, въпреки че вече
имаше транзистори. Именно затова и Килби казва, че когато се появиха
силициевите интегрални схеми, те трудно си пробиваха път. Електрон-
ните инженери и бизнесмените от електронния бизнес казваха: тран-
зисторите – това добре, но вашите интегрални схеми са скъпи, това е
безсмислено, защо ни е да заменяме кoндензаторите и резисторите с
полупроводници. Ето защо новостите винаги си пробиват път толкова
трудно.
Тук обаче законът наМур означава всяка година – година и половина

логаритмична зависимост, експонентата все някога трябва да спре. Как-
ва реална пречка се появява? Когато преминете към размери, действи-
телно от порядъка на нанометри, превключването в транзистора става
за сметка само на десетина електрона. И тук започва да действа статис-
тиката на малките числа, т.е. транзисторът става ненадежден. Не може
повече да се напредва, защото, когато нещата зависят от десетина елек-
трона, системата е вече ненадеждна.
Освен това, дори и в днешните интегрални схеми, се вижда, че в то-

зи случай започва да расте излъчваната от микропроцесора мощност.
Така че второто извънредно важно нещо е: макар в съвременните ин-
тегрални схеми само по себе си с транзисторите всичко да е наред, но
те трябва да бъдат свързани един с друг посредством пътечки, за да се
образува схема, а тези връзки в съвременните интегрални схеми заемат
70% от обема. И проблемът с връзките се появява дори по-рано. Затова
днес ние сме в периода, когато този проблем трябва да се реши и да се
осигури изпълнението на закона на Мур, за да можем да се възползваме
от огромните възможности така, като изисква икономиката. А как може
той да се изпълнява, когато по-нататък от 10 нанометра не е възможно
да се отиде?
По-нататък трябва да се търсят варианти. Тук се появяват принципно

нови физични схеми – спинтрониката, в която се управлява не носите-
лят на заряда, а неговият спин. Но това все още е в областта на изслед-
ванията. Тук нещата вече не стават толкова бързо. Засега все още не сме
създалинито единкомпютър, основаващсена спинтрониката. Говори се
и, че и квантовите точки в хетероструктурите някак си и нещо си... Тези
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нови технологии сигурно ще се появат. Трудно да се каже обаче, коя от
тях ще намери широко приложение – поне в най-близкото бъдеще.
Като човек, който все пак работи в тази област – полупроводниците,

от 1950 г., а в полупроводниковата електроника – от януари 1953, кога-
то правехме първите съветски транзистори, мога да ви кажа, че за да
тръгне работата е необходимо не само физично откритие. Транзисто-
рът на галиев арсенид е по-ефективан, по-бързодействащ, работи при
по-висока температура, отколкото транзистора на силиций. Вложени са
обаче огромни пари, трилиони и трилиони долари в технологията на си-
лициевата микроелектроника, произведен е огромен брой технологич-
ни устройства, машини. Ето защо, само за да смените силиция с друг ма-
териал, е необходимо да вложите също толкова огромни капитали, така
че, ако се налага да се прави смяна, трябва да се сменят твърде много
неща.
Поради тази причина и раждането на нова, дори перспективна тех-

нология – спинтроника ли, квантови точки ли, или нещо друго, това е
процес, и то много дълъг. Ето защо близкото бъдеще все още ще бъде
свързано с развитието на силициевата микроелектроника за чиповете,
за микропроцесорите, като се променя подходът към връзките между
тях.
А по-нататък – второто направление – хетероструктурите. В начало-

то на лекцията казах, че хетероструктурите – това са man made crystals.
Още в първия си транзисторен патент от 1948 г. Шокли предлага за по-
добряване на зависимостта на коефициента на усилване от плътността
на тока да се използва хетеропреход, контакт с друг широкозонен по-
лупроводник.
При контакт на широкозонен полупроводник – например галиев ар-

сенид, с германий електроните ще се инжектират само от широкозон-
ния полупроводник. Това е едностранна инжекция. И тази едностранна
инжекция позволява да се премахне зависимостта на коефициента на
усилването на транзистора от плътността на тока. Така е било в първия
транзисторен патент.
А първият експеримент по едностранна инжекция бе осъществен

през 1965 г. от нас. Вижте, изминали са 17 години! С този експеримент
успяхме да покажем само, че инжектирането е възможно. Много ско-
ро след това показахме, че в хетеропрехода е възможен т.нар. ефект на
свръхинжектиране, т.е. от широкозонния полупроводник вие можете да
инжектирате неравновесни носители на заряд (електрони) с неограни-
чена концентрация, многократно превишаваща равновесната концен-
трация на електроните в емитера. Ако цялата полупроводникова елек-
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троника се основаваше на легирането, за да се инжектират голям брой
дупки от p-областта, ние би трябвало да осигурим много висока плът-
ност на акцепторите, и тогава те ще инжектират дупки. А, ако вие имате
скок в широчините на забранените зони, както ние показахме още през
1966 г., то можете да забравите за легирането, можете да управлявате
потоците от електрони по друг начин, задавайки този скок на зоните,
можете да инжектирате произволна концентрация. Това означава, че в
лазера вие може да не използвате повече изроден pn-преход, може да
имате неизроден pn-преход, и въпреки това да получите инверсна насе-
леност.
Още от по-рано – в средата на 50-те години, Херберт Крьомер, мой

колега по Нобелова награда, показа, че в такъв плавен хетеропреход
електронните дупки се разпространяват под влияние на електричното
поле, а не за сметка на градиента на концентрацията. Това също е едно
от явленията, чрез които може да се управляват електроните в полупро-
водника.
Накрая, в началото на 1963 г. отначало ние – аз и РудолфФьодорович

Казаринов, а след това и Крьомер, след 3–4 месеца, без да знае нашите
предложения, тъй като нашето авторско свидетелство първоначално бе
засекретено и имахме големипроблеми, докато го разсекретят, и т.н., но
това са си наши проблеми. Ние обаче предложихме лазер с т.нар. двой-
на хетероструктура. Два широкозонни полупроводника и между тях –
теснозонен. Изобщо не е необходим изроден pn-преход: за сметка на
ефекта на свръхинжектирането можете да инжектирате в средната об-
ласт всякаква концентрация на неравновесни носители на заряд, което
означава, че можете да създадете неравновесна населеност. А освен то-
ва, рязката граница между широкозонен и теснозонен полупроводник
означава промяна на показателя на пречупване. Обикновено в тесно-
зонните полупроводници оптичната плътност е по-висока, поради кое-
то такава двойна хетероструктура, както казвахме тогава, дава не само
електронно, но и оптическо ограничение. Тази хетероструктура е опти-
чески вълновод. Ето защо и рекомбинационните загуби, и световите за-
губи в пасивните области, са нищожни. Оттук следва простият извод: в
подобен тип лазер загубите трябва да бъдат много по-малки, навярно
той ще може да генерира кохерентно лъчение при стайна температура.
Лично на мене ми стана ясно, че хетероструктурите са в значителна

степен основа за развитието на микроелектрониката. Може да се създа-
дат и много нови прибори, и слънчеви батерии, и свръхбързи транзис-
тори, и лазери, и светодиоди – всичко, което се развивашироко днес. Но
как да се направи?
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По принцип беше съвсем очевидно нещо съвсем просто – всичко това
ще работи добре, ако променяте химичния състав, но при това не про-
меняте параметрите на решетката. Тогава всичко ще бъде наред. А, от
друга страна, има закономерност, според която широчината на забра-
нената зона е свързана с параметъра на решетката. Това означава, че по
принцип, ние се каним да правим нещо, което не се среща в природата.
Още тогава беше известно обаче, че галиевият арсенид и алуминие-

вият арсенид – два различни полупроводника, имат различна широчи-
на на забранената зона: алуминиевият арсенид повече от 2 eV, а гали-
евият арсенид – около 1,5 eV (вж. Фиг. 4). Освен това параметрите на
решеткиге им са много близки, така че би могло да се направи. Ние оба-
че не започнахме нашите работи с галиев арсенид и с алуминиев арсе-
нидпо еднамногопростапричина.Алуминиевият арсенид е синтезиран
през 1915 г. Неговите полупроводникови свойства са демонстрирани от
немския физикохимик Велкер през 1953 г. Оказва се, че този материал,
алуминиевият арсенид, в атмосферни условия много бързо се разлага
на основа и просто се изпарява. Това не е материал за работа. Неговите
свойства се изучават под слой керосин – така се изучават електричните
му свойства. Но кой електроншчик ще иска да прави интегрални схеми
или лазери, потопени под слой керосин и прочее, и прочее? Ето защо
ние отложихме тази работа. Решихме, че вероятно нищо хубаво няма да
излезе. Тогава започнахме със системата галий – арсен, галий – фосфор.
Изгубихме две години, разработихме технология, изобретихме едност-
ранното инжектиране, но лазерът заработи едва при температурата на
течния азот. Никакви предимства от двойната хетероструктура.

Фиг. 4.
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И тогава от лабораторията на Нина Александровна Горюнова, физи-
кохимик в нашия институт, която откри полупроводниците А3В5, като
сътрудник в моята група дойде Дима Третяков, за съжаление вече по-
койник. Той ми разказа, че в бюрото на един от сътрудниците, Саша
Баршчевски, от няколко години се търкалят полукристални люспи, чи-
ито свойства не им вършат никаква работа, твърди кристалчета галий–
алуминий–арсен, твърди разтвори. Без да се изпарят. От две години си
стоят така, без с тях да се случи нещо. Това означава, че твърдите раз-
твори, когато добавяме галий към алуминия, имат и голяма разлика в
широчината на забранената зона, и нормални свойства при обикновени
температури и в обикновен въздух.
След това веднага започнахме да правим хетероструктури: галий–

алуминий–арсен, направихме ги, публикувахмепървите резултатиира-
ботата потръгна. Така започна онова, което ние наричаме идеални хете-
роструктури галий–алуминий–арсен.
А по-нататък започна ..., ето ги колко са сега (вж. Фиг. 5). По повод

на тези две картинки “Зависимост на параметъра на решетката от ши-
рочината на зоната” и какви съединения има, Херберт Кремер се изказа
много красво. Той каза, че първата картинка (Фиг. 4) е като карта на све-
та от времето на Магелан, когато все още има много неоткрити земи.
А втората (Фиг. 5) е като съвременна географска карта, толкова много
хетероструктури съществуват днес.

Фиг. 5.

33



ЖОРЕС АЛФЬОРОВ

По-нататък започна съревнование – кой първи ще направи лазер,
който да работи при стайна температура? В това направление тогава ак-
тивни бяхме ние, лабораторията “Белтелефон”, “RCI Radio Corporation of
America” в Принстън и “IBM”. Ние ги изпреварихме. Нашият пръв стаен
лазер заработи през 1968 г. Направихме го специално на дължината на
червената вълна така, че да се вижда. Когато през 1969 г. докладвах тази
работа на международната конференция по луминесценция в Ню Арк,
щата Делауеър в САЩ, за американците това беше като взрив на бомба!
А защо ги изпреварихме? Нашият подход бе значително по-общ. Ние

изследвахме цялостно свойствата на хетероструктурата, както и ефек-
та на свръхинжектирането, изхождайки от концепцията “двойната хе-
тероструктура трябва да е базата за такива полупроводникови лазери”.
Ето защо, когато аз им разказах за работещата двойна хетероструктура,
за тях това беше ... и аз веднага получих покана от „Белтелефон”, от IBM,
от RCI. Е, в IBM отидох, а в RCI – не. Казах, че съм зает и нямам време
“да дойда при вас”. Затова си имаше специална причина.
А по-нататък съревнованието вече не беше принципно – всичко бе

демонстрирано още с първия лазер, работещ при стайна температура.
Но беше съвсем очевидно, да, съвсем очевидно, че тези лазерище наме-
рятшироко приложение – преди всичко при влакнесто-оптичните връз-
ки. Следмоя доклад вЩатите, “Белтелефон” и вашият покорен слуга, за-
почнаха да се състезават кой по-бързо ще направи непрекъснато дейст-
ващ лазер.
Те тръгнаха по утъпкания път – да правят лазерно-диамантено топ-

лоотвеждане. Диамантът е уникален материал. А ние тръгнахме по
обикновената технология, правим литография – тясна ивица, и на обик-
новен меден топлоотвод системата би трябвало да заработи (вж. Фиг. 6).
Стана така, че те публикуваха по-рано, но ние по-рано изпратихме за
печат. С други думи, ние го направихме преди тях и това също, макар че,
повтарям, това не е толкова важно, защото главното беше демонстраци-
ята на лазер на базата на двойна хетероструктура, работещ при стайна
температура.
И ето, този лазер заработи през 1970 г. И днес в историята вие ще

намерите много цитати на тази тема. Да речем, вече след Нобеловата
награда, в Япония аз получих през 2001 г. Премията на Киото, доколко-
то съавтор на Мортън Паниш за непрекъснатия лазер беше японският
физик Изуо Хаяши, а на японците много им се искаше да го наградят и
по този повод те специално дойдоха при мене да ме питат да не би аз
да се откажа от премията, тъй като приоритетът все пак е наш, ако ми
я присъдят заедно с него? А аз им отговорих: “Чудесно, вие сте толкова
добри хора, защо пък да не я получа?”.

34



ПОЛУПРОВОДНИКОВА РЕВОЛЮЦИЯ. НАУКА И ОБЩЕСТВО. ЛЕКЦИЯ 2

Фиг. 6.

Но това наистина беше нещо принципно. Дори и днес обаче твърде
малко се пише за нещо друго. Ето, този първи непрекъснат лазер и при
американците, и при нас, работеше 10 минути, 20 минути, в най-добрия
случай половин час, след което се повреждаше. Възникна проблем как
да го превърнем в дълготраен прибор? С тази работа се заехме и ние,
и американците, и японците. Нашият и японският метод се оказа най-
успешен. Американците тръгнаха по много сложен път.
За да си представите нещата, трябва да отчетете, че галиевият арсе-

нид и алуминиевият арсенид имат съвпадащи параметри на решетките.
Но те едва-едва се различават по параметър. При обикновена работа то-
ва не е опасно. Когато обаче лазерът работи в непрекъснат режим при
високи плътности на тока, в условията на прегряване с цел получаване
на допълнителна мощност и прочее, това вече е критична ситуация. За-
ради нищожната, във втория знак след десетичната запетая, разлика в
параметрите на решетката възникват дефекти и дислокации, които пов-
реждат прибора.
Но галиевият арсенид и алуминиевият арсенид притежават една уни-

кална характеристика: при температурата на израстване, която е от по-
рядъка на 800–900 градуса Целзий, съвпадениетомежду параметрите на
решетките е идеално до четвъртия – петия знак след запетаята. Тогава?
Приизрастванетополучавате идеална структура.Охлаждате я, приборът
е направен. И в него се появяват напрежения.
В началото американците опитаха следното. Добавят малко фосфор,

в този случай съвсеммалко – зрънце. Приизтеглянето на кристала се по-
лучавало по-зле, но при стайна температура – по-добре. По този начин
те успяха да увеличат живота на прибора до стотици часове.
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У нас заедно с японците възникна следната идея. Ето, вие създавате
тази тройна хетероструктура (ето тук тя се вижда – Фиг. 6) върху под-
ложка от галиев арсенид. Алуминиевият арсенид има съвсем малко по-
голям параметър на решетката – някъде там във втория, дори в третия
знак, в сравнение с галиевия арсенид.
Сега, ако израствате достатъчно тънък слой твърд разтвор на гали-

ев арсенид и алуминиев арсенид върху относително масивна подложка
от галиев арсенид, тогава, заради нейната масивност, тя ще посвие този
тънък филм, който е еластичен, до определена дебелина. И тогава, ако
вие подберете правилно неговата дебелина, вие можете да направите,
без да внасяте никакви примеси от фосфор и други подобни, така, че да
постигнете да няма никаква разлика в параметъра на решетката на гра-
ницата между широкозонния полупроводник и следващия теснозонен
слой, тъй като този тънък филм еластично се е нагодил към масивната
подложка.
После пресмятанията, които направихме, ни позволиха много бързо

да решим проблема с дълготрайността на полупроводниковите лазери.
И тогава дълготрайните лазери тръгнаха и у нас, като едновременно ги
направиха и японците. Към този начин се ориентираха и американците.
И полупроводниковият лазер се превърна в един от най-дълготрайните
прибори. По-късно в цялата тази работа започнаха да използват много
други материали. Четирикомпонентни твърди разтвори, при които мо-
же да се управлява параметърът на решетката, и това вече е без значе-
ние. Там, управлявайки химичния състав, вие можете така да подберете
идеален състав на структурата, че да получите пълно съвпадение на ре-
шетките.
Е, по-нататък освен лазерите се започна и всичко останало: ние

направихме първите слънчеви батерии на хетероструктури галий–
алуминий–арсен през 1970 г.; американците публикуваха първите рабо-
ти по тази тема през 1972 г., а по това време у нас те вече летяха на на-
шите военни спътници; биполярният транзистор притежава маса пре-
димства, преди всичко в скоростта; хемтранзисторът, който днес нами-
ра широко приложение, включително и като основна компонента във
всеки мобилен телефон. Всичко това стана възможно въз основа на съ-
щите тези хетероструктури.
През 1985 г. Изуо Хаяши нарисува ето такова дърво (Фиг. 7). Раз-

гледайте го по-внимателно. Корените на това дърво са технологията на
материалите. След това тя прераства в технология на приборите. После
започва технологията на интегрирането и на множество най-различни
приложения, на практика в цялата полупроводникова електроника ние
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Фиг. 7.

имаме възможност да използваме широко хетероструктурите, поради
което се появи и названието “Хетеростракчър-три”.
Германият и силицият влязоха в употреба, станаха основни полупро-

водници, тъй като през годините на войната за кристалните детектори
бе развита технологията за легиране и получаване на монокристали от
германий и силиций. Технологията за получаване на хетероструктури е
много по-сложна. Ние не използвахме думичката “нано”, но това е на-
нотехнология. Вие трябва да управлявате състава на нарастващия слой
на атомно ниво, поставяйки атома, както се казва, там, където му е мяс-
тото, променяйки химичния състав. В хода на изследванията управле-
нието се оказа възможно, става дума за т.нар. “молекулна епитаксия” –
тук е показана една от установките (Фиг. 8).
По-нататък ето тази картинка е много съществена (Фиг. 9). Отляво

е показана двойна хетероструктура. Тяснозонен полупроводник между
два широкозонни. В случая, когато размерите на този полупроводник
са много по-големи от дължината на вълната на електрона, тогава има-
ме това, което се нарича “тридименшънъл”, тримерна структура. В този
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Фиг. 8.

Фиг. 9.
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случай движението в теснозонния полупроводник не е по-различно от
движението на електроните в обемен полупроводник (Фиг. 9 3D).
Зависимостта на плътността на състоянията от енергията има ето та-

къв параболичен вид. Предимствата са много – вече и електронно, и
оптично ограничение. Но, ако вие направите дебелината съизмерима с
дължината на вълната на електрона в този материал, т.е. 100–200 ангст-
рьома, в този случай електроните се разпространяват само в равнината.
Имате двумерен електронен газ. Имате това, което се нарича квантови
ями. И в спектъра зависимостта на плътността на състоянията от енер-
гията получава ето този стъпаловиден характер (Фиг. 9 2D).
Първи такава структура направиха през 1974 г. в “Белтелефон”. Но

ние много бързо започнахме да я използваме за лазери. А ако вие пра-
вите същото със същата тази двойна хетероструктура, но теснозонният
слой е във вид на тънка нишка, вие получавате това, което се нарича
квантова жичка. Налице е вече едномерен електронен газ, защото елек-
троните могат да се движат само в едно направление, а зависимостта на
спектъра от плътността на състоянията получава ето такъв вид с макси-
муми (Фиг. 9 1D).
И, накрая, ако вие направите тази двойна хетероструктура такава, че

теснозонният полупроводник вече не е слой, не е и жичка, а някаква
малка област с размер, също сравним и дори по-малък от дължината на
вълната на Де Бройл, вие имате ето такава зависимост на спектъра на
плътността на състоянията (Фиг. 9 0D), същата, като в изолирани ато-
ми. Значи вие, израствайки това, което получи името “квантови точки”,
създавайки ги в кристала, променяйки съответните състояния, размери,
използвайки този или онзи материал, променяйки, така да се каже, тях-
ната плътност, вие управлявате този спектър и можете да имате това,
което се нарича различни материали, вие наистина получавате “изкуст-
вени атоми”, чиито спектрални характеристики вие управлявате в про-
цеса на получаването им. Товаможе да направите само в лабораторията,
след като изпълните определени условия.
Ето например т.нар. каскадни лазери, които са направени на друг

принцип, свръхполупроводникова свръхрешетка, може при определе-
ни условия да се получи инверсна населеност в такава една структура
(Фиг. 10). За целта не е необходимо дори да се инжектират неравновесни
носители. Необходимо е просто протичане на ток между отделните със-
тояния в решетката и възниква инверсна населеност. Възможността за
създаване на такъв лазер, наречен по-късно каскаден, показаха в своята
теоретична работа Роберт Сурис и Рудолф Казаринов в нашия институт
през 1971 г. А беше реализиран за пръв път 23 години по-късно, през
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Фиг. 10.

1994 г. от Фредерико Копасо в “Белтелефон”. Защо? Защото се оказа, че
да се направи това, е необходима технология за молекулна епитаксия с
много точен компютърен контрол.
Ето как се развиваха слънчевите батерии (Фиг. 11). Когато имате хете-

роструктура, за разлика от обикновения случай, и тук основният мате-
риал на слънчевата енергетика е силицият. И поради причините, за кои-
то вече говорих, той ще остане такъв още дълго. Тук обаче са възможни
промени, тъй като за силиция принципно възможният теоретичен ко-
ефициент на полезно действие е от порядъка на 26–28% по една много
проста причина.
Достигнатият досега рекорд е 24%, а в масовото производство – 16–

18%, то при хетероструктурите теоретичният КПД, когато броят им е не
три, а повече – 6, 7, 8 или имате плавна хетероструктура, той е 87%. Ето
натам трябва да вървим. Засега на такъв трикаскаден – каскаден от три

40



ПОЛУПРОВОДНИКОВА РЕВОЛЮЦИЯ. НАУКА И ОБЩЕСТВО. ЛЕКЦИЯ 2

Фиг. 11.

хетероструктури, вече е достигнат КПД от 40%и в най-близко бъдещеще
се достигнат 50%. А основната задача е земната слънчева енергетика, не
космическата, космическата си има своите проблеми, там главното е,
че на ниски орбити силицият ще остане още дълго време; на високите
орбити хетероструктурите, тъй като не губят свойствата си в условията
на високоенергетично облъчване.
Но на Земята, ако КПД е по-висок, то икономически ще бъде изгодно

да се получава електроенергия чрез преобразуване на слънчевото лъче-
ние. Въпреки че няма как да ми търсите сметка, тъй като по това време
едва ли ще съм жив, но мога да кажа съвсем ясно – към края на 21-ви
век по-голямата част от произведената електроенергия ще се получава
за сметка на фотоелектрично преобразуване на слънчевата енергия.
Американците смятат към края на 21-ви век ще получават по такъв

начин 65% от необходимата им енергия. Разбира се, съществуват и мно-
го други проблеми – не самото преобразуване, но и процесите на пре-
насянето и т.н. Все пак разполагаме с управляем термоядрен реактор –
нашето Слънце, прекрасен термоядрен реактор, който работи вече мно-
го милиарди години, според мене шест или седем, ако не и повече, и
занапред ще работи още толкова.
Има и нещо друго – осветлението. Осветлението ще се осъществя-

ва със светодиоди. Светодиодите се използват широко, да речем, когато
шофирате, спирачните светлини са червени – там са галий–алуминий–
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арсен, моите хетероструктури. Семафорите по железопътните линии,
появиха се и бели светодиоди. Дълготрайността на светодиода е десетки,
много десетки години. И ефективността е много по-голяма.
По принцип, при решаване на цял ред технологични задачи, вие мо-

жете да управлявате спектралния състав, чрез компютъра си вкъщи да
задавате осветление с такива светодиоди, че сутрин, при изгрев слънце,
за да е приятно, по-голяма да бъде червената компонента, а през де-
ня вече да бъде повече зеленото, защото трябва да се работи... И всич-
ко това ще стане реалност в най-близките години. Някъде около 2020 г.
например около 50% от световното осветление може да премине на све-
тодиоди. Съвсем не на тези живачни луминесцентни лампи, които ни
препоръчва нашето правителство.
Бъдещето принадлежи на лазерите на хетероструктури. Почти нався-

къде, включително и в лазерното оръжие.
Заедно с мене през 2000 г. Нобелова награда по химия получиха ето

тези трима забележителни учени: Алан Хигер, родителите му са от Мо-
гильовска област, Алан Мак-Диармид, за съжаление той вече не е сред
нас, и Хидеки Сиракава, японски физик (Фиг. 12). Тези тримата откриха
т.нар. проводящи полимери.
В своята нобелова лекция Хигер каза много ясно, че в крайна сметка,

най-важното, което проводящите полимерипредлагат да се осъществи в
най-близко бъдеще, е нова генерация полимери, които имат електрични
и оптични свойства катометалите и полупроводниците, но които запаз-

Фиг. 12.
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ват механичните си свойства, което е необикновено привлекателно за
производството. Миналата година при мене дойде Алан Хигер. На кон-
ференцията в Лениград той разказа за направени от него слънчеви ба-
терии, чиито КПД засега е 6%. Той се надява в най-скоро време да стигне
10%. Производството им обаче е много просто, както се печатат вестни-
ци. С тях се работи лесно, може например да се налепят на прозорци-
те, при което, от една страна, те ще пропускат светлината, а от друга –
ще произвеждат и електричество. И ако техният КПД достигне 10–15%,
икономически те ще спечелят съревнованието със силиция. Но не и с
хетероструктурите.
А това е глобалната технология – пазар. Виждате, главното са нано-

електрониката и наноматериалите. А ето тази картинка аз за пръв път
показах по време на лекцията си през 1986 г. в Чикаго. “Амоко” е голя-
ма нефтена компания. Имаше една енергийна криза, по време на която
много американскинефтени компании започнаха да се замислят с какво
трябва да се занимават, да диверсифицират икономиката и да се зани-
мават с други неща, включително със слънчеви батерии и с електроника.
И “Амоко” създаде до Чикаго “Фотоник рисърч центр” – “Фотонен из-

следователски център” с намерение да се занимава в него с хетерострук-
тури, поради което ме поканиха по този повод да им прочета лекции.
Изводите тук са изводите от моите лекции през 1986 г. И аз ги използ-
вам днес, защото всичко, казано на времето, се оказа правилно. Може
само да се поправи “високотемпературната, силова електроника – то-
ва е нова област...” – това вече не е нова област, тя се използва широко.
Или “бъдещите високоскоростни електронни устройства ще използват
хетероструктури” – това не е бъдеще, това е днес.
Когато ефектно обявиха, че вече имаме самолет от пето поколение и

едно от основните му достойнства са системите АФАР, антенни фазира-
ни решетки, нови радарни системи. Сърцето на системите АФАР пред-
ставляват транзисторни хетероструктури. Ето, на този наш самолет са
поставени транзисторни хетероструктури, а хетероструктурите са нап-
равени просто в моята лаборатория. Ето защо много от онова, което се
говореше за “бъдеще”, днес вече е реалност.
Единствената разлика между изводите ми в лекцията от 1986 г. и

днешните е, да кажем, в точка 6, в която аз казах, че през 21-ви век хете-
ропреходите в електрониката ще оставят на хомопреходите само един
процент, но тогава аз се изразих така: по същия начин, както в живата
природа, хетеропреходитеще оставят на хомопреходите само един про-
цент.
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Въпрос:Преди всичко, огромна благодарност за лекцията, Жорес Ивано-
вич. Беше много интересно. Въпросите, всъщност, са много. Вие разка-
захте за историята на полупроводниците, които са разработвани в Съ-
ветския съюз, но днес ние виждаме огромно изоставане именно в про-
мишлените решения, които би трябвало да се правят у нас. Вие казвате,
че дори и сега у нас има твърде много разработки.

Отговор:Не съм казал, че сега у нас има много разработки, които не от-
стъпват на световните. Слава Богу, все още има такива, но че са твърде
много – такива думи не съм употребявал. Основният проблем на род-
ната наука съвсем не е в това, или не само в това, че парите са малко,
че заплатата на учения е малка, че учени заминават в чужбина. Онзи,
който е заминал и се е устроил там, няма да се върне, изобщо трябва да
забравим, че тук искат да се върнат тези, които не са успели там. Основ-
ната причина при нас е, че икономиката и индустрията ни не изискват
наука. Всичко това е тясно свързано.
Най-общо казано, беше създадена мощна индустрия, някъде изоста-

вахме, някъде изпреварвахме. Често се налагаше да изобретяваме вело-
сипеда, тъй като имаше такава комисия, която следеше какво може и
какво не може да се продава на Съветския съюз. На мене например ми
бе необходимо да купя установка за молекулна епитаксия и компанията
“Ребер” бе готова да ми продаде, защото знаеха, че това за нея е реклама
и т.н. Но комисията забрани. Случваха се такива работи. Защото в този
случай от Алфьоровските работище последва промишлен напредък. По-
добре ние тук...
Но като цяло, казвам аз, у нас в страната бяха създадени високотех-

нологични отрасли на индустрията. За това бе заплатена висока цена. А
после ние така лесно... Ще приведа такъв пример. Някъде в средата на
80-те години министърът на електронната промишленост в СССР Вла-
дислав Григориевич Колесников при една среща с мене ми каза: “Жорес
Иванович, днес се събудих, облян в студена пот”. Питам го: “Какво се е
случило?” – “Сънувах, че “Планарът” е изчезнал.”. А ако няма “Планар”,
няма и електронна промишленост в СССР. “Планар” – това е компания,
която до голяма степен бе създадена с енергията и таланта на Евгений
Онегин. Имаше в Минск такъв инженер, Евгений Онегин. Но не само
той. В Минск у нас се появи компанията “Планар”, която разработваше
технологична апаратура, субмикронна литография, такива установки –
смного точна литография, която позволява да се правят чипове с голяма
разделителна способност. Тя беше на равнището на световните стандар-
ти, бе наша компания, единствено машините ѝ бяха пет пъти по-евтини
от чуждоземските. А през 1991 година ... Изчезна СССР, изчезна компа-
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нията “Планар”. Електронната промишленост на СССР беше империя,
която обхващаше всички съюзни републики. Това са хиляди предприя-
тия, много стотици институти, днес тя съществува само в Русия и в Бе-
лорусия. Във всички други просто няма. В Русия обемите на производс-
твото на полупроводникова електронна продукция са на равнището на
20–25% от това, което беше в РСФСР. Белорусия дори по обемите преви-
шава това равнище, но тя няма пари, за да поддържа съответното тех-
нологично равнище. Така че, ето къде е причината!
Най-страшното, което се случи с нашата страна, е разпадането на Съ-

ветския съюз. И при това може да забравим и да не мислим за всички
политически аспекти. Ние нанесохме най-тежкия икономически нока-
ут на своята страна! Същото, каквото би било, ако днес някой раздели
САЩ на 15 независими държави – те биха били в икономическа депре-
сия, на порядък по-лоша от депресията през 1929 г. А ние сторихме това
със собствената си страна!
И днес няма задача, по-важна от възраждането на високотехнологич-

ната промишленост. Само по този начин можем да спасим страната си.
Няма по-важна задача! Тя трябва да се решава квалифицирано. Необхо-
димо е ясно да се вижда в какво на първо място да се влагат средства?

Въпрос:Жорес Иванович, като продължение на миналата тема: има ли
днес в полупроводниковата техника някакви ниши, в които ние бихме
могли да бъдем ако не първи, то поне на световно равнище?

Отговор: Когато някой казва, че ние завинаги сме изостанали в полуп-
роводниковата техника, той лъже! Докато има хора, докато има кадри,
докатоможемдаподготвямедобри специалисти, ние винагиимаме въз-
можността да си върнем... Благодарение на съвместната работа със за-
падните лаборатории, в най-тежките последни десет години на 20-ти
век ние успяхме да запазим потенциала за твърде много неща в полуп-
роводниковата наука – науката, имаща значение за приложенията. Съв-
местните международни проекти ни дадоха възможност да оцелеем и
да запазим потенциала. Важно е само сега от тези семена да поникне
хайтек-индустрията.

Въпрос:Днес много модерна и добре финансирана от нашето правител-
ство тема е нанотехнологията.

Отговор: Тук трябва да се разбере следното. В областта на нанотехноло-
гиите много от нашите лаборатории притежават голям резерв. Ако го-
ворим за полупроводници, наноелектроника, микроелектроника, твър-
де много интересни неща са направени в Ленинградския физтех, в моя
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Академически университет, в Института за микроструктури в Горки, в
Института по физика на полупроводниците в Сибирското отделение. По
отношение на материалите много е постигнато и в Института за авиа-
ционни материали на Каблов.
Сама по себе си идеологията “нано” не е нова, както казва един от ге-

роите на Молиер, той не знаел, че говори в проза. И с нанотехнологията
е така – с нея се занимават отдавна, но не са знаели, че се казва “нано”.
Вашият покорен слуга е ръководител на програма за фундаментал-

ни изследвания в областта на нанотехнологиите в Руската академия на
науките. Това е най-голямата програма в Руската академия на науките,
нейното бюджетнофинансиранеминалата година възлизаше на 250ми-
лиона рубли, а тази година, във връзка с обстоятелството, че съкратиха
финансирането на Академията с 10%, стана 180 милиона.
Ако сравните това със средствата, които има “Роснано”, то това

са несравними величини. Неведнъж казвах на господин Чубайс какво
всъщност е необходимо най-напред – ние можем да посочим ясно, кои
направления от провежданите у нас изследвания, според нас, ще дадат
важни практически резултати и следва да се поддържат.
За съжаление, Анатолий Борисович поставя като главна задача още

днес да се получи комерсиален ефект. От моя гледна точка това е стра-
тегически неправилно. Макар че вече и днес, да речем, мнозина, вклю-
чително имои бивши ученици се връщат от чужбина и тук създават ком-
пании и това онова се появява. Но в тази област винаги трябва да се раз-
бира, че основата са научно-техническите изследвания, разработки. Не
затова, защото аз съм вице-президент на Академията на науките и не
затова, че цял живот съм работил в Академията на науките, във Физико-
техническия институт, а през последните години в създадения от мене
Академически университет, а защото Академията на науките истори-
чески е най-мощната научна организация в страната.

Необходимо е науката във вузовете да се развива с помощта на Акаде-
мията на науките. Не може във Висшето училище по икономика и т.н. да
се занимават с наука дейци, които нямат никакви реални постижения.
Винаги трябва ясно да се разбира, че не трябва да се занимаваме с про-
тивопоставяне. Науката и образованието са нещо единно. Науката може
и трябва да се развива и във вузовете, и в Академията на науките. Да се
развива образованието в Академията с помощта на вузовете и заедно да
правим тези неща. Това трябва да се прави.
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