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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

Актуальність теми дослідження. Сучасний стрімкий науково-технологічний 

прогрес зумовлює необхідність розвитку та вдосконалення різноманітних 

інструментів контролю як для наукових досліджень, так і для виробництва, серед 

яких особливе місце займають методи діагностики різних типів іонізуючого 

випромінювання. Сфера застосування таких приладів надзвичайно велика: від 

екологічного моніторингу стану навколишнього середовища до медичного 

діагностичного устаткування.  

Серед сучасних детекторів іонізуючого випромінювання, принцип роботи 

яких ґрунтується на різних фізичних явищах, помітне місце займають 

напівпровідникові детектори (НПД). Однак на сьогодні в літературі існують лише 

посилання на успіхи їх використання у конкретних дослідженнях і практично 

відсутні роботи, що стосуються детального розгляду фізичних процесів переносу 

заряду в матеріалі детектора при реєстрації іонізуючого випромінювання. В той же 

час, для багатьох практичних задач правильна інтерпретація результатів 

досліджень вимагає розгляду та розуміння всього комплексу процесів, які 

відбуваються від моменту, коли іонізуюча частинка потрапила у матеріал 

детектора до моменту формування зарядового сигналу на електродах детектора.  

На сьогоднішній день існує значна кількість теоретичних моделей, що з різних 

позицій намагаються пояснити особливості переносу заряду у твердому тілі, у тому 

числі і при реєстрації іонізуючого випромінювання. Але жодна з них не є частиною 

цілісної кінетичної теорії провідності, яка  б повністю описувала та пояснювала 

фізичні процеси, що відбуваються у напівпровідникових матеріалах детекторів 

іонізуючого випромінювання.  

 Детальний аналіз процесів генерації та переносу заряду у напівпровідниках з 

наступним узагальненням в єдину кінетичну теорію рентгенопровідності та 

ренгенолюмінесценції розкриває нові можливості для інтерпретації 

експериментальних даних, що є важливим кроком для більш успішного 

використання напівпровідникових матеріалів у багатьох прикладних задачах.  

Селенід цинку (ZnSe) належить до числа найбільш перспективних 

широкозонних матеріалів типу А
ІІ
В

VI
 і знаходить широке застосування в створенні 

приладів напівпровідникової електроніки і систем відображення інформації. 

Відносно високе значення ефективного атомного номеру Zеф = 32 та ширини 

забороненої зони Еg = 2,7 еВ (при 300 К), а також технологія вирощування 

достатньо якісних монокристалів з малими концентраціями неконтрольованих 

домішок і великим питомим опором матеріалу на рівні ~10
10

-10
14

 Ом∙см роблять 

селенід цинку перспективним матеріалом для створення рентгенівських 

напівпровідникових детекторів, які не потребують охолодження. У зв’язку з цим є 

необхідність комплексного дослідження електричних та люмінесцентних 

властивостей ZnSe. 

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є 

частиною досліджень, що проводились на кафедрі експериментальної фізики 

фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в рамках комплексної наукової програми "Конденсований стан – фізичні 

основи новітніх технологій". Зміст дисертації був узгоджений з планами роботи 
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кафедри за держбюджетними темами «Фундаментальні дослідження в галузі фізики 

конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства для 

створення основ новітніх технологій», (№ ДР 0111U004954) та «Дослідження 

електронно-коливальних процесів в композитах та наносистемах, перспективних 

для сонячної енергетики, малоенергозатратних джерел світла та медицини», 

(№ ДР 0116U004752). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є комплексне 

експериментальне та теоретичне дослідження електричних та люмінесцентних 

властивостей монокристалічного селеніду цинку  

Для досягнення поставленої мети були виконані наступні завдання:  

  Проведені комплексні експериментальні дослідження темнової, фото- та 

рентгенопровідності при постійній та змінній напрузі, рентгенолюмінесценції, 

фосфоресценції та релаксації струму, термостимульованої провідності та 

термостимульованої люмінесценції, температурних залежностей темнової, 

рентгенопровідності та рентгенолюмінесценції монокристалічних зразків 

селеніду цинку.  

 Проведено детальний теоретичний розгляд кінетики провідності та 

люмінесценції для багатоцентрової моделі кристалофосфорів.  

Об’єктом дослідження є  фізичні процеси, що виникають в широкозонних 

напівпровідниках при взаємодії з рентгенівським випромінюванням. 

Предмет дослідження – провідність та люмінесценція, які виникають у 

спеціально нелегованих монокристалах селеніду цинку (ZnSe) з мінімальною 

концентрацією домішок і власних структурних точкових дефектів під дією таких 

факторів, як зміна температури, опромінення фото- та рентгенівським 

випромінюванням, зовнішнє електричне поле. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використовуються наступні 

методи дослідження: вимірювання вольт-амперних (ВАХ) та люкс-амперних 

характеристик (ЛАХ) темнової, фото- та рентгенопровідності (РП) при 

температурах від 8 до 410 К та різній інтенсивності збудження, спектрів 

рентгенолюмінесценції (РЛ), термостимульованої провідності (ТСП) та 

термостимульованої люмінесценції (ТСЛ), дослідження фосфоресценції (Ф) та 

релаксації струму (РС), температурних залежностей темнової і 

рентгенопровідності, рентгенолюмінесценції, спектрального складу 

фосфоресценції, дозових залежностей рентгенолюмінесценції та 

рентгенопровідності. 

Наукова новизна отриманих результатів 

 Вперше були проведені комплексні експериментальні та теоретичні 

дослідження люмінесцентних та електричних властивостей високоомних 

монокристалів селеніду цинку при збудженні рентгенівським 

випромінюванням, причому виконувалась одночасна реєстрація провідності та 

люмінесценції.  

 Експериментально отримані вольт-амперні характеристики темнової 

провідності мають надлінійний характер, який не пов’язаний з контакними 

явищами. Теоретичний аналіз кінетики темнової провідності показав, що для 

високоомних напівпровідників з омічними контактами, ВАХ темнової 
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провідності повинна підкорятися закону Ома. Встановлено, що невелика 

надлінійність експериментальних ВАХ темнової провідності обумовлена 

ефектом Пула-Фрекеля. Виконано доповнення теорії Пула-Френкеля для 

різних потенціалів взаємодії локального центру з носієм заряду. 

 Вольт-амперні залежності рентгенопровідності усіх досліджуваних 

монокристалів є надлінійними. В рамках розробленої кінетичної теорії РП 

встановлено, що для центральної частини напівпровідникового зразка 

інтегральні характеристики РП (ВАХ, ЛАХ) повинні бути лінійними. 

Нелінійність експериментальних ВАХ РП може бути обумовлена 

приконтактними явищами. Експериментально спостерігалася аномальна РП 

одного зі зразків монокристалічного селеніду цинку, однак пояснити природу 

цього явища поки що не вдалося. 

 Спектральні дослідження рекомбінаційної люмінесценції, фосфоресценції та 

ТСЛ монокристалічних зразків ZnSe показали, що на центрах свічення, які 

відповідають за смугу 630 нм, реалізується два механізми рекомбінації 

(електронний та дірковий).  

 Запропоновано та застосовано для теоретичного розгляду кінетики 

провідності та люмінесценції багатоцентрову модель кристалофосфору.  

 Використовуючи цю модель, теоретично встановлено та експериментально 

підтверджено, що в монокристалах ZnSe накопичена світлосума при 

рентгенівському збудженні не залежить від інтенсивності збуджуючого 

випромінювання. Тому необхідно використовувати замість класичної 

багатоцетрову модель кристалофосфорів, згідно якої динаміка накопичення 

світлосуми на кожній пастці описується простою експоненційною залежністю 

зі своїм характерним часом накопичення та яка дає незалежність величини 

накопиченої світлосуми від інтенсивності збудження.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані експериментальні 

результати при дослідженні люмінесцентних та електричних властивостей зразків 

монокристалічного селеніду цинку дозволяють зробити висновок про 

перспективність застосування монокристалічного ZnSe в якості матеріалу для 

інтегрального дозиметричного детектора рентгенівського і гамма-випромінювання, 

що може працювати в екстремальних температурних умовах та при значних 

радіаційних навантаженнях D ~ 1 МР/год. Одержані у дисертації результати також 

можуть бути використані в навчальному процесі на фізичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших 

університетах при викладанні дисциплін для студентів за напрямом підготовки 

«фізика».  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в якій наукові результати, положення та висновки, що виносяться на 

захист, отримані дисертантом особисто. Вибір тематики, постановка мети та 

завдань дослідження,  шляхів їх реалізації, підбір об’єктів та методик досліджень 

здійснено дисертантом разом з науковим керівником д.ф.-м.н. Дегодою В.Я.  

В усіх роботах, виконаних у співавторстві, особистий внесок здобувача 

полягав у виконанні переважної частини експериментальних робіт з вимірювання 

електричних та люмінесцентних характеристик монокристалічних зразків 
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селеніду цинку з подальшою їх обробкою та систематизацією, написанні та 

оформленні статей і матеріалів конференцій [1-11]. Здобувачем виконувались 

експериментальні дослідження темнової провідності [3,5-7], рентгенопровідності 

кількох зразків монокристалічного ZnSe [1,3,10], в рамках яких одержано та 

проаналізовано вольт-амперні та люкс-амперні характеристики 

рентгенопровідності та рентгенолюмінесценції. Проведено теоретичний аналіз 

темнової провідності напівпровідника з омічними електричними контактами [6], 

визначені концентрації вільних носіїв заряду, які обумовлені темновою 

провідністю [7]. Здобувач брав участь у розробці теоретичної моделі розрахунків 

макроскопічних просторових розподілів концентрацій вільних і локалізованих 

електронів у високоомному напівпровідниковому матеріалі [3,6], у розробці та 

обговоренні кінетичної моделі темнової провідності високоомних 

напівпровідників, виконував перевірку узгодження отриманих теоретичних 

залежностей з експериментальними результатами [6] та у розробці кінетичної 

теорії рентгенопровідності та рентгенолюмінесценції напівпровідників на основі 

багатоцентрової моделі кристалофосфору [1,2,8-10]. Теоретичні розрахунки по 

розширенню теорії ефекту Пула-Френкеля для різних потенціалів взаємодії 

локального центра з вільними носіями [3,5] виконано повністю самостійно 

здобувачем. Здобувач брав участь у проведенні експериментальних досліджень 

спектрального складу фосфоресценції кількох зразків монокристалічного 

селеніду цинку  та виконував обробку та аналіз отриманих результатів [2, 11]. 

Здобувачем проведено експериментальне дослідження ТСЛ та ТСП декількох 

зразків монокристалічного ZnSe, їх дозових залежностей [2,10,11], теоретичний 

аналіз відповідних процесів на основі багатоцентрової моделі кристалофосфору 

виконано спільно з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. За матеріалами дисертаційної роботи 

були зроблені доповіді на міжнародних конференціях та семінарах: «Week of 

Doctoral Students» (Prague, 6‒9 june, 2009); «Наукова конференція молодих вчених 

«Наука ХХІ сторіччя» (Київ, 2010); «International Conference on Oxide Materials for 

Electronic Engineering - fabrication, properties and applications» (Lviv, 2012); «VIII 

МЗНПК Научная дискуссия: вопросы математики, физики, химии, биологии» 

(Москва, 2013); 14th International Young Scientists Conference «Optics and High 

Technology Material Science» (Kyiv, 2013); «International Conference on Oxide 

Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and applications» (Lviv, 

2014). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 наукових праць: 

7 наукових статей у фахових наукових виданнях [1-7] та 4 матеріали і тези 

доповідей на наукових конференціях [8-11]. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п'яти 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Вона викладена на 167 

сторінках, з яких основний зміст викладено на 144 сторінках. Дисертація включає 

у себе 46 рисунків, список використаних джерел кількістю 111 найменувань на 

9 сторінках та 1 додаток. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовується актуальність теми, загальні положення, 



5  

розглядаються сучасні типи та моделі детекторів іонізуючого випромінювання. 

Особлива увага приділяється матеріалам, які в них використовуються, ступеню їх 

вивченості, перспективності та адекватності їх використання в даній сфері 

технологій. Ставиться мета і формулюються задачі для її досягнення, 

наводиться наукова новизна та практичне значення результатів проведених 

досліджень. 

Перший розділ присвячено огляду літературних джерел, який містить як 

фундаментальні положення явищ провідності та люмінесценції в класичних 

напівпровідниках, основані на зонній теорії твердого тіла, так і сучасні 

дослідження вказаних явищ та пов’язаних з ними процесів. Особлива увага 

приділяється дослідженням селеніду цинку, який є перспективним матеріалом для 

напівпровідникових детекторів іонізуючого випромінювання.  

Огляд теоретичних і експериментальних робіт по дослідженню 

закономірностей люмінесценції та провідності напівпровідників дозволяє зробити 

наступні висновки. 

В сучасних роботах, присвячених експериментальним дослідженням 

люмінесценції та провідності широкозонних напівпровідників та діелектриків, 

рідко використовується комплексний підхід по вимірюванню ФЛ і ФП, РЛ і РП, 

фосфоресценції і релаксації струму, ТСЛ і ТСП. У багатьох випадках вказані 

залежності вимірювалися в різний час і на різних зразках, а через відмінність 

фізичних характеристик різних зразків неможливо коректно поєднати такі данні 

для їх загального аналізу та подальшого використання. 

Класичні кінетичні рівняння, що описують ФЛ і ФП кристалофосфорів не 

можуть бути використані для пояснення особливостей РЛ і РП, оскільки не 

враховують особливості просторового розподілу електронних збуджень при 

поглинанні рентгенівського випромінювання. 

Широкозонний напівпровідник селенід цинку досліджується вже тривалий 

час, і не вперше пропонується в якості робочого матеріалу НДП, однак детальний 

розгляд кінетики процесів, що відбуваються в напівпровіднику при поглинанні 

рентгенівського кванту в літературі не зустрічається. Крім того, переважна 

більшість сучасних досліджень ZnSe присвячена використанню його плівок, 

легованих різними домішками, а не високочистих монокристалів.  

У другому розділі надано розгорнутий опис експериментального 

устаткування та досліджуваних зразків. Експериментально досліджували 

спеціально нелеговані монокристали селеніду цинку (ZnSe), які вирощували 

після попередньої очистки шихти для одержання кристалів з мінімальною 

концентрацією домішок і власних структурних точкових дефектів, тобто з 

максимальним питомим опором матеріалу на рівні ~10
9
-10

14
 Ом∙см.  

Для проведення експериментальних досліджень використовувалась 

комплексна установка для спектрально-люмінесцентних та опто-електричних 

досліджень різних оптичних матеріалів (лазерні елементи, сцинтилятори, 

люмінофори, напівпровідники та ін.) і їх радіаційної стійкості, яка дає 

можливість використовувати більше 20 методів дослідження.  

Проведені комплексні експериментальні дослідження темнової, фото- та 

рентгенопровідності при постійній та змінній напрузі, рентгенолюмінесценції, 

термостимульованої провідності та люмінесценції, фосфоресценції та релаксації 
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струму, температурних залежностей темнової і рентгенопровідності та 

рентгенолюмінесценції монокристалів ZnSe.  

Особливістю експериментальних досліджень була одночасна реєстрація 

провідності та люмінесценції на двох каналах, інтегральному (з використанням 

ФЕП-106, 400 – 820 нм) та спектральному (з використанням світлосильного 

монохроматора МДР-2 та двох приймачів: ФЕП-106 або охолодженого ФЕП-83, 

600 – 1200 нм).  

Поверхню зразка між електричними контактами опромінювали інтегральним 

випромінюванням рентгенівської трубки БХВ-7 (Re, 20 кВ, 5 мА або 25 мА, 

L = 130 мм) через берилієве вікно в кріостаті. Величину інтенсивності 

рентгенівського збудження змінювали шляхом зміни анодного струму 

рентгенівської трубки при постійній напрузі.  

У роботі використовувались три варіанти геометрії електричних контактів, 

що дозволило провести оцінки концентрації вільних електронів та встановити 

вплив поверхні на провідність ZnSe. 

У третьому розділі дисертації приведено результати експериментальних 

досліджень темнової провідності монокристалічного селеніду цинку та проведено 

детальний теоретичний розгляд темнової провідності високоомних 

напівпровідників. Одержана система розрахунків просторових розподілів вільних 

і локалізованих електронів, величини і напрямку приконтактного електричного 

поля і потенціалу для напівпровідників n–типу з контактною різницею 

потенціалів –0,1 В < UC < 0,1 В. Система розрахунку базується на розв’язку 

системи кінетичних рівнянь, а не на розв’язку одного рівняння для потенціалу.  

Експериментально встановлено, що електричні контакти з металевого індію 

на монокристалічному селеніді цинку є омічними. З подібності ВАХ темнової 

провідності високоомних зразків монокристалічного ZnSe, виміряних при різних 

геометріях електричних контактів, були визначені концентрації вільних носіїв 

заряду, обумовлені темновою провідністю. Вони становлять 


1N =1.9·10
6
 см

-3
 при 

кімнатній температурі для першого зразка, ВАХ якого приведена на рис. 2. Для 

другого більш високоомного зразка при T = 401 K одержано 


2N =1.5·10
5
 см

-3
.  

Проведені дослідження темнової провідності високоомних монокристалів 

селеніду цинку в діапазоні напруги від 0 до 1000 В показали, що в усіх 

досліджуваних зразках виявлено слабку надлінійність ВАХ темнової провідності 

(рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1. ВАХ темнової провідності 

першого зразка ZnSe при Т = 295 К:  

1 – експериментальні результати; 

2 – лінійна залежність (закон Ома);  

3 – теоретично розрахована ВАХ Пула-

Френкеля; 4 – апроксимація степеневою 

функцією з показником α = 1.12. 
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Проведений детальний розгляд кінетики темнової провідності високоомних 

напівпровідників. Розглянуто декілька випадків контактів метал–напівпровідник як 

при закорочених електродах, так і при прикладеній постійній напрузі різної 

величини.  

Для визначення інтегральних характеристик темнової провідності 

електронного напівпровідника необхідно знайти макроскопічні просторові 

розподіли концентрацій вільних  N x  і локалізованих  i
n x  електронів та 

напруженості електричного поля  E x  у зразку. Для спрощення розрахунків в 

роботі використано найпростішу модель напівпровідника, у якому є тільки один 

тип глибоких пасток з концентрацією 
i

  і які частково заповнені електронами з 

мілких донорів. Для вказаної моделі напівпровідника система кінетичних рівнянь 

[1] буде складатися з трьох рівнянь: рівняння для концентрацій вільних електронів, 

рівняння для локалізованих електронів та рівняння Пуассона:  
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  (1)  

де: 
0

N  і 
0i

n  відповідають рівноважним концентраціям електронейтрального 

напівпровідника; σi – переріз локалізації вільних носіїв; D
–
 – коефіцієнт дифузії; µ

±
 

– рухливість носіїв заряду відповідного знаку; и – теплова швидкість носіїв заряду; 

wi – імовірність делокалізації носіїв з пастки; е – заряд електрона; ε та ε0 – 

діелектрична проникливість та електрична стала відповідно.  

Встановлено, що зовнішнє електричне поле змінює величину приконтактного 

поля, причому у випадку його паралельності до приконтактного поля буде 

відбуватися зменшення 
C

U , а для протилежного напрямку поля – збільшуватись 

C
U . При наявності двох однакових електричних контактів ці зміни в 

приконтактних областях будуть частково компенсуватись для випадку малих полів. 

В результаті, початкова ділянка ВАХ буде лінійною.  

При великих зовнішніх полях для UC > 0 ВАХ високоомного напівпровідника 

буде несуттєво відрізнятися від лінійної залежності. А для UC < 0 ВАХ стає 

сублінійною. Тобто, для високоомних напівпровідників з омічними контактами 

виконується закон Ома.  

Аналіз вольт-амперних характеристик темнової провідності монокристалів 

ZnSe показав, що надлінійність ВАХ не пов’язана з інжекцією носіїв заряду з 

електричних контактів.  

Встановлено, що невелика надлінійність експериментальних ВАХ темнової 

провідності обумовлена ефектом Пула-Фрекеля (ЕПФ). ЕПФ  є одним з ефектів, що 

проявляються в напівпровідниках в сильних електричних полях. Він полягає у 

зниженні енергії активації локальних рівнів електричним полем (E=U/L), що 

призводить до збільшення концентрації носіїв струму в напівпровідниках за 



8  

рахунок зменшення часу життя носіїв заряду в локалізованому на пастках стані. 

ВАХ Пула-Френкеля має вигляд:   

1/2

0 1/2

U
exp

U
I e n

L L




 
  

 
 ,   

3

0

e

kT



      (2)  

де   – коефіцієнт Пула-Френкеля [2], який не залежить від природи пастки.  

Виконано доповнення теорії Пула-Френкеля для різних потенціалів взаємодії 

локального центру з носієм заряду, яке показало, що зменшення короткодії 

потенціалу призводить до зменшення впливу зовнішнього електричного поля на 

величину термічної делокалізації носія з локального центру, а збільшення радіусу 

локалізації електрона на пастці призводить до збільшення впливу поля. 

Четвертий розділ присвячено дослідженню механізмів РП 

монокристалічного селеніду цинку. При опроміненні монокристалів селеніду 

цинку рентгенівським випромінюванням РП зростає за експоненційним законом 

та досить швидко (протягом 1-3 хвилин) виходить на стале значення, яке 

залишається протягом подальшого часу опромінення.  

Вольт-амперні залежності рентгенопровідності досліджуваних 

монокристалів ZnSe є надлінійними, причому ступінь надлінійності збільшується 

зі зменшенням температури (рис. 3). Переважна більшість ЛАХ також нелінійні. 

Встановлено, що нелінійності ЛАХ і ВАХ мають різну фізичну природу і 

обумовлені різними фізичними процесами.  

Експериментально спостерігалася аномальна поведінка рентгенопровідності 

для одного зі зразків монокристалічного ZnSe: струм темнової провідності 

перевищує за величиною струм рентгенопровідності (рис. 4). Тобто, при 

ввімкненні рентгенівського опромінення провідність зразка не збільшилась, як 

мало б бути, а навпаки зменшилась. При цьому люкс-амперна характеристика РП 

монотонно спадає зі збільшенням інтенсивності опромінення.  

0 100 200 300 400
0

400

800

1200

1600

2000

1

2

3

 

 

U, B

i X
R

C
, 

н
A

4

  
Рис.3 Вольт-амперні характеристики 

рентгенопровідності зразка 

монокристалічного ZnSe при 

температурах: 1 – Т=407 К (α=1.1); 2 – 

295 K (α=1.29); 3 – 85 K (α=1.31) и 4 – 

9 K (α=1.41). 

 

Рис.4 Вольт-амперні залежності 

темнової (1) та рентгенопровідності (2) 

зразка монокристалічного ZnSe при 

кімнатній температурі. 
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Результати комплексного дослідження рентгенолюмінесценції і 

рентгенопровідності декількох монокристалічних зразків селеніду цинку показали, 

що глибокі пастки впливають на кінетику РЛ і кінетику РП, в першу чергу 

змінюючи концентрації локалізованих носіїв у приконтактній області.  

Характеристики рентгенопровідності напівпровідників суттєво змінюються 

при появі глибоких пасток для вільних носіїв заряду, на яких можуть 

рекомбінувати вільні носії протилежного знаку. В багатьох випадках така 

рекомбінація є випромінювальною і спостерігається рентгенолюмінесценція. 

Наявність глибоких пасток і центрів рекомбінації призводить до того, що в 

процесі дифузійно-дрейфового руху за рахунок локалізації та рекомбінації 

зменшується кількість вільних носіїв заряду. В роботі розглянуто спрощену 

модель напівпровідника, в якому існують два типи локальних центрів – глибокі 

пастки для електронів, на яких можуть рекомбінувати вільні дірки  та глибокі 

пастки для дірок, на яких можуть рекомбінувати вільні електрони. Мілкі пастки 

для електронів і дірок не враховуються, оскільки вони принципово не впливають 

на просторові розподіли концентрацій вільних та локалізованих носіїв заряду. 

Система кінетичних рівнянь для такої моделі напівпровідника буде складатися з 

п’яти рівнянь.  

Детальний розгляд кінетики РП для такої моделі напівпровідника показав, 

що навіть при наявності мілких і глибоких пасток для вільних носіїв заряду в 

центральній частині зразка інтегральні характеристики РП (ВАХ, ЛАХ) 

описуються линійними залежностями. Тому нелінійність ВАХ РП, яка 

спостерігається експериментально, може бути обумовлена приконтактними 

явищами. Зміни характеру нелінійності ЛАХ можуть бути обумовлені часом життя 

вільних носіїв у зоні провідності. 

У п’ятому розділі приведені дослідження рентгенолюмінесценції та 

рентгенопровідності, фосфоресценції та релаксації струму провідності, 

термостимульованої люмінесценції та провідності.  

Дослідження ЛАХ монокристалічних зразків ZnSe виявило, що більшість 

люкс-амперних залежностей мають нелінійний характер, який не можна пояснити 

ні на основі класичної кінетичної теорії ФЛ, ні характеристиками вимірювальної 

системи.   

Дослідження спектрів РЛ, спектрального складу Ф та ТСЛ показало, що 

спектри Ф та РЛ дуже близькі, але не співпадають між собою. Спектр ТСЛ для 

основних піків в межах похибки співпадає зі спектром РЛ (при температурі 

основних піків ТСЛ).  

Експериментальне дослідження спектрального складу фосфоресценції 

домінуючої смуги свічення (630 нм) в монокристалах ZnSe показало, що ця 

рекомбінаційна смуга не є елементарною і складається як мінімум з трьох смуг 

(спектральна відстань між якими залишається меншою за їх напівширину навіть 

при глибокому охолодженні до гелієвих температур). Зроблено припущення, що ці 

три смуги свічення можуть бути обумовлені трьома схожими за природою 

центрами, які мають близькі структури. 

Встановлено, що для смуги 630 нм відношення інтенсивності стаціонарної 

РЛ до інтенсивності Ф або до інтенсивності першого піку ТСЛ в десятки разів 

більше таких співвідношень для смуги 970 нм та струму. Зроблено припущення, 
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що велику різницю у співвідношеннях між стаціонарними і релаксаційними 

значеннями для смуги 630 нм можна пояснити одночасною реалізацією на цих 

центрах двох механізмів рекомбінації (електронний та дірковий).   

Встановлено, що під час рентгенівського збудження основна частина 

згенерованих вільних електронів і дірок рекомбінують на центрах свічення (94 %) і 

тільки невелика їх частина (6 %) йде на накопичення світлосуми.  

В монокристалах ZnSe криві ТСЛ при реєстрації на двох смугах свічення 

(630 і 970 нм) та криві ТСП мають схожий між собою характер (рис. 5). Це свідчить 

про те, що піки і в ТСЛ, і в ТСП обумовлені делокалізацією носіїв з однієї пастки в 

зону з подальшою їх рекомбінацією на обох типах перезаряджених центрів 

свічення (630 і 970 нм). А відмінності у параметрах накопичення світлосуми при 

реєстрації ТСЛ на цих двох смугах свічення обумовлені різницею самих 

параметрів центрів свічення та їх концентрацій.  
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Рис. 5 Криві ТСП (1), ТСЛ-630 (2) та ТСЛ-970 (3) одного з зразків 

монокристалічного ZnSe: а – при малій дозі опромінення (DX = 7.8 мВт∙с/см
2
); б – 

при великій дозі опромінення (DX = 4608 мВт∙с/см
2
).  

 

Експериментально підтверджено, що в кристалах ZnSe, які є класичними 

кристалофосфорами, максимальна накопичена світлосума при рентгенівському 

збудженні не залежить від інтенсивності збуджуючого випромінювання. Це 

означає, що класична модель кристалофосфорів з одним типом пасток, яка дає для 

максимальної накопиченої світлосуми залежність n  ~ 
exI , є занадто спрощеною. 

Необхідно використовувати модель кристалофосфорів з декількома типами 

пасток, згідно якої динаміка накопичення світлосуми на кожній пастці описується 

простою експоненційною залежністю зі своїм характерним часом накопичення та 

яка дає незалежність величини максимальної накопиченої світлосуми від 

інтенсивності збудження.  

ВИСНОВКИ 
Результатами комплексних теоретико-експериментальних досліджень 

фізичних процесів, що відбуваються у високоомному широкозонному 

напівпровіднику монокристалічному ZnSe під дією іонізуючого опромінення та 

інших зовнішніх факторів, є: 

а 
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1. Встановлено, що невелика надлінійність експериментально отриманих 

вольт-амперних характеристик темнової провідності не пов’язана з контактними 

явищами, а обумовлена ефектом Пула-Френкеля. Виконано доповнення теорії 

Пула-Френкеля для різних потенціалів взаємодії локального центру з носієм 

заряду.  

2. Вольт-амперні залежності рентгенопровідності усіх досліджуваних 

монокристалів є надлінійними. Встановлено, що для центральної частини 

напівпровідникового зразка інтегральні характеристики РП (ВАХ, ЛАХ) повинні 

бути лінійними. Для одного зразка при кімнатній температурі спостерігається 

незвичайне явище: зменшення струму провідності при ввімкненні рентгенівського 

опромінення.  

3. Спектральні дослідження люмінесценції та струму провідності, 

фосфоресценції та релаксації струму, ТСЛ та ТСП монокристалічних зразків ZnSe 

показали, що на центрах свічення, які відповідають за смугу 630 нм, реалізується 

два механізми рекомбінації (електронний та дірковий).  

4. Експериментально підтверджено, що в монокристалах ZnSe 

накопичена світлосума при рентгенівському збудженні не залежить від 

інтенсивності збуджуючого випромінювання. Тому необхідно використовувати 

замість класичної багатоцетрову модель кристалофосфорів, згідно якої динаміка 

накопичення світлосуми на кожній пастці визначається тільки дозою опромінення 

(добуток інтенсивності на час опромінення) та описується простою 

експоненційною залежністю зі своїм характерним часом накопичення та яка дає 

незалежність величини накопиченої світлосуми від інтенсивності збудження.  
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АНОТАЦІЯ 

Подуст Г. П. Провідність та люмінесценція монокристалічного ZnSe при 

рентгенівському збудженні. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти та науки  України,  Київ, 

2018. 

Дисертаційна  робота  присвячена  теоретико-експериментальним 

дослідженням фізичних процесів, що відбуваються у високоомному 

широкозонному напівпровіднику, монокристалічному селеніді цинку, з 

використанням широкого спектру експериментальних методик (дослідження 

темнової, фото- та рентгенопровідності при різних температурах, спектрів 

рентгенолюмінесценції, термостимульованої провідності та термостимульованої 

люмінесценції, тощо).  

Були проведені комплексні експериментальні та теоретичні дослідження 

люмінесцентних та електричних властивостей напівпровідникового матеріалу при 

збудженні рентгенівським випромінюванням, причому виконувалась одночасна 

реєстрація провідності та люмінесценції по двом каналам свічення. В роботі 

встановлено, що невелика надлінійність експериментальних ВАХ темнової 

провідності обумовлена ефектом Пула-Фрекеля. Виконано доповнення теорії 

Пула-Френкеля для різних потенціалів взаємодії локального центру з носієм 
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заряду. Запропоновано та застосовано для теоретичного розгляду кінетики 

провідності та люмінесценції багатоцентрову модель кристалофосфору. 

Використовуючи цю нову модель вдалось пояснити закономірності накопичення 

світлосуми в монокристалах селеніду цинку та підтвердити неспроможність 

класичних теорій фотопровідності та  фотолюмінесценсії описати фізичні 

процеси, що відбуваються у високоомних напівпровідниках при взаємодії з 

іонізуючим опроміненням. 

Ключові слова: високоомні напівпровідники, монокристали ZnSe, іонізуюче 

опромінення, рентгенопровідність, рентгенолюмінесценція, темнова провідність, 

термостимульована провідність, термостимульована люмінесценція, накопичена 

світлосума. 
 

АННОТАЦИЯ 

Подуст Г. П. Проводимость и люминесценция монокристаллического 

ZnSe при рентгеновском возбуждении. − Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.07 – физика твердого тела. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и 

науки Украины, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена комплексным теоретико-экспериментальным 

исследованием физических процессов, происходящих в высокоомном 

широкозонном полупроводнике, монокристаллическом селениде цинка, с 

использованием широкого спектра экспериментальных методик (исследования 

темновой, фото- и рентгенопроводимости при различных температурах, спектров 

рентгенолюминесценции, термостимулированной проводимости и 

термостимулированной люминесценции и т.д.). Исследовались специально 

нелегированные монокристаллы селенида цинка (ZnSe), которые выращивали 

после предварительной очистки шихты для получения кристаллов с минимальной 

концентрацией примесей и собственных структурных точечных дефектов, то есть 

с максимальным удельным сопротивлением материала на уровне ~10
9
-10

14
 Ом∙см. 

Проведено детальное теоретическое рассмотрение темновой проводимости 

высокоомных полупроводников. Полученна система расчетов пространственного 

распределения свободных и локализированных электронов, величины и 

направления приконтактного электрического поля и потенциала для 

полупроводников n-типа с контактной разностью потенциалов -0,1 В < UC < 0,1 В. 

Система расчета базируется на решении системы кинетических уравнений, а не на 

решении одного дифференциального уравнения для потенциала.  

Экспериментально установлено, что электрические контакты с 

металлического индия на монокристаллическом селениде цинка являются 

омическими. Установлено, что небольшая сверхлинейность экспериментальных 

ВАХ темновой проводимости обусловлена эффектом Пула-Френкеля. Проделано 

дополнения теории Пула-Френкеля для различных потенциалов взаимодействия 

локального центра с носителем заряда. 

Детальное рассмотрение кинетики РП для многоцентровой модели 

полупроводника показало, что даже при наличии мелких и глубоких ловушек для 

свободных носителей в центральной части образца интегральные характеристики 
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РП (ВАХ, ЛАХ) описываются линейными зависимостями. Поэтому нелинейность 

ВАХ РП, которая наблюдается экспериментально, может быть обусловлена 

приконтактными явлениями. Изменения характера нелинейности ЛАХ могут быть 

обусловлены временем жизни свободных носителей в зоне проводимости. 

Спектральные исследования люминесценции и тока проводимости, 

фосфоресценции и релаксации тока, ТСЛ и ТСП монокристаллических образцов 

ZnSe показали, что на центрах свечения, которые отвечают за полосу 630 нм 

реализуется два механизма рекомбинации (электронный и дырочный) и что эта 

рекомбинационная полоса не является элементарной, а состоит как минимум из 

трех полос. 

Экспериментально подтверждено, что в монокристаллах ZnSe накопленная 

светосумма при рентгеновском возбуждении не зависит от интенсивности 

возбуждающего излучения. Поэтому необходимо использовать вместо 

классической многоцентровую модель кристаллофосфоров, согласно которой 

динамика накопления светосуммы на каждой ловушке описывается простой 

экспоненциальной зависимостью со своим характерным временем накопления, и 

которая дает независимость величины накопленной светосуммы от интенсивности 

возбуждения.  

Ключевые слова: высокоомные полупроводники, монокристаллы ZnSe, 

ионизирующее облучение, рентгенопроводимость, рентгенолюминесценция, 

темновая проводимость, термостимулированная проводимость, 

термостимулированная люминесценция, накопленная светосумма. 
 

SUMMARY 

Podust G. P. Conductivity and luminescence of ZnSe single crystals under X-

ray excitation. − Manuscript. 
The thesis for the degree of Candidate of Sciences (Physics and Mathematics) by 

specialty 01.04.07 – Solid state physics. − Taras Shevchenko National University of 

Kyiv. – Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to the theoretical and experimental study of physical 

processes occurring in a high-resistance wide-gap semiconductor, single-crystal zinc 

selenide, using a wide spectrum of experimental techniques (studies of dark, photo and 

X-ray conductivity at various temperatures, phosphorescence and current relaxation, X-

ray fluorescence spectra, thermostimulated conductivity and luminescence, and etc.). 

Complex experimental and theoretical studies of the luminescence and electrical 

properties of the semiconductor material during X-ray excitation were carried out, 

simultaneously recording of the conductivity and luminescence in the two channels was 

carried out. It was found that the small superlinearity of the experimental dark 

conductivity current-voltage characteristics is due to the Poole-Frenkel effect. It has 

been made the supplementation of the Poole-Frenkel theory for various potentials of 

interaction of a local center with a charge carrier. A multicenter model of 

crystallophosphorus is proposed and applied for theoretical description of the kinetics of 

conductivity and luminescence. Using this new model, we explained the laws of the 

accumulation of light sums in single crystals of zinc selenide and thus confirmed the 

failure of the classical theories of photoconductivity and photoluminescence in 

describing the physical processes occurring in high-resistance semiconductors under 
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ionizing radiation. 

Keywords: high-resistance semiconductors, ZnSe single crystals, ionizing radiation, 

X-ray conductivity, X-ray luminescence, dark conductivity, thermostimulated 

conductivity, thermostimulated luminescence, accumulated light sums. 


