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АНОТАЦІЯ 

 

Становий О. П. Енергетичний спектр пасток в оксидних та 

халькогенідних наноструктурах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, 

Київ, 2018.  

Дисертацію присвячено дослідженню і розробці моделей для опису 

закономірностей енергетичного спектру пасток (точкових дефектів) в 

об’ємних та мікрокристалах з правильною та деформованою кристалічною 

граткою, а також наночастинках. Дослідження проводились методами 

термолюмінесценції, фотолюмінесценції, комбінаційного розсіяння світла, а 

також методами математичного моделювання. Метод кривих 

термолюмінесценції є одним з основних методів дослідження дефектів 

кристалічної структури, енергетичні рівні яких близькі до краю однієї з зон. 

Такі дефекти називають пастками носіїв заряду.  

Для вивчення закономірностей в енергетичному спектрі пасток носіїв 

заряду в якості модельних матеріалів використано лужногалоїдні кристали, 

завдяки їхній простій кристалічній структурі та природі хімічних зв’язків. 

Визначено, що енергії активації в лужногалоїдних кристалах утворюють серії 

значень кратних коливальному кванту TL = 0.078 еВ (629 см
-1

) в KBr, 

TL = 0.121 еВ (979 см
-1

) в KCl та TL = 0.061 еВ (492 см
-1

) в NaI, що 

відповідає локальній коливальній моді молекули галоїду 2X 
 (Н-центру) 

[1,4].  

Математичне моделювання контурів піків термолюмінесценції дає 

можливість розкласти криву термолюмінесценції на компоненти. 

Розв’язується задача мінімізації середньоквадратичного відхилення, енергія 
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активації E  та частотний фактор 0p  знаходяться як параметри апроксимації. 

Для елементарних піків отримано хороше співпадіння експериментальних 

даних з аналітичною кривою (в межах 1 %), що свідчить про узгодженість 

використовуваної моделі з експериментом. Наприклад, енергії активації 

пасток KBr, розраховані методом апроксимації експериментальних кривих 

термолюмінесценції та методом часткового висвічування,  співпадають в 

межах кількох сотих електронвольт. Поєднання двох методів дає можливість 

розширити спектр матеріалів, для яких енергії активації пасток можна 

визначити з високою точністю [2,3,4].  

Вперше проведено порівняльне дослідження низькотемпературної 

термолюмінесценції мікро-, монокристалів та наночастинок CdSe та CdS [2]. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у визначенні впливу 

дефектів кристалічної структури на фізичні властивості напівпровідникових 

наночастинок, які активно впроваджуються в електронні та оптичні пристрої.  

Дослідження показали, що в наночастинках більш інтенсивними є 

низькотемпературні піки з відповідними енергіями активації пасток 0.07 – 

0.20 еВ, в монокристалах – високотемпературні, яким відповідають енергії 

активації 0.3 – 0.7 еВ. Зважаючи на слабку інтенсивність термолюмінесценції 

в досліджуваних зразках, для визначення енергії активації пасток було 

застосовано метод апроксимації форми контура піків у поєднанні з 

розкладом кривої термолюмінесценції на елементарні контури.  

Порівняння визначених енергій активації пасток в монокристалах та 

наночастинках вказує на подібну тенденцію як для CdS, так і для CdSe: при 

переході від моно- до мікрокристалічного зразка і далі до наночастинок 

енергія активації більшості пасток слабо змінюється (в межах кількох сотих 

еВ). Наприклад, енергії активації пасток, що відповідають 

високотемпературним пікам в CdSe, співпадають в межах ± 0.02 еВ, а 

положення максимумів залишаються сталими для всіх зразків CdSe [2].  
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З отриманих результатів слідує, що глибина залягання енергетичних 

рівнів дефектів практично не змінюється для наночастинок в порівнянні з 

об’ємними  кристалами.  

Термолюмінесценція досліджуваних зразків об’ємних та нанокристалів 

обумовлена поширеним типом дефектів в структурах типу АIIBVI (зокрема, 

CdS, CdSe), а саме міжвузловими атомами Cd
+
 чи S(Se)

–
 і відповідними 

вакансіями, V
–

Cd, V
+

S(Se), що є парами Френкеля.  

На кривих термолюмінесценції піки з максимумами при ~ 110, ~ 130, 

~ 160 K проявляються для всіх зразків CdS та CdSe. Згідно запропонованого 

пояснення природи термолюмінесценції досліджених зразків, дефектам, що 

мають подібну електронну структуру в CdS та CdSe, відповідають пастки з 

однаковою енергією активації. Цими дефектами є вакансії сірки та селену.  

Проведено дослідження явища термолюмінесценції нанорозмірних 

порошків ZrO2,:Y2O3, з різним відсотковим вмістом Y2O3, що слугує для 

стабілізації тетрагональної чи кубічної структури діоксиду цирконію [3]. На 

кривих термолюмінесценції ZrO2,:Y2O3 не проявляються смуги, характерні 

для чистого ZrO2, тому є підстави вважати, що в легованому оксиді цирконію 

переважний вклад у термоактиваційних явищах вносять дефекти, створені за 

рахунок внесення домішки, тоді як в чистому оксиді цирконію пастки носіїв 

заряду слід ототожнювати з власними дефектами. Дійсно, в матеріалі 

ZrO2:Y2O3 найпоширенішими типами дефектів є вакансії кисню VO
2+

 (F
+
-

центри), вузловий атом цирконію в центрі тригонально спотвореної області 

(T-центр). Зокрема, на кожні два атоми Zr
4+

 кристалічної гратки, заміщених 

атомами Y
3+

, утворюється киснева вакансія, концентрація яких складає 

порядку 10
21

 м
-3

 в зразку ZrO2:Y2O3 (8 мол. % Y2O3). В такому разі можна 

говорити про порушення регулярної структури кристалічної гратки [6].  

Порушення регулярної кристалічної структури підтверджується 

результатами досліджень комбінаційного розсіяння світла в ZrO2:Y2O3, де 

спостерігається неповний перехід з моноклінної до тетрагональної та з  

тетрагональної до кубічної структури при збільшенні концентрації Y2O3, 
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також спостерігається неоднорідне уширення смуг комбінаційного розсіяння 

світла.  

Порушення структури кристалічної гратки, а як наслідок 

неоднорідність оточення дефектів, призводить до розкиду енергетичних 

положень рівнів пасток в забороненій зоні. Для окремого типу пасток енергія 

активації змінюється в межах ∆E, а піки термолюмінесценції зазнають 

уширення [3]. Запропоновано модель, згідно якої  у випадку відсутності 

перезахоплення для пасток з енергією активації Ei швидкість зміни 

концентрації заповнених пасток пропорційна добутку імовірності звільнення 

носія заряду з пастки на концентрацію заповнених пасток in , а уширений пік 

термолюмінесценції є результатом згортки рівняння Randall-Wilkins (лінійної 

кінетики термовисвічування) з функцією розподілу густини енергетичних 

станів.  

Методом кривих термолюмінесценції визначено енергетичний спектр 

пасток в ZrO2:Y2O3 з різним відсотковим вмістом Y2O3 (0.6 – 8 мол.%). 

Діапазон значень енергій активації становить 0.12 – 0.45 еВ. 

Використовувався удосконалений метод часткового висвічування з 

урахуванням розкиду енергетичного положення рівнів пасток. Величина ∆E 

знайдена як параметр апроксимації при розкладі кривих термолюмінесценції 

на окремі піки та становить від 0.05 до 0.07 еВ для різних пасток.  

Пропонується модель термолюмінесценції ZrO2:Y2O3, де в якості пасток 

виступають O
–
-центри, а центрами рекомбінації є F

+
 або Т-центр: дірка 

звільняється з пастки і рекомбінує на електронному центрі [3]. Такий 

механізм термолюмінесценції ZrO2:Y2O3 підтверджується результатами 

досліджень температурної залежності фотолюмінесценції для зразків, 

попередньо опромінених рентгенівським випромінюванням. Спостерігається 

підвищення інтенсивності фотолюмінесценції поблизу 200 K спричинене 

спустошенням мілких пасток носіїв заряду з енергією термічної активації 

0.12 – 0.45 еВ. Також знайдено кореляцію температурної залежності  
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світлосуми зі зміною інтенсивності смуг збудження люмінесценції в 

температурному діапазоні 80 – 300 К.  

Спустошення пасток та зміна зарядового стану точкових дефектів 

(зокрема F
+
 та Т-центрів), впливає на випромінювальні та 

безвипромінювальні канали рекомбінації і, як наслідок, змінюється 

інтенсивність фотолюмінесценції при сталій інтенсивності збудження [5].  

Ключові слова: термолюмінесценція, фотолюмінесценція, 

комбінаційне розсіяння світла, дефекти, пастки носіїв заряду, світлосума, 

енергія активації, лужногалоїдні кристали, наночастинки. 

 

SUMMARY 

Stanovyi O. P. Energy spectrum of traps in oxide and chalcogenide 

nanostructures. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for the degree of Candidate of Science in Physics and Mathematics by 

specialty 01.04.05 – optics and laser physics. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

Thesis is dedicated to the study and development of models for describing the 

regularities in energy spectrum of traps (point defects) in bulk and microcrystals with 

an ideal and deformed crystal lattice and nanoparticles. The investigations were 

carried out by the methods of thermoluminescence, photoluminescence, Raman 

scattering, and also by the methods of mathematical modeling. The method of 

thermoluminescence is one of the main methods for the investigation of point defects 

of a crystalline lattice, energy levels of which are located close to the edge of one of 

the zones. Such defects are called the charge carrier traps. 

Alkaline halide crystals have been used as a good model material for studying 

regularities in the energy spectrum of traps, mainly due to the simple crystalline 

structure and the nature of chemical bonds. It is determined that the activation 

energies of traps in alkaline halide crystals form the oscillatory series with the 

vibrational quantum TL = 0.078 eV (629 cm
-1

) in KBr, TL = 0.121 eV (979 cm
-1

) 

in KCl and TL = 0.061 eV (492 cm
-1

) in NaI. The energy of the quantum in 
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oscillator regularity corresponds to the local vibration mode of the halide 

molecule 2X 
 (H-center) [1,4]. 

The mathematical modeling of the contours of the thermoluminescence peaks 

makes it possible to decompose the thermoluminescence curve on the components. 

Activation energy E  and frequency factor 0p  are obtained as parameters of 

approximation. The combination of the initial rise method and the method of peaks 

approximation allows to expand the range of materials for which the activation energy 

of traps can be determined with high accuracy [2,3,4].  

The comparative investigations of the low-temperature thermoluminescence of 

micro-, single crystals and nanoparticles of CdSe and CdS has been made for the first 

time [2]. The practical significance of the obtained results is to determine the 

influence of the defects of the crystalline structure on the physical properties of 

semiconductor nanoparticles, which are actively implemented in electronic and 

optical devices. 

In the thermoluminescence spectra of nanoparticles the low-temperature peaks 

with the corresponding activation energies of the traps of 0.07 – 0.20 eV are more 

intense, in contrast to the intense high-temperature peaks in spectra of single crystals, 

which correspond to the activation energy of 0.3 – 0.7 eV. Due to the weak 

thermoluminescence intensity in these samples the method of the peaks shape 

approximation combined with the decomposition of the thermoluminescence curve on 

the elementary peaks was used to determine the activation energy of the traps.  

The comparison of the activation energies of traps in single crystals and 

nanoparticles points to a similar tendency for both CdS and CdSe. The activation 

energy of most traps is slightly changing (within a few hundredths eV) from single 

crystal to microcrystalline specimens and further to nanoparticles. For example, the 

activation energies of traps corresponding to the high-temperature peaks in CdSe 

coincide within ± 0.02 eV, and the positions of the maxima change slightly for all 

samples of CdSe [2]. Accordingly, the difference in depth of traps (energy levels of 

points defects) for nanoparticles was not detected in comparison with bulk crystals. 
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The thermoluminescence of the investigated samples of bulk and nanocrystals 

is caused by the common type of defects in structures such as AIIBVI (in particular, 

CdS, CdSe), namely interstitial atoms Cd
+
 or S (Se)

–
 and corresponding vacancies, V

–
 

Cd, V
+
 S (Se), which is Frenkel's pairs. 

The peaks with maxima at ~ 110, ~ 130, ~ 160 K are present on the 

thermoluminescence curves for all CdS and CdSe samples. According to the proposed 

interpretation of the nature of the thermoluminescence of the investigated samples, the 

traps with the same activation energy are correspond to the defects having a similar 

electronic structure in CdS and CdSe. These defects are sulfur and selenium 

vacancies. 

The study of the thermoluminescence of nanosized powders ZrO2:Y2O3, with 

different percentages of Y2O3 (used to stabilize the tetragonal or cubic structure of 

zirconium dioxide) was performed [3]. On the curves of thermoluminescence of 

ZrO2:Y2O3 there are no bands characteristic for pure ZrO2, therefore there is a reason 

to consider that in the alloyed zirconia the predominant contribution to 

thermoactivation phenomena is made by the defects created by the impurity injection. 

Whereas in the pure zirconia the charge carrier traps should be identified with their 

own defects. Indeed, in ZrO2:Y2O3, the most common type of defect is the oxygen 

vacancy VO
2+

 (F
+
-centers) and Zr

3+
 (Y

3+
) in the position between two vacancies of 

oxygen in the center of a trigonal distorted area (T-center). In particular, for each two 

Zr
4+

 atoms of the crystalline lattice replaced by Y
3+

 atoms, an oxygen vacancy is 

formed, the concentration of which is about 10
21

 (m
-3

) in the sample ZrO2:Y2O3 (8 

mol % Y2O3). In this case, it can be assumed that there is a crystal lattice disordering 

[6]. 

Crystal lattice disordering is confirmed by the results of studies of Raman 

scattering in ZrO2:Y2O3. An incomplete transition from monoclinic to tetragonal and 

from tetragonal to cubic structure with increasing concentration of Y2O3 is observed. 

Also, Raman bands are inhomogeneously broaded. 

It was found that in ZrO2:Y2O3 crystall lattice disorder and the inhomogeneous 

distribution of oxygen vacancies cause the activation energies variation and 
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broadening of the thermoluminescence peaks [3]. It is proposed a model according to 

which for the traps with activation energy Ei the rate of change in the concentration of 

filled traps is proportional to the probability of release of charge carrier from the trap 

and concentration of filled traps. The broadened thermoluminescence peak is the 

result of the convolution of the Randall-Wilkins equation (linear kinetics of 

thermoluminescence) with the distribution function of the density of energy states. 

The energy spectrum of traps in ZrO2:Y2O3 with different percentages of Y2O3 

(0.6 - 8 mol %) was determined by the method of thermoluminescence curves. The 

values of the activation energies are from 0.12 to 0.45 eV. An improved initial rise 

method was used, taking into account the activation energy distribution and 

broadening of the thermoluminescence peaks. The full width at half maximum of the 

activation energy distribution in ZrO2:Y2O3 is from 0.05 to 0.07 eV for the samples 

with various Y2O3 concentrations. 

A model of thermoluminescence of ZrO2:Y2O3 is proposed. In this model O
–
-

centers act as traps and the centers of recombination are F
+
 or T-centers: the hole 

releases from the trap and recombines at the electronic center [3]. Such mechanism is 

confirmed by the results of comparison of the temperature dependence of the 

photoluminescence spectra that demonstrate their different behavior before and after 

the accumulation of lightsum (vacant and filled traps, respectively). An increase in the 

photoluminescence intensity near 240 K is observed due to the shallow traps empting 

with thermal activation energy of 0.12 – 0.45 eV. Also, the correlation of the 

temperature dependence of the excitation luminescence bands intensity with 

accumulated lightsum after X-ray excitation was found.  

The traps empting and the change in the charge state of point defects (in 

particular, F
+
 and T-centers) affect on radiative and non-radiative recombination 

process. Consequently, the change of the intensity of photoluminescence at a constant 

intensity of excitation is observed [5]. 

Keywords: thermoluminescence, photoluminescence, charge carrier traps, 

Raman scattering, accumulated lightsum, activation energy, alkaline halide crystals, 

nanoparticles. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. На процеси поглинання 

світла, накопичення та релаксації електронних збуджень значною мірою 

впливають точкові дефекти кристалічної структури. Точкові дефекти можуть 

виступати центрами рекомбінації або пастками для носіїв заряду, оскільки їм 

відповідають локальні енергетичні рівні в забороненій зоні. Дослідження 

актуальне як з точки зору фундаментальної фізики, так і практичного 

застосування досліджуваних матеріалів. 

Лужногалоїдні кристали є гарним модельним матеріалом для вивчення 

закономірностей в енергетичному спектрі пасток, в основному завдяки 

простій кристалічній структурі та природі хімічних зв’язків. Окрім того, ці 

матеріали залишаються перспективними і широко застосовуються як оптичні 

елементи в інфрачервоній спектроскопії, активні елементи в сцинтиляційних 

детекторах іонізуючого випромінювання, при запису голограм, створенні 

активних середовищ для перестроюваних по частоті лазерів. 

Важливим напрямком сучасної спектроскопії твердого тіла є пошук 

нових об’єктів дослідження з властивостями, недосяжними для відомих на 

сьогоднішній день кристалів. Прикладом таких об’єктів є наноструктурні 

матеріали. Вони складаються з відомих хімічних сполук, але завдяки малим 

розмірам проявляють зовсім нові фізичні властивості, що не спостерігаються 

в об’ємних матеріалах. Наприклад, неперервні енергетичні зони 

монокристалів в наночастинках трансформуються у вузькі дискретні 

енергетичні рівні, подібні молекулярним; енергетичне положення рівнів 

можна змінювати, змінюючи розмір наночастинок. 

Залишаються дискусійними багато питань щодо застосування моделей 

для опису енергетичної структури наночастинок, зокрема опису 

закономірностей в енергетичному спектрі пасток, пов’язаних з точковими 

дефектами. Дефекти кристалічної структури в наночастинках є 
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визначальними в процесах релаксації електронних збуджень. При переході 

до розмірів порядку кількох нанометрів важливим є внесок поверхневих 

атомів і, відповідно, поверхневих дефектів. Іншою проблемою яка часто 

виникає при синтезі наночастинок є їх значний розподіл за розмірами, що 

необхідно враховувати при аналізі отриманих  результатів досліджень.  

Дослідження пасток в нанооб’єктах важлива з огляду на те, що подібні ж 

особливості проявляються в об’ємних кристалах з великим вмістом домішок. 

Дійсно, в матеріалі ZrO2:Y2O3 найпоширенішим типом дефектів є вакансії 

кисню VO
2+

 (F
+
-центри). Зокрема, на кожні два атоми Zr

4+
 кристалічної 

гратки, заміщених атомами нижчої валентності (наприклад, Y
3+

), 

утворюється киснева вакансія, концентрація яких складає порядку 10
21

 (м
-3

) у 

випадку концентрації домішки Y2O3 що складає 8 мол. %. В результаті цього 

значно деформується кристалічна гратка, а смуги оптичного поглинання та 

люмінесценції зазнають неоднорідного уширення в результаті неоднорідного 

оточення центрів. 

Відповідно, основною метою даної роботи є вивчення закономірностей 

змін енергетичного спектру та зарядового стану пасток залежно від 

деформації кристалічної ґратки та розміру частинок. 

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі експериментальної фізики 

фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в рамках науково-дослідних тем: "Оптичні та електронні 

властивості гомогенних та гетерогенних систем на основі неорганічних та 

органічних сполук для фотоніки, біофотоніки та наноелектроніки" 

(№ 06БФ051-07), номер держреєстрації: № 0106U006393; «Фундаментальні 

дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елементарних частинок 

астрономії і матеріалознавства для створення основ новітніх технологій» 

(№11БФ051-11), номер держреєстрації: 0111U004954; «Дослідження 
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електронно-коливальних процесів в композитах та наносистемах, 

перспективних для сонячної енергетики, малоенергозатратних джерел світла 

та медицини» (№16БФ051-03), номер держреєстрації: 0116U004751. 

 

Мета і завдання дослідження. Мета полягалє у встановленні та 

поясненні закономірностей енергетичного спектру пасток (точкових 

дефектів) в об’ємних та мікрокристалах з правильною та деформованою 

кристалічною граткою, а також наночастинках. Встановлення механізмів 

накопичення та релаксації електронних збуджень в досліджуваних оксидних 

та халькогенідних кристалах та наночастинках. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі 

завдання: 

– дослідити явище термолюмінесценції в лужногалоїдних кристалах. 

Розробити методику моделювання і провести аналіз кривих 

термолюмінесценції. Визначити характеристики точкових дефектів; 

– визначити енергетичний спектр пасток в кристалах CdSe та CdS, а 

також дослідити його особливості для мікрокристалів та наночастинок; 

– визначити механізми накопичення та релаксації електронних збуджень 

в нанокристалічному оксиді цирконію зі стабілізованою кубічною та 

тетрагональною структурою. Встановити механізми впливу рентгенівського 

опромінення на зміну зарядового стану точкових дефектів. 

– дослідити закономірності енергетичного спектру точкових дефектів в 

ZrO2:Y2O3, пов’язаних з наявністю домішки Y2O3. 

– дослідити вплив параметрів термічної обробки на структуру та типи 

точкових дефектів у досліджуваних кристалічних сполуках. 

Об`єкт дослідження: фізичні процеси, пов’язані із збудженням, 

накопиченням і релаксацією електронних збуджень у оксидних та 

халькогенідних структурах з ідеальною та деформованою кристалічною 

граткою, а також наночастинках. 
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Предмет дослідження: термолюмінесценція лужногалоїдних кристалів 

KBr, KCl, NaI; моно-, мікро- та нанокристалічних зразків напівпровідників 

групи AIIBVI (CdSe, CdS, CdSe0.5S0.5); нанокристалічного моноклінного ZrO2 

та стабілізованого в тетрагональній та кубічній фазі ZrO2:Y2O3, з різним 

відсотковим вмістом Y2O3 (0.6 – 8 мол %). Низькотемпературна дефектно-

домішкова фотолюмінесценція ZrO2:Y2O3. 

Методи дослідження: термостимульована люмінесценція, комбінаційне 

розсіяння світла, спектроскопія фотолюмінесценції та збудження 

люмінесценції при різних температурах; математичне моделювання кривих 

термолюмінесценції. 

 

Наукова новизна отриманих результатів.  

1. Розроблено нові та вдосконалено існуючі методики моделювання 

експериментальних кривих термолюмінесценції та визначення енергетичних 

характеристик пасток. 

2. Вперше досліджено явище термолюмінесценції наночастинок CdSe та 

CdS, осаджених з колоїдного розчину. Проведено порівняльне дослідження 

та встановлено закономірності енергій активації пасток в монокристалах та 

наночастинках. 

3. Досліджено ефект прояву в спектрах фотолюмінесценції оксидних 

сполук ZrO2:Y2O3  зміни зарядового стану точкових дефектів. Виявлено 

немонотонну температурну залежність інтенсивності фотолюмінесценції, 

пов’язану зі спустошенням мілких пасток. 

4. Запропоновано модель термолюмінесценції, яка враховує розкид 

енергетичних положень рівнів пасток в ZrO2:Y2O3, пов'язаний з порушенням 

структури кристалічної гратки. На основі запропонованої моделі отримано 

аналітичну функцію для апроксимації контурів піків термолюмінесценції та 

визначення енергії активації пасток у разі уширення піків 

термолюмінесценції. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає у визначенні 

впливу дефектів кристалічної структури на фізичні властивості 

напівпровідникових наночастинок, які активно впроваджуються в електронні 

та оптичні пристрої; визначення механізмів, що впливають на іонну 

провідність в ZrO2:Y2O3, перспективних для застосувань в якості датчиків 

кисню, в твердо-оксидних паливних елементах, тощо.  

 

Особистий внесок здобувача. Наведені в роботі результати досліджень 

отримані автором за його безпосередньої участі в період з 2006 по 2018 рік, в 

тому числі 2009 – 2013рр. – у період навчання в аспірантурі. Автор 

дисертаційної роботи проводив дослідження на базі лабораторій фізичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Автор безпосередньо брав участь у постановці задач та розробці методик 

аналізу експериментальних результатів. 

Дисертація є підсумком результатів наукових досліджень, виконаних у 

співавторстві у вигляді спільних наукових праць, що наведені у списку 

публікацій за темою дисертації. 

У роботах [165,180,140,166] автор безпосередньо проводив дослідження, 

займався обробкою та аналізом експериментальних результатів. 

У роботі [180] автор розробив методику розрахунку енергій активації 

пасток, за допомогою якої розраховано спектр енергетичних рівнів в 

забороненій зоні та сформульовано важливий висновок щодо закономірності 

енергій активації в моно-, мікро- та нанокристалах. 

У роботі [140] на основі моделі, запропонованої автором, отримано 

рівняння, що описує піки термолюмінесценції в кристалах зі значною 

концентрацією домішок та деформацією кристалічної гратки. Рівняння 

використано для апроксимації контурів піків термолюмінесценції методом 

найменших квадратів та визначення енергії активації пасток в досліджуваних 

зразках. 
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Частина експериментальних результатів, що наведені в роботах [189,200] 

отримані здобувачем, їх обробка та аналіз здійснені спільно зі співавторами. 

 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

доповідалися на таких всеукраїнських та міжнародних наукових 

конференціях: 6
th
 European Conference on Luminescent Detectors and 

Transformers of Ionizing Radiation (Lviv, Ukraine, June 19-23, 2006); VII Int. 

Conference “Optics and High Technology Material Science” (Kyiv, Ukraine, 26-

29 October 26-29, 2006); XVIII Intern.Schcool-Sem. “Spectoscopy of Molecules 

and Crystals” (Beregove, Ukraine, September 20-27, 2007); VIII Int. Conference 

“Optics and High Technology Material Science” (Kyiv, Ukraine, October 25-28, 

2007); IX Int. Conference “Optics and High Technology Material Science” (Kyiv, 

Ukraine, October 23-26, 2008); XI Int. Conference “Optics and High Technology 

Material Science” (Kyiv, Ukraine October 21-24, 2010); 26 Int. Conference of 

Physics Students (Budapest, Hungary, 11-18 August 2011); 20 Intern. Schcool-

Sem. “Spectroscopy of Molecules and Crystals” (Beregove, Ukraine, September 

20-27, 2011); II Научно-техническая конференция молодых ученых 

«Люминесцентные процессы в конденсированных средах», (Харьков, 

Украина, 14-18 ноября 2011); III Международная Cамсоновская конференция 

“Материаловедение тугоплавких соединений” (Киев, Украина 23-25 мая 

2012); 22 Intern. Schcool-Sem. “Spectroscopy of Molecules and Crystals” 

(Chynadiyovo, Zakarpattia, Ukraine, September 27 – October 4, 2015). 

 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 17 наукових 

праць – 6 статей [1-6] у фахових українських і зарубіжних рецензованих 

наукових виданнях, 11 тез доповідей [7-17] міжнародних конференцій, які 

додатково відображають наукові результати дисертації. 

 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу та п’яти 

розділів – огляду літератури та чотирьох оригінальних частин, що містять 
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розробку методик, результати експериментів, моделі досліджуваних явищ та 

їх обговорення – а також висновків та списку використаних літературних 

джерел (200 найменувань). Дисертація викладена на 130 сторінках 

друкованого тексту і містить 9 таблиць та 57 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІЧНИХ СПОЛУК, ПОВ’ЯЗАНІ З 

СТРУКТУРНИМИ ТОЧКОВИМИ ДЕФЕКТАМИ 

 

1.1 Класифікація структурних точкових дефектів 

 

Більшість оптичних явищ, таких як оптичне поглинання, 

фотолюмінесценція, фотопровідність, фотохімічне забарвлення оксидних та 

халькогенідних кристалічних сполук пов’язані з наявністю дефектів 

кристалічної структури. Точкові дефекти – центри прилипання (ЦП) та 

центри люмінесценції (ЦЛ) є визначальними в процесах термостимульованої 

люмінесценції (ТЛ) та термостимульованої провідності. 

При температурі 0T  в рівноважному стані кристал завжди містить 

певну кількість дефектів. Додаткові дефекти вносяться при нагріванні, 

деформації, опроміненні.  

Існують декілька типів точкових структурних дефектів [1]: аніонні та 

катіонні вакансії ( +

aV  і cV  ), міжвузлові аніони та катіони ( ai
  і ci

 ). В іонних 

кристалах енергетично вигідним є утворення приблизно однакової кількості 

вакансій додатних (катіонна вакансія) і від'ємних (аніонна вакансія) іонів. 

Утворення таких пар вакансій забезпечує локальну компенсацію заряду.  

Розрізняють два принципово відмінних типи дефектів. Один з них 

виникає в зв’язку з тим, що деякі іони внаслідок теплового руху зміщуються 

зі своїх звичайних положень у   вузлах гратки і проникають у 

міжвузля, залишаючи при цьому порожні вузли. Такі міжвузлові іони та рівні 

їм по кількості вакантні вузли були названі дефектами по Френкелю (пари 

дефектів aV   і ai
  , cV   і ci


 , aV e   і 0

ai  , cV e   і 0
ci  ). 

Вакантні вузли обох знаків в рівних кількостях можуть утворюватись 

незалежно від проникнення будь-яких іонів у міжвузля (пари дефектів aV   і 

cV   , ai
  і ci

  ). Такі мікродефекти відомі як дефекти по Шотткі, який вперше 
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вказав на істотне значення таких дефектів у явищах електропровідності 

іонних кристалів.  

Забарвлення кристала може бути викликане збудженням або іншими 

способами, що обумовлено селективним поглинанням центрів, які при цьому 

виникають.  

Одним з найбільш вивчених та простих власних дефектів є F-центр, що 

складається з електрона і утримуючої його аніонної вакансії. Електрон, який 

знаходиться у локальному стані, своїм електричним полем поляризує 

кристал, а поляризований кристал створює для електрона потенціальну яму, 

яка в свою чергу стаціонарно підтримує електрон в локальному стані [2]. 

Радіально поляризований кристал представляє для електрона значну 

потенційну яму, в якій електрон може локалізуватись навіть при відсутності 

будь-яких дефектів у кристалі. Такі локальні стани називаються поляронами. 

F-центр являє собою електрон, що локалізувався в кристалі, на який, окрім 

поля кристала, діє додаткове поле, викликане поляризацією кристала самим 

електроном, а також поле, пов'язане з відсутністю іона у вузлі гратки. 

Іншими словами, F-центр – це полярон, який осів своїм центром на 

вакантний галоїдний вузол гратки ( ae V  ). Оптичне поглинання F-центра 

зумовлено електричним дипольним переходом цього центра у збуджений 

стан [3–5].  

При поглинанні забарвленим кристалом світла в спектральній області F-

смуги поглинання частина F-центрів зникає внаслідок їх іонізації, але при 

цьому виникають нові центри поглинання, так звані F'-центри, смуга 

поглинання яких зсунута відносно F-смуги в довгохвильову область спектра. 

F'-центр являє собою F-центр, що захопив ще один електрон.  

FА-центру відповідають дві смуги поглинання. Він відрізняється від F-

центра тим, що один із найближчих сусідів замінюється іоном іншого 

металу. Відповідно, FАА-центр – з двома найближчими сусідами, заміненими 

іонами іншого металу. Декілька F-центрів можуть утворювати комплекси. Ці 
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та інші центри відрізняються один від одного своїми оптичними 

властивостями. 

При утворенні в процесі фотохімічного забарвлення вільних електронів, 

які потім локалізуються на рівнях пасток (ЦП), у валентній зоні утворюються 

дірки. Імовірність рекомбінації електрон-діркової пари відносно невелика, 

оскільки дірки локалізуються подібно до електронів (в центрах забарвлення) 

на деяких рівнях пасток, що обумовлені дефектами кристалічної структури, 

так званими VF-центрами ( ce V  ). Поглинання світла дірковими центрами 

пов’язане із звільненням додатньо заряджених дірок з пасток та їх 

подальшою рекомбінацією з F-центрами. Можна вважати, що VF-центри є 

аналогами електронних центрів забарвлення. З хімічної точки зору це 

означає, що якщо F-центри відповідають атомам лужного металу, то VF -

центри відповідають атомам галоїду.  

Дірка може бути захоплена іоном галогену (автолокалізація дірки). 

Одногалоїдні дірки типу 0X  можуть перетворюватись в двогалоїдні 

молекулярні стани типу 2X   (VK -центр, заряд +1, тобто це еквівалентно e ). 

У кристалі хлористого калію VK -центр подібний до молекули 2Cl  

(двоцентрова конфігурація). Автолокалізована дірка може переміщуватись по 

кристалу стрибкоподібно (реорієнтаційно). 

H-центри являють собою молекули двохгалоїдного молекулярного стану 

2X    (2X e  ), утворений вузловим та міжвузловим атомом галоїду. В 

фізико-хімічному відношенні H-центр еквівалентний міжвузловому атому 

галоїду ( 0

ai ). 

Існує велика кількість інших центрів. Центри і дефекти можуть 

об'єднуватися і створювати агрегати. При великій дозі опромінення 

виникають складні утворення з катіонних вакансій, дірок та міжвузлових 

атомів. При високих температурах всі складні дефекти розбиваються на 

прості. 
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Аналогічно до класифікації центрів у лужногалоїдних кристалах (ЛГК) 

для інших кристалічних сполук вводять так звані центри F-типу. Наприклад, 

в MgO та Al2O3 смуги в спектрах оптичного поглинання та люмінесценції 

пов’язують з наявними F
+
-центрами [6,7]. В оксиді цирконію ZrO2:Y2O3, 

вакансія кисню може локалізувати електрон, що призводить до утворення F
+
- 

центру ( 2

Oe V  ). Також можливе утворення центрів FА
+
 та FАА

+
 [8,9]. Проте, 

в ZrO2:Y2O3, також утворюються дефекти, суттєво відмінні від дефектів 

кристалічної структури ЛГК, зокрема Т-центр, О 
–
- центр  та С-центр [10–

12]. 

В структурах типу АІІВVI, зокрема, CdSe парами Френкеля є міжвузлові 

атоми Cd  чи Se  ( Cdi , Sei ), і відповідні вакансії CdV  , SeV  . В зонній схемі такій 

парі відповідають два енергетичні рівні, що розташовані в забороненій зоні, 

один з них донорний, а інший акцепторний. Розраховані енергії реакцій 

дисоціації  Se CdCdSe V V   і Se CdCdSe V V    [13] свідчать про менші 

енергозатрати і більшу ймовірність для утворення зарядженої пари дефектів.  

Група рівнів SeV  , Cdi  представляє комплекс донора з пасткою. Оскільки 

власні дефекти є донорами і акцепторами, до них застосовна теорія донорно-

акцепторних пар. Енергія випромінювання при рекомбінації електрона і 

дірки в парі може бути розрахована за формулою 

  ),()4( 2
0

2
ADADADag rrqEEEh    

де gE  – ширина забороненої зони, a  – ефективна зміна gE  під дією 

збудника, DE  і AE  – рівні залягання донора і акцептора,   – поправка на 

некулонівський  характер взаємодії при малих ADr  (відстань між донором і 

акцептором), q  – заряд електрона. 

Переходи між енергетичними рівнями власних точкових дефектів 

наночастинок CdSe спостерігались, зокрема, в спектрах люмінесценції [14]. 
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1.2 Термостимульована люмінесценція як метод визначення енергії 

активації центрів прилипання. Сучасний стан проблеми 

 

Метод кривих термолюмінесценції [15-20] є одним з основних методів 

дослідження дефектів кристалічної структури, енергетичні рівні яких близькі 

до краю однієї з зон. Такі дефекти називають центрами прилипання або 

пастками носіїв заряду. Перевагою методу є його значна чутливість, 

точність, наочність результатів і відносна простота проведення 

експериментів.  

Явище термостимульованої люмінесценції полягає в збільшенні 

інтенсивності фосфоресценції під час нагрівання кристалу. Зразок 

попередньо збуджується ультрафіолетовим або рентгенівським 

випромінюванням при температурі нижчій за температурний діапазон 

вимірів. Свічення викликано термічним звільненням носіїв заряду з пасток 

захоплених при більш низьких температурах. При цьому інтенсивність 

свічення міняється, проходячи через ряд максимумів, кожному з яких 

відповідає певна енергія активації ЦП, тобто крива ТСЛ є грубим 

наближенням енергетичного спектру пасток.  

Розроблені теорії термостимульованої люмінесценції [16] зазвичай 

обмежуються розглядом зонної схеми кристалу з одним типом пасток і 

центрів люмінесценції. Проте в [21] запропоновано модель та знайдено 

рівняння, що описують інтенсивність термостимульованої люмінесценції та 

термостимульованої провідності з урахуванням наявності більш глибоких 

пасток. 

Розглядувана динаміка процесів зводиться до наступного (див. рис. 1.1). 

Під час збудження кристалу генеруються вільні електронно-діркові пари 

(перехід 1). Частина дірок із валентної зони (ВЗ) захоплюється на ЦЛ, 

іонізуючи їх (перехід 2). Певна частина електронів зони провідності (ЗП) 

захоплюється на збуджені рівні іонізованих ЦЛ (перехід 5') і після цього 

рекомбінує з дірками із випромінюванням кванта світла   (перехід 5), 
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даючи стаціонарну люмінесценцію. Інша частина електронів локалізується на 

ЦП (перехід 3). ЦЛ захоплює носії заряду обох знаків, тоді як ЦП здатні 

локалізувати носії лише одного знаку, наприклад, на електронних ЦП 

локалізуються електрони. 

 

 

Нагрівання збудженого кристалу призводить до термічного звільнення 

електронів з пасток (перехід 4), імовірність p  такого процесу є функцією 

температури та енергетичної глибини пастки (1). Такий процес називається 

термічною активацією ЦП. 

0 exp( / )p p E kT        (1.1) 

де 0p  – частотний фактор, E  – енергія термічної активації, k  = 8.62х10
-5

 

еВ/К – множник Больцмана, T  – абсолютна температура. 

Термічно звільнені електрони можуть або рекомбінувати на іонізованих 

центрах люмінесценції, або ж їх повторно захоплюють пастки. 

Виявилось, що система кінетичних рівнянь [20], яка описує кінетику 

процесів, точного розв’язку не має. Різними авторами було запропоновано 

ряд наближень. Так Randall та Wilkins [22,23] знайшли наближене рівняння 

для інтенсивності ТЛ у випадку лінійної кінетики делокалізації носіїв 

заряду, коли імовірність повторної локалізації електронів на ЦП набагато 

менша від імовірності рекомбінації. Інтенсивність ТЛ у цьому випадку 

записується рівнянням 

4 3

2

5

5

1

З.П.

В.З.
Рис. 1.1 Дворівнева зонна схема кристалу. 
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де 0n  – початкова концентрація локалізованих зарядів,   – швидкість 

нагрівання, 0T  – початкова температура. 

Galrick та Gibson [24] розглянули випадок квадратичної кінетики, коли 

імовірність повторної локалізації електронів на ЦП набагато більша від 

імовірності рекомбінації. Знайдений розв’язок для інтенсивності ТЛ має 

вигляд 
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   (1.3) 

де A- деякий параметр, що включає переріз поглинання та концентрацію ЦП 

та ЦЛ. 

В [20] розглянуто кінетичні рівняння у випадку наявності кількох типів 

ЦП в кристалі. Чисельній аналіз розв’язків показав, що контур кривих ТЛ 

залежить від ступеня заповнення пасток носіями заряду. Для ступенів 

заповнення близьких до 1 криві ТЛ найбільш точно відповідають лінійній 

кінетиці, для низьких ступенів заповнення (~ 0.1) криві ТЛ краще 

апроксимуються рівнянням для квадратичної кінетики.  

 

1.3 Термоактиваційні явища в кристалах з  

переважно іонним типом зв’язку 

 

1.3.1 Утворення радіаційних дефектів в лужногалоїдних кристалах 

Такого типу дефекти утворюються при дії на кристал корпускулярного 

або електромагнітного опромінення. Вакансія і міжвузловий атом зазвичай 

мають високу рухливість, що призводить до розходження пари. В результаті 



30 

 

при взаємодії з домішками та іншими структурними дефектами формуються 

стійкі комплекси, які й визначають радіаційне ураження кристалу. 

Утворення радіаційних дефектів в кристалах реалізується двома 

шляхами: пряме зіткнення швидкої частинки з атомом гратки, або більш 

складний процес, пов’язаний зі збудженням електронної підсистеми 

кристалу. Детально проблему розглянуто авторами роботи [25]. 

Основний механізм утворення дефектів під час опромінення, який в 

даний час найбільш широко прийнятий для іонних кристалів, заснований на 

моделі нерадіаційної рекомбінації електрона з автолокалізованою діркою (VK 

– центром) [26,27]. Ультрафіолетове випромінювання збуджує електрон-

діркові пари (або автолокалізовані екситони). Дірка після цього локалізується 

на двох сусідніх атомах галоїду і утворює молекулу 2X   вздовж напрямку 

<110> кристалічної гратки. 

 

Рис.1.2 (а) Автолокалізована дірка (VK – центр) та вільний електрон. (b) Дисоціація 

автолокалізованого екситона. Молекула  зміщується в напрямку <110> з наступною 

безвипромінювальною рекомбінацією  та VK – центра. (c) Утворення F та H – центра. 

 

При низьких температурах відбувається випромінювальна рекомбінація 

електрона та дірки, даючи характерні смуги люмінесценції [28,29], при цьому 

атоми галоїду повертаються до своїх нормальних положень в гратці. При 

більш високих температурах можлива безвипромінювальна рекомбінація.  

Під час цього процесу утворюється пара  F та H–центр, кінетична енергія 
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передається гратці і відбувається розходження центрів у напрямку <110> 

(рис. 1.2 b,c). Проте можливе утворення F–H пари, локалізованої на деякому 

дефекті або домішці [30,31]. H–центри мають низьку енергію міграції (в 

межах 0.2 еВ для більшості ЛГК) і можуть переміщуватись поки не утворять 

стійкої F–H пари. 

Наявність в кристалі домішок призводить до підвищення ефективності 

утворення центрів забарвлення в процесі опромінення. Виявлено, що 

одновалентні лужні домішки, наприклад, Li
+
 або Na

+
 (в KBr, KCl, KI та ін.) 

збільшують так звану V1 смугу поглинання [32,33]. Для тих домішок, які 

виступають сильними електронними пастками (напр. Pl
2+

, Mn
2+

, Tl
+
), має 

місце ефект утворення порівняно великої кількості вільних F–центрів. При 

великих концентраціях домішки (> 10
-3

 моль/атом) електрони можуть 

затримуватись домішкою, тим самим запобігаючи рекомбінації електронів на 

VK –центрах [34].  

Після опромінення зразків при температурі рідкого азоту або гелію було 

експериментально підтверджено наявність вільних міжвузлових точкових 

дефектів, комплементарних до F–центрів,. Проте їх не зареєстровано після 

опромінення зразків при температурах вище кімнатної. З цього випливає, що 

при високих температурах дефекти можуть групуватися разом та формувати 

агрегати [35–37]. Отже слід очікувати, що механізм ТЛ при низькій та при 

високій температурі матиме різний характер. 

 

1.3.2 Термолюмінесценція кристалів KCl, KBr, KI, NaCl,  

збуджених при 4 K 

Визначення природи центрів в ЛГК може бути проведене шляхом 

дослідження кривих ТЛ після збудження при різних температурах. Так, 

збудження при температурі рідкого гелію запобігає активації вторинних 

процесів. А отже, тільки «первинні» центри (F, VK та H–центри, пари 

Френкеля) утворюються в процесі опромінення. Подальше нагрівання може 

ініціювати рекомбінацію e–VK, F–H, або рекомбінацію пар Френкеля. Якщо 
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ці процеси відбуваються шляхом випромінювальної рекомбінації, то 

спостерігається термолюмінесценція. 

За рахунок малої енергії міграції H–центрів термолюмінесценція, 

спричинена F–H рекомбінацією, має спостерігатись при низькій температурі 

~ 20 – 50 K. Проте, ефективність цього процесу вважається вкрай низькою 

[38]. Крім того, дослідження термолюмінесценції та наведеного 

рентгенівським випромінюванням поглинання показало, що існує кілька 

етапів відновлення (відпалу) F та H центрів, які спостерігаються при різних 

температурах [39–41]. 

Типові криві ТЛ деяких кристалів показано на рис. 1.4. Також 

представлено спектральний склад термолюмінесценції [28,42]. Результати, 

схожі до тих, що представлені на рис. 1.4, були отримані і для KCl та NaI. 

 

 

Слід зазначити, що F–H рекомбінація не призводить до появи 

термостимульованої провідності, проте вона з’являється в температурних 

діапазонах, характерних для відпалу дефектів [43–45]. 

Більшість піків ТЛ відповідають кінетиці першого порядку [41,44–46], 

проте деякі результати показують наявність кінетики другого порядку [47–

48]. Кінетика першого порядку описує процес рекомбінації F–центрів та 

Рис. 1.4. Спектр термо-

люмінесценції NaCl при 16 K 

та KBr при 29.5 K. 

Рис. 1.3. Криві інтенсивності термо-

стимульованої люмінесценції та криві відпалу  

F та H центрів [40-42]. (а) NaCl, (b) KBr. 
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зв’язаних з ними H–центрів шляхом зміщення в напрямку <110>. Кінетика ж 

другого порядку описує переміщення H–центрів по всьому кристалу з 

подальшою рекомбінацією на будь-якому F–центрі. 

Автори [46,49] дійшли до висновку, що більшість піків ТЛ відповідають 

процесу I F e  ; Ke V h    або ж F–H рекомбінації, де I  – 

міжвузловий атом галоїду. Додавання домішок призводить до зменшення 

інтенсивності деяких піків, появи ж нових пов’язують з процесом звільнення 

електронів з домішки та подальшою рекомбінації на  VK центрах [41,50]. 

 

1.3.3 Термолюмінесценція лужногалоїдних кристалів,  

збудження при 80 K 

Під час опромінення при більш високій температурі (до кімнатної 

температури) окрім утворення основних центрів  – F і H протікають декілька 

вторинних процесів. При цих температурах H–центри стають достатньо 

рухливими і вони переміщуються шляхом термоактиваційних 

перестрибувань між сусідніми еквівалентними позиціями. 

Це призводить до розпаду частини F–H пар, агрегації H–центрів і 

формування різних дефектів типу H–, V– і D–центрів. Також можливе 

утворення VK –центрів і дифузія екситонів. Кінцевим результатом цих 

процесів є більш складний вигляд кривої термолюмінесценції з точки зору 

кількості, розташування і інтенсивності піків. 

Багато процесів, що відбуваються після опроміненні при 4 K, можуть 

бути пояснені в рамках вищенаведених механізмів. Однак, багато 

високотемпературних піків ТЛ не вдається пояснити в рамках розглянутих 

механізмів. 

У кристалах KBr, опромінених монохроматичним ультрафіолетовим 

світлом при 80 K, спостерігали піки люмінесценції при 103 K, 120 K і 158 K 

(рис. 1.5) [51]. Виходячи з результатів дослідження фотостимуляції піків ТЛ 

120 K і 158 K в області смуги поглинання F–центра (600 нм), автори 

показали, що обидва піки при 120 K, 158 K пов’язані з рекомбінацією 
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електрона на F–центрі. Знайдено, що збудження зразка світлом із довжиною 

хвилі в області екситонної смуги поглинання (203 нм) призводить до 

збільшення інтенсивності піку 103 K (див. рис. 1.5). Додатково аналізуючи 

дані з термостимульованої провідності [52] автори прийшли до висновку, що 

цей пік  термолюмінесценції зумовлений випромінювальною рекомбінацією 

заряджених пар Френкеля. 

В роботі [53] теж спостерігали пік 103 K, а також пік 116 K для кристалу 

KBr:Na. Проте вони пов’язують пік 103 K, а також термолюмінесценцію в 

проміжках 120 – 130 K і 158 – 162 K з рекомбінацією V1– і F–центрів. Інші 

дослідники [54] також схиляються до цих висновків. 

Типові криві термостимульованої люмінесценції та провідності для KCl 

при температурі збудження 80 K показано на рис. 1.6 [55]. 

 

Рис. 1.5. Крива ТЛ KBr після УФ 

збудження при 80 K, (A) 187 нм, 

(B) 185.5 нм, (C) 192 нм, (D) 

203 нм [51]. 

Рис. 1.6. Криві термостимульованої 

люмінесценції (а) та термостимульованої 

провідності (b) KCl. Збудження рентгенівськими 

променями (суцільна лінія) та світлом  в області 

F–смуги поглинання (пунктир) [52]. 
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Детальний аналіз показує, що крім піку при 200 K не існує очевидних 

кореляцій між кривими ТЛ зразків, збуджених рентгенівським 

випромінюванням та світлом в області  F–смуги поглинання [55]. З цього 

автори зробили висновок, що електронні пастки не беруть участь у ТЛ, 

індукованій рентгенівським випромінюванням. Проте вони відзначили, що 

кожному піку ТЛ відповідає процес відпалу F–центру, за винятком піку при 

200 K, який має інтенсивний сигнал термостимульованої провідності. Крім 

цього піку, жоден з піків термолюмінесценції не має еквівалентного піку 

ТСП, що очікувалось би при вивільненні електронів чи дірок у зону 

провідності при нагріванні. 

В інших роботах дотримуються думки, що практично всі піки ТЛ KCl 

пов’язані з різними формами рекомбінації міжвузлових атомів з F–центрами 

[56].  

Всі піки ТЛ KCl, в тому числі пік при 200 K, відповідають екситонній 

люмінесценції. Пояснення природи піку при 200 K, запропоноване в роботі 

[55], пов’язане з анігіляцією VK–центрів, які є активними при цих 

температурах. Проте, розраховані ними енергії активації - 0.14 еВ - набагато 

нижчі, ніж потрібно для цього процесу (0.5 еВ). Кінетика всіх піків -  

першого порядку, але особливий інтерес представляють надзвичайно низькі 

значення частотних факторів, що за розрахунками авторів роботи [55] 

становлять від 7 с
–1

 до 5·10
7
 с

–1
. Це говорить на користь рекомбінації 

міжвузлових центрів та вакансій. 

Типові криві термостимульованої люмінесценції та провідності для NaCl 

показано на рис. 1.7 [57]. ТЛ, стимульована світлом в області F–смуги, 

представлена піками на 89, 98, 117, 211 і 236 K які також спостерігаються в 

опромінених рентгеном зразках. Всі ці піки відносять до вивільнення 

захоплених електронів. Кожен з них можна співставити з піками ТСП, але 

жоден не може бути співставлений з точками відпалу F–центрів. Тим не 
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менш, піки ТЛ при 145, 

170, 253 і 285 K 

корелюють з процесом 

відпалу F–центрів, 

відображаючи 

рекомбінацію F–H пар. 

Легування ЛГК 

кристалів домішками 

призводить до появи 

нових піків ТЛ, що 

характеризують 

домішки. Так, Cu
+
 в NaCl 

індукує випромінювання 

на 350 – 355 нм. В [58–

60] зареєстровано пік 

при 180 K, наявність 

якого пов’язують з 

присутністю Cu
+
. 

Легування Tl
+
 

призводить до деяких цікавих явищ в термолюмінесценції. Наприклад, в 

KCl:Tl
+
 при температурах вище кімнатної переважає випромінювання на 

305 нм [61], що характерне  для переходу 3P1–1S0 в талії [62].  

Нижче кімнатної температури (для зразків, опромінених при 77 K) 

випромінювання при 500 нм стає переважаючим. Засновуючись на даних 

ЕПР і кривих ТЛ, автори [63,64] визначили, що талій може бути пасткою для 

електронів шляхом формування центрів прилипання, таких як Tl
0
, Tl

2+
, Tl2

+
, 

Tl2
3+

 і т.д. Ці центри є причиною появи кількох піків ТЛ, які не 

спостерігаються в чистому KСl. Крім того, положення піків зміщується у бік 

нижчих температур при збільшенні концентрації Tl. Це інтерпретується [63]  

Рис. 1.7. Криві термостимульованої люмінесценції та 

провідності (нижній графік) NaCl. Збудженя 

рентгенівським випромінюванням (суцільна лінія) та 

світлом  в області F–смуги поглинання (пунктир) [57]. 
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як наслідок зміни ширини забороненої зони, а, отже, і глибини пастки, 

викликане кластеризацією атомів Tl
+
.  

Легування двовалентними катіонами викликає аналогічні зміни в 

характері кривих ТЛ, а саме: зміна довжини хвилі випромінювання; 

зниження інтенсивності піків ТЛ, характерних для чистих зразків; поява 

нових піків [58,65]. 

 

1.4 Оптичні властивості сполук типу АІІВVI (CdS та CdSe), пов’язані 

зі структурними точковими дефектами 

 

Велика група напівпровідників, які включають в себе ряд сполук типу 

AIIBVI, є основними кандидатами на синьо-зелені лазери, 

світловипромінюючі діоди та інші оптоелектронні пристрої. 

Технологічному використанню цих матеріалів значною мірою 

перешкоджає ефект самокомпенсації [66,67], який полягає в накопиченні 

переважаючої долі власних дефектів, що утворюють глибокі пастки зарядів. 

Це заважає виготовленню напівпровідникових p–n переходів тим, що деякі 

напівпровідники природно є n- (наприклад, ZnSe або CdSe) або p-типу 

(наприклад, ZnTe або Cu2O). 

Механізми рекомбінації носіїв заряду та обумовлені дефектами 

властивості цих напівпровідників зазвичай досліджувалися методами 

фотолюмінісценції та оптичного поглинання. Визначенню енергетичного 

розподілу пасток та центрів люмінесценції в чистих та легованих AIIBVI 

сполуках присвячено досить багато робіт [68–74]. 

Дослідження радіаційних ефектів в елементарних та складних 

напівпровідниках показало, що первинні дефекти стають рухливими при 

температурі близько 20 – 50 K [75]. Деякі роботи були присвячені питанню 

визначення енергії, температури міграції та механізмів рекомбінації простих 

первинних дефектів в Cd-халькогенідах [76]. 
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1.4.1 Термолюмінесценція та дефектно-домішкове поглинання 

наночастинок CdS та CdSe 

Поряд з тим, що термостимульовані явища в ЛГК кристалах є досить 

вивченими [21,77,78], механізми явищ, пов’язаних з центрами забарвлення в 

AIIBVI сполуках, вимагають подальших досліджень. Представлені дані ТЛ 

прямо або опосередковано вказують на важливу роль власних дефектів у цих 

процесах [79–81]. Ще більш важливу роль дефекти грають у 

напівпровідникових наночастинках за рахунок суттєвого впливу 

неоднорідностей поверхні та кристалічної структури на оптичні та 

термоактивацйні процеси [82–88]. Наночастинки з певними 

характеристиками (так звані квантові точки) на даний час є актуальним 

предметом досліджень у зв’язку з їх високими перспективами технологічного 

застосування, зокрема в квантових комп’ютерах.  

Напівпровідникові наночастинки, малі порівняно з радіусом Бора 

екситона в монокристалі, проявляють квантово-розмірний ефект [89]. Їхні 

спектральні і фотофізичні властивості в основному схожі з відповідними 

властивостями великих молекул. Збуджені електронні стани в них лежать 

при більш високих значеннях енергії, ніж основна заборонена зона 

монокристалу, і є дискретними, а не неперервними. Оптичні дослідження 

показали, що має місце істотне неоднорідне уширення як смуг поглинання, 

так і люмінесценції. Аналіз спектрів ускладнюється ще й через неоднорідне 

уширення за рахунок розподілу за розмірами, дефектів структури, та інших 

причин [90–95].  

Експерименти з дослідження часороздільної люмінесценції при різних 

температурах [96,97] дали можливість висунути припущення щодо центрів 

люмінесценції в CdSe. Автори вважають, що дрібні пастки є домінуючими в 

процесах релаксації збудження.  

У кристалічній структурі поверхневі атоми зазвичай мають менше 

сусідніх атомів і частина зв’язків залишається обірваними. Ці атоми можуть 

розглядатися як дефекти в порівнянні з атомами в об’ємі. В монокристалах їх 
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впливом можна знехтувати, однак в наночастинках за рахунок великого 

співвідношення поверхня-об’єм ці дефекти вносять суттєвий внесок в 

фотофізичні процеси. Поверхневі дефекти утворюють додаткові електронні 

стани в забороненій зоні, можуть змішуватись з внутрішніми станами, а 

також можуть впливати на відстань між рівнями енергії та оптичні 

властивості наночастинок [84–86,98]. 

При високій щільності поверхневих дефектів, може спостерігатися 

зменшення енергії переходу і червоний зсув смуги випромінювання за 

рахунок формування додаткових енергетичних станів. В роботі [99] 

приводяться переконливі докази щодо визначальної ролі поверхневих 

дефектів в наночастинках ZnS. Спостерігався блакитний зсув смуги 

поглинання при зменшенні розміру частинок в той час, як смуга 

термостимульованої люмінесценції зростає за інтенсивністю пропорційно 

співвідношенню поверхня-об’єм. В роботі зазначається, що локальні 

поверхневі стани є розмірно-залежними, тобто рівні дефектів зміщуються 

пропорційно енергії екситона, при цьому глибина пасток залишається 

незмінною. 

Інші автори теж відмічають складний характер флуоресцентних процесів 

у напівпровідникових наночастинках, більшість з яких мають великий 

стоксів зсув, спричинений глибокими пастками, пов’язаними з поверхневими 

дефектами [82,96,97,100,101]. 

Деякі наноструктури типу АIIВVI вже почали досліджувати методами ТЛ 

[99,102–106]. CdS та CdSe досліджувались в цеолітах [103] та скляних 

матрицях [104,105]. На кривій ТЛ наночастинок CdS спостерігається 

інтенсивний максимум при 370 °С, проте автори зазначають, що результуюча 

крива ТЛ досить сильно залежить від енергії збуджуючого випромінювання 

[103]. В роботі  [106] отримали більш складну криву ТЛ наночастинок CdS, 

на ній спостерігається декілька піків, найінтенсивніший з яких міститься при 

180 °С. На кривій ТЛ нанокластерів CdSe проявляється широка, явно складна 

смуга в області 50 – 270 °С. 
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Однозначних висновків щодо природи дефектів, що проявляються в ТЛ, 

немає, проте у всіх роботах наголошується вірогідно домінуюча роль 

поверхневих дефектів. 

 

1.5 Прояв структурних дефектів ZrO2:Y2O3 в спектрах оптичного 

поглинання та електронного парамагнітного резонансу 

 

Оксид цирконію ZrO2 – широкозонний матеріал (заборонена зона 

складає 5–5.5 еВ). При кімнатній температурі він існує в моноклінній формі. 

Кубічна фаза зі структурою флюориту формується при температурі 2370 °С, 

проте ця фаза може бути стабілізованою при кімнатній температурі шляхом 

додавання оксидів низької валентності, таких як Y2O3 [107,108]. 

Електронейтральність зберігається при створенні однієї аніонної вакансії в 

гратці ZrO2 для кожної пари іонів домішки Y
3+

. Саме наявність аніонних 

вакансій і зміни в геометричній та електронній структурі призводять до 

появи корисних властивостей: іонного транспорту, специфічних хімічних і 

оптичних властивостей стабілізованого ітрієм оксиду цирконію (Yttria-

stabilized Zirconia, YSZ) [109–112]. В порівнянні з іншими речовинами YSZ 

має високу іонну провідність при робочих температурах 800 – 1000 °С.  

Грунтуючись на моделі вільного переміщення вакансій кисню 

передбачалося, що іонну провідність в цьому матеріалі можна підвищити 

шляхом збільшення концентрації домішки (Y2O3). Проте виявилось, що 

провідність має максимум на рівні легування 12 – 20 мол %, а енергія 

активації провідності зростає із збільшенням концентрації домішки [113]. 

Багато авторів припускають, що ця поведінка в цілому може бути пояснена 

взаємодією дефектів в сильно легованих оксидах [113–115]. Тобто кисневі 

вакансії можуть вступати в два типи взаємодій: відштовхування між собою та 

відштовхування іншими зарядженими дефектами. 

З іншого боку, повідомлялося, що провідність YSZ може бути підвищена 

шляхом іонного або рентгенівського опромінення [116], яке призводить до 
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зміни дефектної структури матеріалу. Спостерігається поява широких смуг 

поглинання YSZ в видимій та ультрафіолетовій області після опромінення 

[117,118]. ЕПР дослідження дають можливість пов’язати смуги поглинання з 

двома різновидами дефектів – електронних пасток: центри F
+
–типу (що 

являють собою однократно іонізовану вакансію кисню), та T–центри (Zr
3+

, 

Y
3+

) в положенні між двома вакансіями кисню в центрі тригонально 

спотвореної області) [119]. Зазначають також про наявність діркових пасток 

– O
 –
 – центрів, сигнал ЕПР яких є на порядок меншим проте значно 

збільшується після  опромінення ультрафіолетом [120]. 

У роботах різних авторів повідомляється про зменшення інтенсивності 

окремих ліній ЕПР під час нагрівання зразків, опромінених рентгенівським 

випромінюванням або іонами при більш низьких температурах. В [9]  

повідомляють про часткове послаблення ЕПР–сигналу, пов’язаного з Т–

центрами при температурі 150 K та практично повне зникнення  O
 –
 –

 центрів. Автори [15] зафіксували термічне очищення (відпал) парамагнітних 

центрів (Т та центрів F
+
–типу) при температурі ~ 500 K та пов’язану з цим 

термолюмінесценцію з довжиною хвилі  620 нм. Оцінена ними енергія 

активації пасток лежить в межах 0,7 – 1.4 еВ. Ними ж раніше повідомлялось 

про слабку термолюмінесценцію поблизу 100 K, яку пов’язали з дірковими 

пастками. 

 

1.5.1 Чисельні розрахунки енергетичної будови  оксиду цирконію 

Перші неемпіричні дослідження були спрямовані на вивчення 

електронної структури оксиду цирконію та переходу між тетрагональною і 

кубічною фазами [121,122]. Більш пізні роботи були зосереджені на 

дослідженні легованих фаз, приділяючи особливу увагу YSZ. Деякі з них 

були спрямовані на з'ясування ролі домішок і кисневих вакансій в стабілізації 

кубічної фази та їх властивості [123]. Інші ж теоретичні дослідження 

спробували пов'язати наявність цих домішок в матриці ZrO2 з наявними 
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спектроскопічними даними, зокрема, Т–центрів, виявлених в оптичному 

поглинанні та результатах ЕПР досліджень [118,120]. 

Неемпіричні розрахунки для вирішення цих питань, здійснені за 

допомогою періодичної моделі метода Хартрі-Фока й теорії функціонала 

електронної густини, дають точні дані електронної структури та g–тензора 

ЕПР YSZ [124]. Проте, розрахована енергія оптичного переходу при зон-

зонній люмінесценції відрізняється від експериментальних даних. Більш 

точне передбачення спектроскопічних властивостей цієї складної системи 

було отримано за рахунок використання сучасних квантово–хімічних методів 

і вбудованих кластерних моделей [125–127]. Результати показують хороше 

узгодження із загальними уявленнями: валентна зона сформована р–станом 

кисню з невеликим внеском р–стану Zr, тоді як зона провідності складається 

з d–стану Zr з невеликою домішкою р–стану кисню [128]. Стани ітрію 

знаходяться на 20 еВ нижче від верхньої частини валентної зони і на 5,4 еВ 

вище зони провідності. Це означає, що природа забороненої зони в YSZ така 

ж, як в нелегованому кубічному ZrO2. 

За результатами розрахунків енергетичної структури дефектів в YSZ 

(одиничних та подвійних вакансій кисню з різними зарядовими станами та з 

урахуванням заміщень атомів Zr
3+

 на Y
3+

) передбачається наявність 

локальних рівнів в забороненій зоні [128,129] кількість та положення яких 

залежать від типу, конфігурації оточення та зарядженого стану дефекту. 

 

Висновки до розділу 1 

 

З аналізу результатів досліджень оптичних властивостей, пов’язаних з 

точковими дефектами в кристалах KBr, KCl, NaI, кристалах типу AIIBVI та 

оксидних сполук ZrO2:Y2O3 випливає наступне: 

При дії на кристал іонізуючого випромінювання утворюються радіаційні 

дефекти, процес зазвичай носить лавинний характер. Початковими 

продуктами взаємодії рентгенівського або ультрафіолетового 
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випромінювання є електрон-діркові пари або пари Френкеля (вакансія та 

міжвузловий іон). Основний механізм утворення дефектів під час 

опромінення, який в даний час найбільш широко прийнятий для іонних 

кристалів, передбачає проходження кількох стадій процесу, в результаті 

якого утворюються стійкі F–H пари.  

У більшості робіт автори схиляються до того, що термостимульовані 

явища в ЛГК (термолюмінесценція, термостимульована провідність), 

пов’язані з рекомбінацією F–H пар або пар Френкеля, проте дані щодо 

ефективності цих процесів суперечливі. 

Поряд з тим, що термостимульовані явища в ЛГК кристалах є досить 

вивченими, механізми явищ, пов’язаних з центрами забарвлення в AIIBVI, 

сполуках вимагають подальших досліджень. Механізми рекомбінації носіїв 

заряду та пов’язані з дефектами властивості цих напівпровідників зазвичай 

досліджуються лише методами фотолюмінесценції та оптичного поглинання. 

Актуальність досліджень підвищується з огляду на високі перспективи 

технологічного застосування наноструктур AIIBVI-сполук.  

Недостатньо вивченими залишаються дефекти в сполуці ZrO2:Y2O3. 

Діоксид цирконію стабілізують в кубічній фазі шляхом введення оксидів 

низької валентності (наприклад, Y2O3), при цьому в великій кількості 

утворюються дефекти – аніонні вакансії. Наявність дефектів кристалічної 

структури призводять до появи актуальних для застосування властивостей: 

іонного транспорту, специфічних хімічних і оптичних властивостей 

стабілізованого оксиду цирконію. Дослідження енергетичної структури 

дефектів є перспективним з огляду пошуку механізмів впливу на оптичні 

властивості цього матеріалу. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

 

2.1 Постановка експерименту 

 

2.1.1 Експериментальна установка 

 

 

 

Рис. 2.1. Блок схема установки для реєстрації кривих термолюмінесценції. 

 

Дослідження термостимульованої люмінесценції проводилось на 

установці, блок-схема якої наведена на рис. 2.1. 

Основою установки є металевий вакуумний кріостат. Він складається з 

двох частин, які герметично з'єднуються між собою. Вакуум необхідний для 

зниження теплопровідності та запобігання конденсації атмосферної вологи 

на зразку та вікнах кріостату. Повітря з кріостату відкачується спочатку 

форвакуумним насосом, а потім адсорбційним. Як адсорбент 

використовується охолоджене до азотної температури активоване вугілля.  
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Охолодження зразка відбувалось шляхом контакту з мідним блоком, 

оснащеним системою охолодження рідким азотом або його парами. 

Температура вимірювалась диференціальною хромель-копелевою 

термопарою, один спай якої розміщувався безпосередньо біля зразка, а інший 

поміщався в термос з льодом, що тане. Термопара відградуйована через 

кожні 0,00244 мВ значення її ТЕРС. Це відповідає ~ 0,1 К при температурі 

кипіння азоту (77 К) і ~ 0,032 К при 600 К. Сигнал від термопари поступає на 

пристрій реєстрації та контролю. 

Нагрівач прилаштований до протилежної сторони мідного блоку і 

живиться струмом, величина якого регулюється так, щоб забезпечити сталу 

швидкість нагрівання в межах β = 0.15 – 0.20 К/с.  

Збудження проводилось за допомогою рентгенівської установки УРС-

50ИМ. Канали збудження та реєстрації містять систему затворів. Поворотом 

ручки затвору відкривається вікно для збудження, при цьому одночасно 

закривається вікно реєстрації, і навпаки. Канал реєстрації містить кварцову 

лінзу, яка збирає випромінювання на фотоелектронний помножувач (ФЕП-

106). З виходу ФЕП сигнал подається на вхід підсилювача постійного струму. 

Ступінь підсилення можна змінювати дискретно в 10 раз між двома 

сусідніми діапазонами підсилення, а також плавно. З виходу підсилювача 

сигнал подається на пристрій реєстрації та контролю. Останній складається з 

реєструючої та керуючої системи, побудованої на базі мікроконтроллера 

ADuC816BS. Зчитування інформації відбувається за допомогою двох 

аналогово-цифрових перетворювачів, керування – за допомогою цифрово-

аналогового перетворювача. Обидва обладнані програмованими цифровими 

фільтрами, що подавлюють шуми квантування та нормальні шуми. Прилад 

з’єднується з IBM-сумісним ПК через інтерфейс (RS-232). 

Для керування установкою та обробки результатів використовувалось 

програмне забезпечення, розроблене в лабораторії (Гуменюк А.Ф., 

Бейнік І.А., Пащенко В.Г., Становий О.П.); TlFr.exe – основна програма 

керування установкою, Slop.exe – обробка даних часткового висвічування ТЛ, 
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Ener.exe – графічне представлення результатів метода часткового 

висвічування. Розклад кривих ТЛ на елементарні контури проводилось за 

допомогою програми PeakFit 4, контури кривих ТЛ для випадку лінійної, 

квадратичної та кінетики загального порядку задавались в доповненні User 

Function. 

Більшість експериментальних процедур та методик обробки даних 

докладно розглянуті в роботах [130–133]. 

 

2.1.2 Приготування зразків 

KCl. Зразки виколювались із кристалів KCl, як спеціально нелегованих, 

так і легованих Eu. У легованих кристалах піки ТЛ виявились достатньо 

інтенсивними та розділеними, що дозволило досліджувати енергетичний 

спектр пасток методом часткового висвічування. Кристали KCl:Mg,Ca 

виявились малопридатними для дослідження енергетичного спектру пасток 

внаслідок значного уширення відповідних піків, що зумовлено значною 

концентрацією домішок 10
17

 – 10
18

 см
-3

; енергії пасток перестають бути 

дискретними. Окремі результати отримано на нелегованих кристалах KCl, як 

синтетичних, так і природних. Вони виявились менш точними, ніж на 

кристалах KCl:Eu, оскільки наявні зразки нелегованого KCl проявляли 

значно слабкішу ТЛ, порівняно з легованими кристалами. 

NaI. В експериментах застосовувались дозиметричні кристали NaI:Tl. 

Досліджувались зразки без попередніх термообробок та відпалені в різних 

умовах (варіація температури та тривалості відпалу з наступним швидким 

охолодженням). Зміна параметрів відпалу використовувалася для збільшення 

інтенсивності окремих максимумів термооброблених зразків, що 

підвищувало точність результатів. 

KBr. В якості експериментальних зразків використовувались нелеговані 

кристали KBr та KBr:Ba. Оскільки піки на кривих ТЛ були достатньо 

інтенсивні та розділені, це спрощувало застосування методу часткового 

висвічування і не вимагало проведення додаткових процедур термічної 
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обробки. Отримано гарну відтворюваність кривих ТЛ для зразків сколотих з 

різних кристалів і однаково термічно оброблених.  

CdS, CdSe. Використовувалися 

наночастинки CdSe, вирощені 

хімічним методом в двофазній системі 

вода-толуол [134]. Середній розмір 

наночастинок та дисперсію розмірів 

визначали за спектрами поглинання, 

використовуючи залежність енергії 

екситонного переходу від розміру 

наночастинки. Середній діаметр 

досліджуваних наночастинок CdSe 

становив 2.0 нм з дисперсією розмірів 

27 % [134]. Для вимірювань розчином 

наночастинок  покривалась 

полірована поверхня мідної пластинки 

(15х20х0,2 мм), після випаровування толуолу процедура повторювалась (до 

20 разів). В результаті утворювалась плівка наночастинок товщиною кілька 

десятків мкм, діаметром ~ 1 см, після чого пластинка з плівкою поміщалась в 

кріостат і кріпилась до нагрівача. 

В якості зразків нано-CdS використовували колоїдний розчин 

наночастинок, синтезований з використанням в якості стабілізатору L-

цистеїну; температура синтезу 50º С. Наночастинки CdS0.5Se0.5 стабілізували 

тіолгліколевою кислотою (ТГК), співвідношення реагентів [Cd
2+

]:[S2
-
 + Se

2-

]:[TGA] = 1 : 0,5 : 2,5. Перед синтезом реакційну суміш барботували аргоном 

протягом 20 хв., рН вихідних розчинів доводили до 10,5. Перед нанесенням 

плівок мідні пластини витримували в концентрованій сірчаній кислоті 

протягом 12 годин для повного видалення оксидної плівки з її поверхні. 

Плівки наночастинок отримували на автоматизованій установці за 

методикою пошарового нанесення, а саме, послідовним зануренням в розчин 

Рис.2.2. АСМ зображення 

наночастинок CdSe на поверхні слюди, 

дані роботи [134]. 
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поліелектроліту (полі(діалілдиметиламоніум) хлорид (PDDA)) (10 хв.), з 

наступною промивкою в деіонізованій воді (2 хв.) і витримуванням в 

водному розчині наночастинок (15 хв.). За такою схемою формували 20 

бішарів PDDA/CdS і 30 бішарів PDDA/CdS0.5Se0.5 на поверхні мідної 

пластинки [135]. 

Мікрокристалічні порошки CdS та CdSe – продукт фірми Wako, Japan, 

чистота > 99 % та 99,99 % відповідно, розмір зерна ~ 1 мкм. Для вимірювань 

мікрокристалічний CdS та CdSe також наносився на мідну пластинку тонким 

шаром і змочувався толуолом, після висихання толуолу порошок достатньо 

міцно тримався мідної підкладки.  

Об’ємні кристали CdS та CdSe (пластинки розмірами ~ 0,1x2x3 мм) 

також спеціальним чином кріпились до мідної поверхні нагрівача в кріостаті. 

Методика визначення розміру частинок. Оскільки хвильові функції 

носіїв заряду в наночастинці обмежені в просторі по трьох координатах, то в 

літературі наночастинки з розмірами кілька нанометрів часто називають 

квантовими точками. В нанокристалах енергія електронного переходу між 

розмірно-квантованими енергетичними рівнями залежить від розміру 

наночастинок. Даний перехід вважають екситонним [136], оскільки 

електронно-діркова пара, що утворюється внаслідок поглинання світла, 

нагадує екситон Ваньє-Мотта в об’ємному кристалі. Частинки, які 

досліджуються в роботі, мають середні розміри ~ 2 нм, для них радіус Бора 

екситона ~ 6 нм [137]) значно перевищує розмір наночастинок. Отже для 

наночастинок з вказаними розмірами реалізується випадок сильного 

обмеження [138]. Найпростішою теоретичною моделлю, яка відповідає 

даному випадку є модель [139], в основі якої лежить наближення ефективної 

маси. Згідно цієї моделі енергетичний зсув, викликаний квантово-розмірним 

ефектом, можна описати формулою: 

2 2 2
*

2
1.786 0.248

2
Ry

e
E E

R R
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де R  – радіус частинки,   – зведена маса екситона,   – діелектрична 

проникність, *

RyE   – екситонна стала Рідберга. Для досліджуваних 

наночастинок CdSe ця величина складає 2.45 еВ. 

З спектрів оптичного поглинання, використовуючи наведене вище 

рівняння, знаходили середній розмір частинок. 

 

   

 

Рис.2.3. Флуоресценція наночастинок CdSe різного розміру (a). Спектри поглинання 

колоїдних розчинів CdSe [134] та залежність положення максимуму піка поглинання від 

діаметру наночастинок (b). 

 

Зразки ZrO2. Використовувалися зразки як чистого ZrO2 так і 

ZrO2:Y2O3, з різним відсотковим 

вмістом Y2O3 (від 0.6 до 8 мол. %), 

а також легований Cr, Mn, Fe.  

Оксид цирконію – широко-

зонний матеріал (заборонена зона 

складає 5 – 5.5 еВ), при 

температурі нижче 1170 °С має 

моноклінну кристалічну гратку. В 

температурному діапазоні 1170 °С 

– 2370 °С – тетрагональна гратка.  

Кубічна гратка зі структурою 

Рис.2.4. СЕМ зображення зразка 

ZrO2:Y2O3 (4 мол % Y2O3). 
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флюориту формується при температурі вище 2370 °С. Проте тетрагональна 

та кубічна структура стабілізується при кімнатній температурі шляхом 

додавання оксидів низької валентності, таких як Y2O3. 

Нанорозмірні порошки ZrO2:Y2O3 (розмір зерна 7 – 15 нм, рис. 2.4) 

синтезовані методом зворотного спільного осадження гідроксидів з 

азотнокислотних розчинів солей, взятих в стехіометрчному співвідношенні. 

Термічна обробка осадів проводилася при температурі від 350 K до 1000 K. 

Зразки ZrO2:Y2O3 використовувалися як у вигляді порошків так і спресовані 

під тиском до 7.5 ГПа (виробництво Tosoh Corp. Tokyo, Japan; Донецький 

фізико-технічний інститут, Інститут проблем матеріалознавства НАНУ). 

Для дослідження термостимульованої люмінесценції зразки готувалась у 

вигляді густої маси з використанням етилового спирту, далі наносились 

тонким шаром на підкладку і висушувались. Товщина шару вибиралась з 

урахуванням низької теплопровідності зразка, так, щоб отримати достатній 

сигнал люмінесценції при тому, що градієнт температур у товщі зразка 

мінімальний [140]. 

 

2.2 Методика обробки експериментальних результатів  

 

2.2.1 Метод кривих термолюмінесценції. Кінетичні рівняння  

Запишемо кінетичні рівняння, на яких базується метод кривих 

термолюмінесценції [141].  

Розглянемо випадок кристала з одним типом пасток і центрів 

люмінесценції (ЦЛ) (див рис. 1.2). Досліджуваний кристал збуджується 

світлом з енергією квантів, більшою за ширину забороненої зони, або 

рентгенівським випромінюванням, при цьому генеруються вільні 

електронно-діркові пари. Загальна концентрація ЦЛ – 2N , а іонізованих 

внаслідок захоплення дірок – 2n . Частина електронів локалізується на ЦП з 

перерізом захоплення 1 . Загальна концентрація ЦП – 1N , а тих, що захопили 

електрони – 1n . Число носіїв заряду 1n  також ще називають «світлосумою». 
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Імовірність p  термічної активації носіїв заряду є функцією 

температури та енергетичної глибини пастки.  

0 exp( / )p p E kT  ,      (2.1) 

де 0p  – частотний фактор, E  – енергія термічної активації, k  = 8.62х10
-5

 

еВ/K – множник Больцмана, T  – абсолютна температура. 

Отже, щоб на порівняно неглибоких ЦП (зазвичай до 0.5 еВ) запаслася  

певна світлосума, збудження необхідно проводити при низькій температурі, 

наприклад, близькій до точки кипіння азоту (77 K). 

Термічно звільнені електрони можуть або рекомбінувати на іонізованих 

центрах люмінесценції (ефективний переріз захоплення 2  ), або ж їх 

повторно захоплюють пастки (ефективний переріз захоплення 1 ). 

Під час експерименту зазвичай нагрівають кристал за лінійний законом, 

тобто швидкість нагрівання постійна dT dt const   , реєструють 

інтенсивність люмінесценції (інтегрально, або ж з розгорткою по спектру) від 

температури. Останній режим вимагає миттєвого сканування по спектру, 

наприклад, використовуючи ПЗС матрицю. 

Для визначення кінетичних та енергетичних параметрів пасток з кривих 

ТЛ запишемо рівняння, які описують кінетику процесів в кристалі. 

Швидкість зміни концентрації ЦП: 

1 1 1 1 1/ ( )dn dt pn u N N n        (2.2)  

Перший член враховує термічне збудження електронів з ЦП; p  – 

ймовірність переходу електрона в зону провідності, тому добуток 1pn  

означає швидкість спустошення всіх зайнятих ЦП. Процес призводить до 

зменшення з часом 1n . Наступний член враховує повторне захоплення на ЦП. 

Ймовірність того, що один вільний електрон повторно захопиться на ЦП 

пропорційна концентрації пустих ЦП: 1 1N n  і швидкості електрона u . 

Число електронів отримаємо, помноживши на концентрацію N . 1  – 

поперечний перерізі захоплення електронів на ЦП. 

Швидкість зміни концентрації дірок на ЦЛ описується рівнянням: 
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2 2 2/dn dt u Nn       (2.3) 

Зміст співмножників аналогічний до попереднього рівняння. 

Кінетика вільних електронів описується рівнянням: 

1 1 1 1 2 2/ ( )dN dt pn uN N n uN n         (2.4) 

Цю систему рівнянь слід доповнити рівнянням електронейтральності, 

для скомпенсованого кристалу це означає, що 1 2N n n  . Взявши похідну по 

часу, отримаємо: 

2 1dN dn dn

dt dt dt
        (2.5) 

Система рівнянь (2.1) – (2.5) аналітичного розв'язку не має. Тому 

використовується ряд спрощень. Так як час життя електронів в зоні 

провідності дуже малий в порівнянні з часом локалізованих електронів, тобто 

1N n  , а отже 1 2n n n    та 1dN dn dn

dt dt dt
  . 

Враховуючи останнє рівняння з (2.4) знаходимо вираз для uN : 

 1 1 2

pn
uN

N n n 


 
     (2.6) 

Підставивши це значення в (2.2) або (2.3), отримаємо: 

2

2

1 1 2( )

dn pn

dt N n n



 


 
     (2.7) 

Для опису процесу ТЛ зазвичай обмежуються двома крайніми 

випадками. 

1. Імовірність повторної локалізації електронів на ЦП набагато менша 

від імовірності рекомбінації, тобто: 1 1 2( )N n n   . Тоді в (2.7) отримаємо 

dn
pn

dt
        (2.8) 

Це випадок так званої лінійної кінетики ТЛ. Враховуючи, що швидкість 

нагрівання зразка постійна dT dt const   , в рівнянні (2.8) зручно зробити 

заміну змінних, щоб перейти до безпосередньо вимірюваних величин. Отже, 

врахувавши (2.1) рівняння набуває вигляду: 
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0 exp
dn p n E

dT kT

 
   

 
     (2.9) 

Інтегрування при початкових умовах 0T T , 0n n  дає: 

0

0
0 exp exp

T

T

p E
n n dT

kT

  
       

     (2.10) 

Інтенсивність ТЛ пропорційна числу звільнених носіїв заряду, тобто: 

0

0
0 0( ) exp exp exp

T

T

dn E p E
I T n p dT

dt kT kT

     
                 

   (2.11) 

Пік термолюмінесценції має асиметричну форму (див. рис. 2.5), його 

положення та півширина залежать від енергії активації E , частотного 

фактора 0p ; початкова світлосума 0n  визначає інтенсивність піку. Ці 

характеристики пасток можуть бути визначені як параметри апроксимації під 

час розкладу складного контуру термолюмінесценції на елементарні піки. 

 

 

 

Рис. 2.5. Пік термолюмінесценції (1) та крива залежності світлосуми  

від температури (2). 
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2. Імовірність повторної локалізації електронів на ЦП набагато більша 

від імовірності рекомбінації, тобто: 1 1 2( )N n n   , що передбачає 

незначний рівень заповнення пасток, тобто 1 1 1n N   . Тоді з (2.4) 

одержимо 

2

2

1 1

dn pn

dt N




       (2.12) 

Це випадок квадратичної кінетики. Розв'язок: 

0

0 2

0 1 1

1 1
exp

T

T

p E
dT

n n N kT



 

  
       

    (2.13) 

0

0 2

1 1
2

0 2

0 1 1

exp

( )

1
exp

T

T

p E

N kTdn
I T

dt
p E

dT
n N kT







 

 
 
 

  
             


     (2.14) 

Рівняння (2.11) та (2.14) досить точно описують форму піку ТЛ при 

умові наявності в кристалі одного типу пасток, яким відповідає одна енергія 

активації. В реальних кристалах існують декілька, іноді десятки ЦП з 

різними енергіями активації, тому для окремо взятого ЦП з концентрацією 1n  

буде мати місце нерівність 1 2n n  навіть якщо кристал скомпенсований, 

оскільки частина електронів знаходиться на ще більш глибоких ЦП. Тоді із 

вихідного рівняння (2.6) отримаємо: 

1 2 1 0 1

2 2 1 1

( )dn p n n n

dt n N



 





,    (2.7') 

де 0n  – кількість дірок, що дорівнює кількості електронів, які знаходяться на 

більш глибоких, ніж розглянуті, ЦП. Тоді із (2.7') видно, що на кінцевих 

стадіях лінійна кінетика не виконується, коли 0 0n  , нерівність 

1 1 2 2N n   не реалізується. Однак лінійна кінетика виконується у випадку 

тунельних процесів, коли при тепловому збудженні електрона з ЦП він не 

переходить у вільний стан (в зону провідності), а безпосередньо в збуджений 

стан найближчого ЦЛ. 
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Аналітичне врахування наявності пасток різної глибини та чисельній 

аналіз розв’язків показує, що контур кривих ТЛ залежить від рівня 

заповнення пасток носіями заряду [15, 21]. Спроба знайти розв’язок системи 

рівнянь для випадку, коли імовірності повторної локалізації та рекомбінації є 

величинами одного порядку (проміжний випадок), ґрунтується на 

припущенні, що зміна концентрації локалізованих носіїв з часом пропорційна 

степені b  концентрації, ~ bdn
n

dt
, 1 2b  . Тоді узагальнене рівняння в 

проміжному випадку (кінетика будь-якого порядку) буде мати вигляд: 

0

1

0
0 0

( 1)
( ) exp 1 exp

b

bT

T

E p b E
I T n p dT

kT kT


     

                
  (2.15) 

Параметр b  залежить від співвідношення  перерізів поглинання пастки 

та центру люмінесценції, що вдається встановити, зокрема, порівнюючи 

рівняння (2.11) та (2.15) з розв’язками системи кінетичних рівнянь згідно 

моделі, запропонованої в [15], що описує, окрім вищезгаданих процесів, 

локалізацію носіїв заряду на більш глибоких пастках. Проте аналітичний 

вигляд залежності не встановлено. 

 

 

Рис. 2.6. Криві термолюмінесценції при різному значенні параметра b. 
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При апроксимації контуру піку для пришвидшення розрахунків зазвичай 

використовують наближену формулу, яка дає похибку для E  в межах 2 % 

[142]. 

2 1
0

0 0

( 1) 2
( ) exp 1 1 exp

b

bb p kTE kT E
I T n p

kT E E kT


      

          
      

 (2.16) 

 

2.2.2 Визначення енергії активації та поперечного перерізу 

захоплення пасток 

При зростанні температури ймовірність термічної активації p  

експоненційно зростає, тоді як концентрація електронів на ЦП (світлосума) 

зменшується. Залежності імовірності делокалізації носіїв заряду  p T  та 

світлосуми  n T  при перемноженні дають пік ТЛ. 

Температуру максимуму піку mT  знайдемо з умови 0
dI

dT
 . 

Лінійна кінетика: 

02
exp

m m

E E
p

kT kT

  
  

 
     (2.17) 

Видно, що mT  в цьому випадку не залежить від світлосуми, що 

запаслася, оскільки в (2.17) відсутня залежність від 0n . 

Квадратична кінетика: 

2
02

1 1

2
exp

m m

E n E
p

kT N kT

 



 
  

 
,    (2.18) 

де n  – світлосума, що залишається при досягненні максимуму mT . Хоча 

крива термолюмінесценції несиметрична відносно mT , числовий розрахунок 

показує, що з точністю 2 – 3 % n  становить половину повної світлосуми 0n .  

В цьому випадку, на відміну від попереднього, температура максимуму 

mT  залежить від величини початкової світлосуми 0n . На цій залежності 
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грунтується метод визначення енергії активації за зміною температури 

максимуму піка.  

Таким чином, змінюючи світлосуму, що запаслася (наприклад, 

змінюючи час збудження і тим самим 0n ), легко визначити тип кінетики: для 

лінійної кінетики температура максимуму незмінна, а при інтенсивному 

перезахопленні mT  збільшується при зменшенні 0n . 

Крім того, у випадку відсутності перезахоплення є можливість 

визначити важливий параметр – частотний фактор: 

0 2
exp

m m

E E
p

kT kT

  
  

 
 ,     (2.19) 

де   задано з умов експерименту, mT  визначається з кривої ТЛ, а енергію 

активації E  необхідно розрахувати використовуючи незалежний метод. 

Пік ТЛ можна характеризувати параметром асиметрії 

   122 TTTT max   ( 21  T,T  – температури, які відповідають точкам на 

половині висоти піка, зафіксованим з боку низьких та високих температур, 

відповідно). Для лінійної кінетики ТЛ 0.42  , тоді як для квадратичної – 

0.5  . Це дає можливість оцінити кінетику процесу. При апроксимації за 

ступенем асиметрії піків можна наближено визначити параметр b (див. 

рівняння 2.13), зміна  в межах від 0.42 до 0.5 пропорційна зміні b  від 1 до 2. 

Визначення енергії активації ЦП за формою контура. Використаємо 

логарифми рівнянь (2.8), (2.12) враховуючи, що I dn dt  

0

( )
ln ln

I T E
p

n kT

 
  

 
     (2.20) 

2
02

1 1

( )
ln ln

I T E
p

n N kT





  
   

   
         (2.21) 

Таким чином, енергію активації пасток можна визначити з нахилу 

залежності  ln (1 )I n f T  у випадку слабкого перезахоплення, або з нахилу 

залежності  2ln (1 )I n f T  у випадку сильного перезахоплення. Оскільки 
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n  – світлосума, що залишилась, то експериментально вона знаходиться як 

площа під кривою ТЛ, що розташована з високотемпературної сторони по 

відношенню до ординати вимірюваної точки. Слід зауважити, що дана 

методика,  при наявності внутрішнього гасіння люмінесценції, у випадку 

квадратичної кінетики буде давати завищені значення для E . 

Описаний вище метод має обмежене застосування: по-перше, передбачає 

наявність ізольованого піку ТЛ; по-друге, підходить тільки для крайніх 

випадків кінетики. В реальних випадках кінетика часто носить проміжний 

характер, зокрема може змінюватись при 0n  в процесі висвічування 

(якщо співмірні імовірності перезахоплення та рекомбінації, а початкова 

світлосума близька до насичення) [143]. 

Метод визначення характеристик пасток, зокрема, E  та 0p  як 

параметрів апроксимації під час розкладу складного контуру ТЛ на 

елементарні піки є певною мірою модифікацією попереднього. Проте, він 

позбавлений деяких суттєвих недоліків. Наприклад, використання 

узагальненого рівняння (2.15) дає можливість визначити енергію активації 

для будь-якого порядку кінетики. Метод можна використовувати  для сильно 

перекритих піків. Однак, для однозначності результатів варто частину 

параметрів визначати (або оцінювати) незалежними методами. 

Розглянемо рівняння (2.7) в загальному випадку: 

0 exp
E

I A p
kT

 
    

 
     (2.22) 

де 
2

2

1 1 2

n
A

N n



 
 


 можна вважати постійною величиною при 0n n , 

тобто на початкових стадіях ТЛ. Тоді енергія активації ЦП визначається за 

нахилом прямої, побудованої в координатах  ln I  від 1 T : 

  
 

ln

1

I
E k

T





      (2.23) 

Як видно з вищенаведеного, метод визначення енергії активації 

пасток з початкового нахилу проявляє в певній мірі універсальність, 
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оскільки не потребує детального вияснення характеру кінетики ТЛ. Важливо 

лише, щоб висвічувалась незначна частина світлосуми (~ 1 – 5 %). 

Використання більш інтенсивної ділянки кривої ТЛ дає в результаті 

занижене значення для E, оскільки при цьому не виконується критерій 

сталості світлосуми.  

Певні труднощі виникають коли на низькотемпературному крилі піку ТЛ 

знаходиться ще один порівняно слабоінтенсивний пік. Від 

низькотемпературного піку вдається звільнитись прогрівши кристал до 

повного спустошення більш мілких пасток ніж досліджувана. 

Подальшим розвитком попереднього метода став метод часткового 

висвічування – циклічного нагріву й охолодження до початкових температур 

без повторного збудження. Кожен наступний цикл нагріву відбувається до 

більш високих температур ніж в попередньому. Таким чином, в наступних 

циклах нагріву спустошуються все більш глибокі пастки, а енергія активації 

визначається для кожного циклу. Залежність енергії активації від 

порядкового номера (або від середньої температури в наступному циклі 

висвічування) дасть 

статистичний розподіл 

значень енергій 

відповідних локальних 

рівнів.  

Для інтенсивних піків 

можна отримати кілька 

десятків, або ж сотень  

початкових ділянок, що 

суттєво підвищує точність 

визначення енергій 

активації пасток. 

Дисперсія значень 

зазвичай складає ~ 1 – 2 % 

Рис.2.7 Залежність інтенсивності термолюмінесценції 

від температури при циклічному повторенні 

процедури нагріву-охолодження. 
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відносно середнього значення вимірюваної величини. 

Також існує група методів визначення енергії активації пасток з аналізу 

характерних особливостей кривих ТЛ (температурного положення піків, 

півширини, площі під кривою, тощо). Вони можуть бути використані при 

неможливості застосування попереднього, наприклад, якщо пік ТЛ 

малоінтенсивний і пастки спустошуються вже при першому циклі нагріву. 

Проте ці методи дуже обмежені в використанні. Для їх застосування 

необхідно знати тип кінетики ТЛ. З іншого боку, рівняння, отримані для 

визначення E , досить наближені і дають можливість провести тільки оцінку 

значень енергій активації. 

Метод варіації швидкості нагрівання. Отримують кілька кривих ТЛ 

при різних швидкостях нагріву  . Тоді нахил залежності  

   2ln 1mT f T       (2.24) 

буде рівний E k . Метод застосовний для однотипних пасток з малою 

імовірністю перезахоплення. 

В [141] запропоновано співвідношення для визначення E  у випадку 

відсутності перезахоплення та сильного повторного захоплення 

2

m m

m

kT I
E

L
       (2.25) 

22 m m

m

kT I
E

L
       (2.25’) 

де mI – інтенсивність в максимумі, mL – площа під частиною піку ТЛ 

справа від максимуму. 

Більш узагальнена формула  розроблена авторами [144]. 

 
2

2m
m

kT
E c b kT 



 
  

 
     (2.26) 

де   - деякий параметр, що характеризує контур піку ТЛ: 1 2T T    

(півширина піку), або 2 mT T    (різниця температур на 

високотемпературному крилі), або 1mT T    (різниця температур на 
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низькотемпературному крилі), c  та b – коефіцієнти, що залежать від вибору 

  (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1. Значення параметрів для визначення енергії активації пасток за допомогою 

наближеної формули (2.26). 

 Лінійна кінетика Квадратична кінетика 

1 2T T    1mT T    2 mT T    1 2T T    1mT T    2 mT T    

c  2.52 1.51 0.976 3.54 1.81 1.71 

b  1.0 1.58 0 1.0 2.0 0 

 

Проте, знайдено коефіцієнти c  та b  і для випадку кінетики загального 

порядку [145]. В роботах [146,147] проведено перевірку методу на чисельних 

розв’язках кінетичних рівнянь ТЛ. Оцінки показали, що точність визначення 

енергії активації складає 5 %.  

Метод визначення енергії ЦП за температурним положенням піку. 

Логарифмуючи обидві частини співвідношення (2.15), отримаємо: 

2

0ln m
m

p kT
E k T

E

 
  

 
 або  m mE T kT    (2.27) 

 mT const  (слабо залежить від зміни mT  в межах кількох сотень 

кельвін). З рівняння (2.27) видно, що енергія активації ЦП пропорційна 

температурі в максимумі піка. Формула (2.27) дає точність ~ 5 % і 

використовується для оцінки енергії активації ЦП, що дають малоінтенсивні 

піки ТЛ, які, наприклад, досліджувати методом початкового нахилу досить 

складно. Коефіцієнт   визначається іншим методом (наприклад, метод 

часткового висвічування) із інтенсивних піків ТЛ. 
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Співвідношення між імовірністю звільнення електрона з пастки p та 

поперечним перерізом захоплення σ.  

З принципу «детальної рівноваги» кількість електронів, що 

захоплюються певним типом центрів поглинання рівна кількості електронів 

що звільняються з цих центрів [148]. Або ж: 

2

0n u n p  ,      (2.28) 

де 0,n n - концентрація електронів захоплених пастками та електронів в 

зоні провідності відповідно, 3 /u kT m  - швидкість теплового руху, m  - 

ефективна маса електрона. 

Для мілких пасток справедливе рівняння: 

3
2 2

2

0

2
exp

n mkT E

n h kT

   
    
   

.     (2.29) 

З попередніх рівнянь можемо визначити співвідношення p  : 

2

3

2 ( )
6 exp

p m kT E

h kT






 
  

 
.    (2.30) 
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РОЗДІЛ 3  

ОСЦИЛЯТОРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СПЕКТРІ ЦЕНТРІВ 

ПРИЛИПАННЯ КРИСТАЛІВ KBr, KCl ТА NaI 

 

В цьому розділі проводиться детальний аналіз кривих ТЛ та вивчення 

осциляторної залежності в спектрі енергій пасток в ЛГК кристалах KBr, NaI 

та KCl. Очікується, що це дасть можливість пояснити особливості 

енергетичного спектру пасток, та зробити певні узагальнюючі висновки 

щодо механізму ТЛ в ЛГК. 

 

3.1 Явище термостимульованої люмінесценції в лужногалоїдних 

кристалах KBr, KCl, NaI  

Дослідження ТЛ проводилось в інтервалі температур 80 – 500 К. 

Швидкість нагрівання 0.2 ± 5 % К/c. Лінійне зростання температури та 

реєстрація даних керувались комп'ютерною програмою. Зразки товщиною 

0.2 – 0.5 мм та поперечним розміром 4 – 8 мм розміщувались у вакуумному 

кріостаті і збуджувались рентгенівським випромінюванням (БСВ-2, W, 30 кВ, 

10 мА) крізь берилієве віконце товщиною 0.5 мм. Тривалість збудження 

змінювалась і становила від 1 до 180 хв при реєстрації оглядових кривих ТЛ і 

10 – 30 хв при частковому висвічуванні. Вимірювалась інтегральна 

інтенсивність термолюмінесценції в області чутливості фотоелектронного 

помножувача (300 – 800 нм). 

 

3.1.1 KBr 

Загальний опис кривих ТЛ. Крива ТЛ KBr виявилась простою з точки 

зору знаходження положення максимумів наявних піків (рис. 3.1). При її 

розкладі на елементарні контури всі піки, що при підсумовуванні дають 

результуючу криву ТЛ, прослідковуються візуально, або ж легко 

визначаються з похідної по графіку. Тобто однозначне співставлення 

результатів розкладу з піком, що спостерігається на експериментальній 
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кривій, є одним з критеріїв достовірності даних, а також однозначності 

отриманого розкладу. З розкладу визначено, що кінетика висвічування всіх 

піків на кривій ТЛ для зразків KBr лінійна. Крім того, температури 

максимумів піків не змінюються в залежності від дози опромінення, що 

також вказує на лінійну кінетику процесу. 

На рис. 3.1 зображено криву ТЛ зразка KBr. В низькотемпературній 

області спостерігається малоінтенсивна смуга при ~ 113 К, що складається 

принаймні з двох піків, та пік з максимумом при 138 К. Смуга з максимумом 

при 176 К складається з інтенсивного піку при температурі 176 К та двох 

слабких низько- та високотемпературного супутників з максимумами на 

158 К та 190 К відповідно. З максимумами при 233 К та 253 К 

спостерігаються два приблизно однакової інтенсивності піки, на які припадає 

основна частина світлосуми (носіїв заряду, що захопились на центрах 

прилипання в процесі збудження кристалу рентгенівським джерелом 

випромінювання). Неповне співпадіння саме для цих піків експериментальної 

та результуючої кривої розкладу найімовірніше є наслідком нестрогого 

виконання умови лінійної кінетики висвічування піка, тобто вимоги, 

імовірність захоплення носія заряду центром люмінесценції набагато 

перевищувала імовірність локалізації на вільних ЦП. Так, на початку процесу 

висвічування піка кількість вільних центрів прилипання незначна, тоді як на 

кінцевій стадії їх концентрація збільшується за рахунок звільнення 

електронів, при цьому зростає імовірність перезахоплення. В цьому сенсі не 

можна вважати, що для конкретного піка строго реалізується певний тип 

кінетики. Це необхідно враховувати, якщо імовірності повторного 

захоплення та рекомбінації одного порядку, а на долю окремого піку ТЛ 

припадає значна частка повної світлосуми. 

Аналізуючи високотемпературну область кривої ТЛ для кристалу KBr, 

можна виділити два піки з максимумами при температурі 287 К та 315 К. 

Значне їх перекриття зумовлено зростанням півширини піку зі збільшенням 

температури, тоді як відстань між максимумами ~ 30 К. Наявність іншого 
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інтенсивного піку поблизу високотемпературного крила досліджуваного 

ускладнює визначення енергій активації методом часткового висвічування. 

При збудженні за більш високої температури (200 – 250 К) починають 

проявлятися більш високотемпературні піки (напр., 380 К), які практично 

непомітні при збудженні 80 К, і тому на рис. 3.1 не наведені. 

 

 

 

Рис. 3.1. Крива ТЛ зразка KBr та її розклад на елементарні контури. 

 

Часткове висвічування. Осциляторна закономірність енергій 

пасток. На рис. 3.2 а,b як приклад застосування методу наведено криві 

початкових нахилів для піку 233 К зразка KBr. Після збудження кристалу при 

температурі, нижчій початку висвічування досліджуваного піку, починають 

поступово нагрівати кристал, реєструючи інтенсивність люмінесценції: 

нагрівання продовжують до точки, що рівна висвічуванню ~ 5% світлосуми 

піка. Після цього швидко охолоджують кристал і повторюють часткове 

висвічування. Таким чином отримуємо кілька десятків кривих (див рис. 3.2 а, 

для прикладу наведено 10 кривих) які потім окремо обробляються. 
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Апроксимуючи криві функцією вигляду  0 expy y A E kT   , отримуємо 

набір значень параметра E  - енергії активації пасток. Енергія активації ЦП 

визначається як середнє значення для набору кривих з похибкою, рівною 

дисперсії для серії вимірів. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Часткове висвічування зразка KBr. Отримані початкові нахили для піку 233 К (а), 

початкові нахили в координатах    ln 1I f T  (вставка) та апроксимація експонентою (b). 
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Рис. 3.3. Температурна залежність світлосуми піку 176 К, залежність відношення 

ln(I)/(1/T) та її апроксимація лінією. 

 

Щодо вибору частки світлосуми на кожній ітерації часткового 

висвічування. Метод базується на припущенні сталості світлосуми в межах 

одного початкового нахилу (див. рівняння 23). На рис. 3.3 показано 

залежність світлосуми від температури для піку 176 К а також залежність 

відношення  ln(I)/(1/T) та його лінійна апроксимація для початкової ділянки 

піку. Як бачимо суттєве відхилення від лінійності відношення ln(I)/(1/T) 

спостерігається починаючи з ~ 0.95 – 0.9 залишку світлосуми, що припадає на 

один пік термолюмінесценції, при цьому відносна похибка розрахунку енергії 

активації складає 2.4 % та 5 % для 0.95 та 0.9 світлосуми, що залишається, 

відповідно (табл. 3.1). Результат розрахунку похибки представлено для піку з 

лінійною кінетикою висвічування, для квадратичної кінетики похибка дещо 

менша, так як низькотемпературне крило складає меншу частку загальної 

світлосуми піку.  
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Таблиця 3.1. Значення відносної похибки розрахунку енергії активації залежно від частки 

світлосуми, що припадає на криву початкового нахилу. 

Залишок світлосуми, 

n 
0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 0.65 0.6 

∆E, % 2.4 5 7.2 9.2 11.1 13.3 15.2 17.3 

 

Експериментальні 
expE  та розраховані clcE  за формулою E n  (див. 

[149,150] та обговорення далі) значення енергій активації, температури 

максимумів mT  та частотні фактори 0p   наведено в Таблиці 3.2.  

 

Таблиця 3.2. KBr: n – квантове число; Eexp- експериментальні значення енергій; Еclc– 

енергії, підраховані за формулою En= ħωn, ħω=0.078 еВ; Tm - температури максимумів 

піків ТЛ; p0– частотний фактор. 

n  Еclc eВ Eexp, eВ р0, с
-1

 Tm , К 

3 0.234 0.240.01 
2·10

9
 

2.8·10
8
 

113 

121 

...     

6 0.468 0.470.01 8.9·10
11

 176 

...     

8 0.624 0.620.01 
7.7·10

11
 

5.6·10
10

 

233 

253 

...     

11 0.858 0.870.03 1.1·10
12

 315 

 

Крім Таблиці 3.2, для прикладу деякі результати обчислення енергій із 

початкових нахилів подано графічно: у вигляді статистичного розподілу 

(рис. 3.4 a) та набору значень енергії активації від температури; в цьому 

випадку енергія активації визначається як середнє значення на “полиці” (див 

рис. 3.4 b).  
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Рис. 3.4. Часткове висвічування зразка KBr. Статистичний розподіл енергії активації для 

серії фракційних кривих (а), залежність значень енергії активації від температури (b). 

 

Як видно з таблиці, всі експериментальні енергії добре узгоджуються з 

узагальненою осциляторною формулою nE  , де   = 0.078 ± 0.004 еВ 
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(629 см
-1

), хоча для високотемпературних піків спостерігається більше 

розходження теоретичних та експериментальних результатів, це 

пояснюється, як було зазначено вище, збільшенням взаємного перекриття 

піків. Причому всі визначенні енергії активації ЦП кратні цілому значенню 

 . Експерименти з часткового висвічування для деяких малоінтенсивних 

піків не дали надійних результатів і тому не включені в Табл. 3.2. 

 

3.1.2 KCl 

Загальний опис кривих ТЛ. На рис. 3.5 та 3.6 зображено криві ТЛ 

деяких досліджуваних зразків без попередніх термообробок, нелегованих 

(рис. 3.5) та легованих Eu (рис. 3.6).  

Крива ТЛ нелегованого KCl містить чотири інтенсивні смуги з 

максимумами при 206, 255, 359, 443 K. З’ясувалося (рис. 3.5), що смуга 206 K 

елементарна, смуга 255 K складається із трьох компонент, причому 

інтенсивність основної компоненти 254 K значно перевищує інтенсивність 

двох високотемпературних супутників при 269 і 284 K. Смуга 359 K 

складається з інтенсивного піка 358 K та чотирьох відносно слабких піків 

314, 342, 370 та 387 K. Смуга 443 K елементарна. Всі вказані піки 

висвічуються за лінійною кінетикою. Крім того, температури максимумів 

піків практично не змінюються в залежності від дози опромінення (див. 

рис. 3.7), що також вказує на лінійну кінетику процесу. 

Криві ТЛ інших зразків нелегованого KCl містять, крім описаних, ще 

смугу з низькотемпературних піків ТЛ (загальний максимум при 153 K), а 

піки при 314, 392 та 438 K мають вищу інтенсивність, і чіткіше проявлені 

(вставка на рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Крива термолюмінесценції кристалу KCl та її розклад на елементарні контури; 

вставка – криві ТЛ для різних зразків KCl. 

 

 
 

Рис. 3.6. Крива термолюмінесценції кристалу KCl:Eu та її розклад на елементарні 

контури. 
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Розклад кривої ТЛ легованого KCl:Eu на елементарні контури (рис. 3.6) 

показав, що крива ТЛ складається зі смуг при 114 K, 138 K, 185 K, а також 

смуг 220 – 270 K та 320 – 420 K. При цьому піки 114, 138, 185 K можна 

вважати елементарним, смуга 220 – 270 K складається з трьох простих піків 

(227, 241, 268 K) приблизно однакової інтенсивності, а інтенсивна смуга 320 –

 420 K містить три компоненти (358, 375, 389 K) найінтенсивнішою з яких є 

пік 358 K (як і в нелегованому KCl) та слабкого піку 406 K. Кінетика 

висвічування цих піків теж лінійна. 

Для отримання інформації про природу (власну чи домішкову) ЦП 

досліджувалась залежність термолюмінесценції нелегованого KCl та KCl:Eu 

від дози рентгенівського опромінення в межах часового інтервалу 1 – 180 хв 

при азотній температурі. З’ясувалося, що світлосума, яка пропорційна площі 

під піком, зростає лінійно з часом збудження в усьому дослідженому 

інтервалі. Винятком є низькотемпературні піки 206, 254 та 269 K в 

нелегованому KCl, інтенсивність яких виходить на насичення після 

опромінення протягом 120 хв. 

Лінійна залежність від дози опромінення (рис. 3.8, 3.9), тобто стала 

швидкість запасання світлосуми свідчить про незначну долю заселеності ЦП. 

 

       

 

Рис. 3.7. Криві термолюмінесценції кристалу KCl (а) та KCl:Eu (b) при різних часах 

збудження. 
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Рис. 3.8. Залежність інтенсивності термолюмінесценції KCl від дози опромінення (часу 

збудження) окремо для кожного піку (a, b) та загальної для всіх піків (c). 

 

Високоенергетичний електрон створює у малій ділянці кристалу вільні 

електрони і дірки у значній концентрації 10
18

 – 10
20

 см
–3

, також можливе 

утворення дефектів – позавузлових іонів і вакансій. Оптичне джерело 

збудження такої самої потужності має значно більшу густину потоку фотонів 

(на 3 – 4 порядки). Кожний поглинутий оптичний фотон може звільнити лише 

один заряд, тоді як фотоелектрон, вибитий рентгенівським квантом, породжує 

значне число збуджень, розміщених у малому об’ємі. До того ж, внаслідок 

незначного коефіцієнта поглинання рентгенівського випромінювання у 

речовині (~ 10 см
–1

), що складається з легких елементів, області збудження 
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розміщуються у всьому об’ємі зразка, тоді як коефіцієнт поглинання 

оптичного випромінювання щонайменше на порядок більше (> 100 см
–1

), 

отже,  збуджується лише тонкий (~ 0.01 см) приповерхневий шар. В 

результаті кожний наступний рентгенівський квант поглинається, головним 

чином, у незбудженій області зразка, і, поки ділянки збудження не 

перекриваються, спостерігатиметься пропорційна залежність світлосуми від 

часу збудження.  

 

      

 

 

Рис. 3.9. Залежність інтенсивності термолюмінесценції KCl:Eu від дози опромінення (часу 

збудження) окремо для кожного піку (a, b) та загальної для всіх піків (c). 

 

Слід зазначити, що у кристалах 1253 OAlY  при аналогічних умовах 

збудження спостерігається сублінійна дозова залежність після 20 хв. 
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збудження [151]. Однак, у 1253 OAlY  гальмівне рентгенівське випромінювання 

не створює радіаційних дефектів. В 1253 OAlY  процеси зміни зарядового стану 

дефектів визначаються електронами та дірками, які внаслідок своєї значної 

рухливості утворюють області збудження значно більших розмірів, ніж у 

лужно-галоїдних кристалах, оскільки в останніх основну роль відіграють 

радіаційно створені вакансії та інтерстиції, які мають значно меншу 

рухливість. Отже, за рахунок малої рухливості точкових дефектів в ЛГК 

перекриванням областей збудження в KCl можна знехтувати навіть після 

тригодинного опромінення. 

В KCl більшість піків мають пропорційну дозову залежність (див. 

рис. 3.8, 3.9), тобто збільшення вдвічі часу збудження зразка призводить до 

подвійного зростання інтенсивності піку (площі піку). Проте частина піків 

має лінійну дозову залежність з коефіцієнтом пропорційності < 1, піки 254 та 

269 K в KCl, 114 та 138 K в KCl:Eu. На противагу ним пік 358 K як в KCl так і 

в KCl:Eu має дозову залежність з коефіцієнтом пропорційності більше 

одиниці. Розглянемо два можливі механізми появи такої залежності. Перший 

– це наявність центрів безвипромінювальної рекомбінації носіїв заряду 

концентрація яких не залежить від часу збудження зразка, такими центрами 

можуть бути сторонні домішки. Навпаки, заселеність центрів люмінесценції 

носіями заряду протилежного знаку зростає зі збільшенням часу збудження. 

Коли заселеність центрів люмінесценції менша або ж співмірна з 

концентрацією безвипромінювальних центрів повинна спостерігатись дозова 

залежність з коефіцієнтом пропорційності більше одиниці, проте зі 

збільшенням  часу збудження вона асимптотично наближатиметься до 

пропорційної, тобто така залежність не буде лінійною. Також немає підстав 

вважати, що безвипромінювальна рекомбінація відбувається тільки для 

одного типу пасток.  

Інший механізм передбачає взаємоперетворення різних типів пасток. 

Тобто термічна активація ЦП може спричиняти зміну конфігурації оточення 

та локалізацію носія заряду на більш глибокому енергетичному рівні, або ж 
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термічно активований процес більш складного перетворення дефекту. В 

такому випадку загальна світлосума (враховуючи всі типи пасток) повинна 

залишатись пропорційною часу збудження, оскільки не залежить від типів 

дефектів на яких локалізуються носії заряду, а лише від їх концентрації. 

Дійсно, хоча для KCl:Eu піки мають різну дозову залежність, проте загальна 

світлосума пропорційна часу збудження (рис. 3.9c). Для KCl загальна 

світлосума демонструє пропорційну залежність до тридцяти хвилин 

збудження та частково насичується при більше ніж 30 хв збудження. 

 

Часткове висвічування. Осциляторна закономірність енергій пасток.  

Експериментальні expE  та розраховані clcE  за формулою E n  

значення енергій активації, температури максимумів mT  та частотні фактори 

0p   наведено в Таблиці 3.3. 

Слід зауважити, що літературні дані щодо енергій пасток в KCl дуже 

неоднозначні (див. напр., [152,153]). 

Крім таблиці 3.3, для прикладу деякі результати обчислення енергій із 

початкових нахилів подано на рис. 3.10a (нелегований KCl) та 3.6b (KCl:Eu) у 

вигляді залежності значень енергії активації від температури. Енергії 

активації expE  визначались як середнє значення для набору нахилів. Похибка 

визначення енергії оцінювалась як дисперсія значень вимірювань та похибка 

при невиконанні умови сталості світлосуми.  

Реєстрація всіх піків супроводжується фоновим свіченням, інтенсивність 

якого повільно спадає з часом і практично зникає для останньої кривої. 

Неврахування фонового свічення дає занижені значення енергії активації (на 

≈ 0.05 еВ). Швидкозгасаюча компонента фону має час релаксації 1-2 хв, її 

вилучення проводилось під час експерименту витримуючи зразок протягом 

кількох хвилин при температурі нижче початкової точки висвічування. 

Довготривала компонента фону враховувалась як константа на всьому 

температурному діапазоні кривої часткового висвічування. 
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Таблиця 3.3. KCl: n – квантове число; Eexp - експериментальні значення енергій; Еclc – 

енергії, підраховані за формулою En = ħωn, ħω = 0.121 еВ; Tm - температури максимумів 

піків ТЛ; p0 – частотний фактор. Знаком * позначено піки KCl:Eu. 

n Еclc, eВ Еexp, eВ р0, с
-1 

Тm, K 

1 0.121 0.127±0.008 1.1·10
4 

114
*
 

2 0.242 0.25±0.01 2.0·10
7 

153 

3 0.363 0.36±0.02 6.6·10
11 

138
*
 

4 0.484 0.48±0.02 3.9·10
11

 185
*
 

4.5 0.545 0.55±0.01 5.2·10
11 

206 

5 0.605 0.61±0.01 5.9·10
10 

241
*
 

6 0.726 – –  

6.5 0.786 0.77±0.04 1.7·10
13

 254 

7 0.847 0.85±0.03 1.6·10
14 

268
*
 

…     

9.5 1.149 1.14±0.03 4.4·10
14 

358
*
 

10 1.210 1.21±0.03 2.5·10
15 

358 

 

Як видно з таблиці, всі експериментальні енергії добре узгоджуються з 

узагальненою осциляторною формулою nE  , тобто для цілих та 

напівцілих значень п (колонка clcE  таблиці) для енергії кванта 

  = 0.121 ± 0.004 еВ (979 см
-1

). Енергії частини пасток в KCl кратні  , 

тоді як для піків 206 К ( 4.5n  ), 254 К ( 6.5n  ) і 358 К ( 9.5n  ). 

Експерименти з фракційного висвічування для деяких малоінтенсивних піків 

не дали надійних результатів і тому не включені в табл. 3.3. 
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Рис. 3.10. Часткове висвічування KCl (а) та KCl:Eu (b). 
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3.1.3 NaI 

Загальний опис кривих ТЛ. На рис. 3.11 a зображено оглядові криві ТЛ 

в області температур 80 – 200 K для кристалу NaI:Tl, збудженого 

рентгенівським випромінюванням протягом 40 с (крива 1) та 300 с (2,3). 

Низькотемпературна смуга є складною, на ній можна розрізнити не менше 

семи близьких сильно перекритих піків різної інтенсивності. На вставці до 

рис. 3.11 наведено криву ТЛ для області більш високих температур. 

Зафіксовано ще два малоінтенсивні піки ТЛ з температурами максимумів 234 

і 337 K.  

Форма кривої ТЛ змінюється в залежності від часу збудження. Загалом 

термолюмінесцентні властивості NaI виявились дуже нестабільними в 

розумінні відтворюваності низькотемпературних кривих ТЛ, порівняно з 

іншими дослідженими ЛГК. Певні труднощі викликала також 

гігроскопічність кристала. Особливість цієї нестабільності полягала у тому, 

що кожний наступний експеримент виконувався, по суті, зі зразком, який 

можна вважати термічно обробленим. А як показано раніше в багатьох 

дослідженнях, проведених в лабораторії [154–158], велика кількість 

відмінних значень енергії активації при пошуках осциляторної залежності за 

відсутності набору зразків, по-різному вирощених, легованих різними 

домішками, забезпечувався тим, що термічна обробка зразків проводилася 

при різних умовах. Крім того, було використано дозиметричний матеріал 

NaI:Tl, у якому спостерігається інтенсивна термолюмінесценція.  

Розклад кривої ТЛ на елементарні контури (рис. 3.12) показав, що 

низькотемпературна смуга складається з семи піків, перші чотири з них 

досить інтенсивні (98, 107, 117 та 127 K), інші три (138, 147, 156 K) слабі. 

Форма всіх піків відповідає квадратичній кінетиці. 
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Рис. 3.11. Криві ТЛ NaI:Tl при різних умовах збудження. 1 – 40 с збудження, 2 – 300 с 

збудження, 3 – термооброблений зразок, 300 с збудження. 
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Рис. 3.12. Розклад на елементарні контури кривих ТЛ NaI:Tl. (a) – 30 с збудження, зразок 

без термічної обробки, (b) – 120 с збудження, термооброблений зразок. 

 

Дослідження дозових залежностей (плюс розклад на контури) показало, 

що при збільшенні часу опромінення для відпалених зразків найшвидше 

зростає інтенсивність першого низькотемпературного піку ~ 98 K, а для 

загартованих – третього піку 117 K (інтенсивність піку 98 K залишається при 

цьому сталою). При цьому відпал чи загартування виявились еквівалентними 

повільному охолодженню 400 → 300 K і витримці зразка протягом ~ 10 –

 12 год), чи швидкому охолодженню азотом 400 → 80 K відповідно. В 

результаті два послідовні записи (з мінімальною паузою) кривих ТЛ при 

п’ятихвилинному збудженні дали дуже відмінні форми кривих (рис. 3.11, 

криві 2,3), два ж записи з інтервалом у добу дали практично ідентичні форми 

кривих. Максимуми піків зміщуються до нижчих температур (∆T ~ 4 K) зі 

збільшенням часу збудження, це відображає, що імовірність повторної 

локалізації носіїв заряду на пастці співмірна або переважає імовірність 

рекомбінації. 
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Часткове висвічування. Осциляторна закономірність енергій пасток. 

 

 

 

Рис. 3.13. Часткове висвічування NaI:Tl. 

 

Значне перекривання ускладнює процедуру часткового висвічування, а, 

отже, суттєво погіршує точність визначення енергії активації кожного піка. 

Часткова підрізка в даному випадку малоефективна, проте вона 

застосовувалась, оскільки певну корисну інформацію все ж таки давала. 

Результати обчислення енергій із фракційних даних подано на рис. 3.13. 

Значення expE , температури максимумів mT  та частотні фактори 0p  наведено 

в Таблиці 3.4. Оскільки низькотемпературні піки значно перекриваються, 

співставлення енергії активації конкретному піку проводилось по середньому 

значенню температури початкових нахилів, або ж виходячи з умови 

пропорційності (наближено) енергій активації ЦП температурі максимуму 

піка. Збільшення енергії активації відповідає збільшенню температури 

максимума піка, якщо частотний фактор зростає в межах одного порядку. 
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Збільшення 0p  на порядок відповідає зміщенню піка на ~ 5 K тоді як 

відстань між максимумами низькотемпературних піків для NaI складає 

~ 10 K. Як видно з таблиці 3.4, розрахований частотний фактор для піків 98 –

 127 K лежить в межах 0,710
14

 – 110
14

, отже проведене співставлення можна 

вважати достатньо точним.  

Як і у випадку KCl, експериментально визначені енергії узгоджуються з 

осциляторною формулою (колонка clcE  таблиці) для енергії кванта 

TL  = 0.061 еВ (492 см
-1

). Сукупність низькотемпературних піків 

характеризується набором енергій активації від 0.284 до 0.493 еВ, і ці енергії 

вкладаються в осциляторну залежність з цілими і півцілими n (n = 4.5 – 8). 

 

Таблиця 3.4. NaI:  n – квантове число; Eexp- експериментальні значення енергій; Еclc– 

енергії, підраховані за формулою En = ħωn, ħω = 0.061 еВ; Tm – температура максимуму 

піка ТЛ; p0 – частотний фактор. 

n Еclc eВ Eexp eВ p0, c
-1

 Tm , К 

4.5 0.276 0.2840.008 7.510
13

 98 

5 0.305 0.310.01 6.610
13

 107 

5.5 0.336 0.340.02 6.710
13

 117 

6 0.366 0.370.02 1.410
14

 127 

...     

7.5 0.458 0.450.02 1.010
14

 147 

8 0.488 0.490.03 4.110
14

 156 

...     

11 0.671 0.670.03 4.710
11

 234 

 

3.2 Модель пасток та механізм термоактиваційних процесів в ЛГК 

кристалах  

В попередніх дослідженнях, що проводились в лабораторії [130,131,154–

158], було виявлено, що енергії активації пасток складають серії і описуються 

формулою  1 2TLE n  , n  = 0,1,2… . Проте дослідження деяких ЛГК 
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кристалів показали, що енергії активації в серії описуються узагальненою 

формулою TLE n   , де n  може приймати як напівцілі, так і цілі значення. 

Так, у NaCl [132,133] для пасток, які висвічуються в інтервалі температур 

80 – 500 K, спостерігається «класична» осциляторна закономірність, за 

винятком однієї пастки, енергія якої виявилась кратною цілому числу TL . У 

LiF [149,150] та KBr у цій температурній області енергії всіх пасток, навпаки, 

виявляються кратними відповідному цілому квантовому числу, за винятком 

однієї пастки в LiF, енергія якої кратна напівцілому числу n . В KCl енергії 

восьми пасток кратні енергії коливального кванта, а три відповідають 

напівцілому її значенню. В NaI три енергії пасток зображаються формулою 

для напівцілого n  і чотири пастки – для цілого (таблиця 3.5). 

В таблиці 3.5 наведено значення коливальних квантів TL , та значення, 

що пробігає квантове число n  для KBr, KCl, NaІ а також для NaCl та LiF 

досліджених в роботах [132,133,149,150].  

 

Таблиця 3.5. Порівняльна таблиця для ряду ЛГК: енергії коливальних квантів 
TL  , 

значення квантового числа nв серії 
TLE n   (в наборах значень (

in  - 
jn ) n  

змінюється на одиницю); кореляційні співвідношення енергій коливальних квантів та мас 

аніонів. 

       2 

    1 
TL , 

eB 
n  

LiF NaCl NaI KCl 

2 1  ↔ 1 2m m  

LiF 0.162 1.5, 2, 2.5, 3, 5-8     

NaCl 0.112 1.5, 3.5-7.5, 9.5, 10, 11.5-13.5 1.44 ↔ 1.37    

NaI 0.061 4.5, 5, 5.5, 6, 7.5, 8, 11 2.66 ↔ 2.58 1.84 ↔ 1.89   

KCl 0.121 1-4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7, 9.5, 10 1.34 ↔ 1.37 0.93 ↔ 1.00 0.50 ↔ 0.53  

KBr 0.078 3, 6, 8, 11 2.08 ↔ 2.05 1.44 ↔ 1.50 0.78 ↔ 0.79 1.55 ↔ 1.50 

 

В попередніх дослідженнях було показано, що в LiF і NaCl існує 

кореляція між енергіями коливальних квантів і атомними масами галоїдів. 
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Виявилось, що така кореляція існує і для інших ЛГК (див. праву частину 

табл. 3.5). Видно, що відношення ТЛ-частот і обернене відношення коренів із 

атомних мас галоїдів дещо відрізняються, проте, певна розбіжність є 

природною, оскільки силові константи кристалів повинні дещо відрізнятись 

внаслідок відмінності в аніонних компонентах кристалів. 

 

3.2.1 Поляронна модель пасток.  

На основі результатів для ряду кристалів [130–133,149–151,154–158], а 

також представлених в роботі для KBr, KCl, NaІ пропонується модель, за 

якою заповнена пастка трактується як полярон, автолокалізований або ж 

стабілізований локальним полем власного дефекту чи домішки. Основним 

аргументом на користь поляронної моделі є еквідистантність енергій 

термічної активації пасток. Це свідчить про пружний характер взаємодії, яку 

може забезпечити лише кристалічна гратка. Отже, у досліджених кристалах 

реалізується зв’язок надлишкового заряду з коливаннями гратки, тобто 

поляронний стан. У кристалах, що не відносяться до ЛГК, коливальні ТЛ-

частоти відповідають енергіям ліній із високочастотної області спектру КРС, 

які є внутрішніми коливальними модами квазімолекулярних комплексів – 

структурних елементів складних ґраток кристалів. У випадку ЛГК, у тому 

числі в KBr, KCl та NaІ, 

проявляються неактивні в КРС 

локальні коливальні моди. 

Розглянемо механізм існування 

енергій пасток, кратних цілому чи 

напівцілому значенню квантового 

числа n . Для термоактиваційних 

процесів актуальними є зміни в 

іонній підсистемі, які полягають у 

переміщенні полярона в полі деякого 

дефекту – центру стабілізації. 

Рис. 3.14. Модель поляронної пастки. 

1: перехід заряду у поляронну зону; 

2: тунелювання на центр 

люмінесценції. 

  n=0 

 n=1 

2 1 

E{ N 
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Внаслідок значної локальної поляризації це переміщення відбувається 

хаотично шляхом термоактиваційних перестрибувань, тобто система не 

описується “атомними” рівнями. Відповідно, на енергетичній діаграмі 

поляронну пастку можна зобразити у вигляді параболічної потенціальної ями 

з еквідистантними коливальними рівнями (рис. 3.14). Глибина потенціальної 

ями, тобто номер коливального рівня n , з якого відбувається термічне 

вивільнення носія заряду, визначається природою дефекту, який локалізує 

полярон. 

Термічно звільнений носій заряду може досягти центра люмінесценції: а) 

за зонним механізмом, який реалізується у кристалах, де полярони мають 

значну рухливість, тобто не утворюють автолокалізованих станів; енергія 

термічної активації пастки у цьому випадку визначається енергетичним 

рівнем, з якого відбувається перехід заряду в поляронну зону (перехід 1, рис. 

3.14); б) якщо релаксовані полярони здатні до автолокалізації, то термічно 

збуджений заряд може тунелювати в сусідню еквівалентну позицію у гратці 

за умови виникнення там відповідної конфігурації іонного оточення, 

спричиненої тепловим рухом; в) якщо центр люмінесценції знаходиться 

поблизу пастки, то стає можливим тунелювання збудженого заряду 

безпосередньо у збуджений стан ЦЛ (перехід 2). Таким чином, варіант а) 

визначає зонний механізм переміщення носія, термічно звільненого із ЦП, 

тоді як наступні два механізми реалізуються без участі зони. 

Розглянемо вплив цих механізмів на кінетику ТЛ. Енергетичні стани 

поляронних пасток одного типу з концентрацією m  описуються формулою 

 1 2nE n  . Квантове число n  відповідає енергетичному рівню, з якого 

заряд звільняється з пастки. 
0

N

n
n

m m


  незалежних осциляторів утворюють 

квантовий ансамбль, який перебуває у квазірівновазі з термостатом – 

кристалічною ґраткою. Ймовірність заповнення стану (відносна заселеність) 

визначається розподілом Больцмана. 
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 1 2
expN N

N

Nm g
w

m S kT

  
   

 
    (3.1) 

Тут Ng  – ступінь виродження N–го рівня, S  – статистична сума 

 1 2
expn

n
S g

kT

  
  

 
      (3.2) 

яка визначається з умови нормування ймовірності на одиницю. 

Інтенсивність ТЛ пропорційна швидкості зменшення концентрації 

заповнених пасток ~I dm dt , тобто пропорційна швидкості переходів 

зарядів з N-го рівня у зону чи на центр люмінесценції, тобто 

N N

dm
A m

dt
        (3.3) 

де NA  – ймовірність переходу з N-го рівня (ймовірність термічної 

делокалізації заряду з останнього N-го рівня). 

Врахувавши (3.1), отримуємо рівняння для інтенсивності 

 1 2
expN N

Ndm A g
I m

dt S kT

  
    

 
   (3.4) 

Якщо переходи відбуваються без участі зони, то статистична сума 

визначається формулою для одновимірного ( 1ng  ) осцилятора з обмеженим 

числом рівнів 0n N  . З (3.4) отримуємо 

 
 

exp 2

1 exp

kT
S

kT








 
     (3.5) 

Для реальних значень   = 0,16 еВ та T  = 140 K, отримаємо 

 exp kT  = 2*10
-6

 << 1, тобто 

 
0

1 2
exp exp

2

N

n
n

n
S g

kT kT

 



   
     

  
     (3.6) 

Таким чином, рівняння (3.4) приймає вигляд 

expN

dm N
mA

dt kT

 
    

     (3.7) 
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тобто описує інтенсивність ТЛ з енергією активації, кратною цілому числу 

значень  , та частотним фактором 0 Np A . 

Якщо реалізується зонний механізм, то при розрахунку статистичної 

суми необхідно врахувати підмішування зонних станів. В першу чергу це 

стосується рівня n N , з якого відбувається звільнення заряду в зону. З 

урахуванням зонного характеру процесу можна прийняти 22~10Ng , тоді як 

~1n Ng  . Статистична сума тепер містить дві компоненти osc bandS S S  , де 

oscS  визначається за формулою (3.6) для 0 1n N   . Оскільки 1Ng  , то 

зонна компонента повинна значно перевищувати осциляторну, тобто 

bandS S . 

Статистична сума, пов’язана з N-тим рівнем, визначається інтегралом 

2
exp exp 1 exp

2 2

N

N

E E

N N N
band

E E

g E g kT E E E
S dE

E kT E kT kT





        
                  

     (3.8) 

Вважаючи для спрощення густину станів поляронної зони   сталою: 

2Ng E const    , прийнявши 2 ~0.1E  еВ (ширина поляронної зони) і 

0.4NE   еВ, отримаємо 1010bandS  , що набагато перевищує внесок від 

осциляторних станів, оскільки для останніх при вказаних значеннях 

параметрів отримуємо з (3.2) 0.001oscS   . 

Таким чином, S  не містить множника (3.7) і ТЛ описується виразом 

 1 2
expN N

Ndm A g
m

dt S kT

  
   

 
    (3.9) 

Частотний фактор для зонного механізму описується формулою 

0 N Np A g S . 

Таким чином, спектр енергій термічної активації пасток описується 

формулою   1 2nE n  , де n  може приймати цілі або напівцілі значення. 

Останнє просто означає відсутність у кінцевій формулі члена 2 . 
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2.4.2 Природа пасток, активних в термолюмінесценції.  

Різними авторами було запропоновано моделі явища ТЛ у ЛГК, які 

зводяться до трьох основних: електронна, діркова та іонна [159–164]. Аналіз 

цих моделей, проведений в роботі [150], показав, що єдиним несуперечливим 

є іонний механізм.  

Кореляції відношень енергій коливальних квантів, актуальних для 

визначення серій і мас атомів аніонів, наводять на висновок, що ТЛ-частоти в 

ЛГК пов’язані з коливанням молекул галоїду, причому ці молекули входять у 

кожну заповнену пастку. Такою молекулою може бути, перш за все, Н–центр, 

тобто позавузловий атом галоїду, який утворює з найближчим вузловим 

іоном галоїду молекулу 2X  , центровану на галоїдному вузлі у напрямку 

<110> і зв’язану з двома сусідніми вузловими атомами галоїду [165,166] (див. 

рис. 3.15). Крім того, на цей же висновок наводить близькість коливальних 

квантів NaCl [132,133] та KCl дослідженого в цій роботі. 

У роботі [167] розраховано енергії 

міграції міжвузлових атомів і 

вакансій в ЛГК. З’ясовано, що 

мінімальну енергію міграції мають 

міжвузлові атоми аніонів – Н–

центри. Ці значення для 

досліджених кристалів лежать в 

межах 0.05 – 0.16 еВ, корелюють з 

енергіями іонізації пасток, і 

виражають мінімальну енергію 

пастки, роль якої відіграє 

автолокалізований стан Н–центра. 

Необхідно зазначити, що дірка 

в релаксованому стані, також має 

двоцентрову локалізацію в ЛГК і 

Рис. 3.15. F–H пари в ЛГК. Сірі кола – 

аніони, білі кола – катіони, 0

ai  – міжвуз-

ловий аніон, 
aV  – аніонна вакансія, X – 

вузловий аніон, 
aV e  – F-центр, 

2X   – H-

центр: молекула на місці вузлового ані-

ону, зв’язана з двома сусідніми аніонами. 



90 

 

теж може розглядатись як однократно заряджена галоїдна молекула 
2X   ( KV –

центр). Однак розрахунки та експеримент [168, 169] показують, що локальні 

частоти, пов’язані з KV –центром, у досліджених кристалах у три-чотири рази 

менші, ніж відповідні ТЛ частоти. Таким чином, є підстава стверджувати, що 

ТЛ у лужно-галоїдних кристалах зумовлена звільненням Н–центрів із центру 

локалізації з наступною їх рекомбінацією. 

Термічно звільнений Н–центр 

може рекомбінувати двома 

шляхами: на F–центрі та на 

аніонній вакансії. В першому 

випадку на місці F–центра виникає 

вузловий атом галоїду. В роботах 

[170–172] припускається, що 

енергія Н–F рекомбінації транс-

формується в енергію випроміню-

вального електронного переходу. 

Однак аналіз показує [173], що 

випромінювальна ефективність H–

F рекомбінації надзвичайно мала. 

Модель стає логічно завершеною, якщо врахувати ще рекомбінацію Н–

центрів на аніонних вакансіях [150]. Продуктом цієї реакції є дірка та 

вузловий аніон, після чого дірка ( KV –центр) рекомбінує випромінювально на 

F–центрі, утворюючи в результаті вакансію галоїду (рис. 3.16). 

0

a ai V X e     

a a lume V e V h     

Тут 0

ai  – інтерстиційний атом галоїду, aV  – аніонна вакансія, X   – 

вузловий аніон, aV e  – F-центр. Результатом цих двох послідовних реакцій є 

квант світла, який відповідає характерній смузі випромінювання, присутній в 

спектрі емісії ТЛ всіх пасток [174], і заліковування одного F–центра. 

Рис. 3.16. Двостадійна H-F рекомбінація. 
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Концентрація F–центрів зменшується, що узгоджується з даними робіт [170–

172], а концентрація аніонних вакансій при цьому не змінюється. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Показано, що в ЛГК KBr, KCl та NaI енергії термічної активації 

центрів прилипання утворюють по одній осциляторній серії з енергіями 

коливальних квантів   = 0.078 еВ (629 см
-1

) в KBr ,   = 0.121 еВ (979 см
-1

) 

в KCl та   = 0.061 еВ (492 см
-1

) в NaI.  

Енергії активації в серії при цьому описуються узагальненою 

осциляторною формулою TLE n  , де n n   ( 1,2,3...n ), якщо звільнення 

носія заряду відбувається шляхом тунелювання без участі зони; або 

1 2n n    ( 1,2,3...n ), якщо носій переходить в зону з подальшою 

рекомбінацією на центрі люмінесценції. 

2. Знайдено, що існує кореляція між значеннями коливального кванта 

TL  в KBr, KCl, NaІ, NaCl, LiF та масами відповідних аніонів. 

Запропоновано пояснення, за яким ця частота відповідає локальній 

коливальній моді молекули галоїду 2X  . 

3. Запропоновано модель ТЛ в ЛГК на основі процесів термічної 

релаксації H–центрів. Пропонується, що крім безвипромінювальної H–F 

рекомбінації, існує двостадійна рекомбінація Н–центрів на аніонних 

вакансіях, в результаті якої дірка рекомбінує випромінювально на F–центрі. 

4. Встановлено, що в енергетичному спектрі пасток прослідковується 

осциляторна закономірність. Передбачається, що ця закономірність є 

універсальною властивістю кристалів з переважно іонним типом зв’язку. Для 

встановлення параметрів цієї закономірності необхідні прецизійні 

вимірювання. Найбільш оптимальним методом визначення енергетичного 

спектру пасток є метод часткового висвічування ТЛ завдяки достатній 

точності та універсальності.  
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РОЗДІЛ 4 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СПЕКТР ПАСТОК В МОНОКРИСТАЛАХ ТА 

НАНОЧАСТИНКАХ СУЛЬФІДУ ТА СЕЛЕНІДУ КАДМІЮ 

 

4.1 Термостимульована люмінесценція моно-, мікрокристалів та 

наночастинок CdS та CdSe 

На рис. 4.1 – 4.3 подано криві термостимульованої люмінесценції для 

нанокристалічного, мікрокристалічного та об’ємного CdS, відповідно. Зразки 

збуджувались рентгенівським випромінюванням від 20 хв до 60 хв при 

температурі (80 K). Також як зразки CdS, так і CdSe збуджувалися 

ультрафіолетовим випромінюванням азотного N2-лазера (337 нм). Проте, за 

даних умов експерименту збудження ультрафіолетовим випромінюванням 

виявилось неефективним, тому надалі ці зразки збуджувались 

рентгенівським випромінюванням. 

Для всіх зразків CdS спостерігаються подібні системи піків: 

низькотемпературна слаборозділена смуга в області 100 – 200 K, 

високотемпературна смуга 250 – 400 K та проміжні за температурою піки при 

~ 200 – 250 K. Положення максимумів залежать від зразка, проте  

прослідковується вказана закономірність для більшості піків. 

При збільшенні часу опромінення інтенсивність всіх піків зростала 

практично пропорційно.  Однак, навіть при опроміненні протягом однієї 

години співвідношення сигнал/шум для деяких зразків залишалось низьким. 

Для нанокристалічного CdS найбільш інтенсивними є 

низькотемпературні піки, для об’ємного CdS, навпаки, найбільш вираженими 

є високотемпературні піки з максимумами при 270 K та 330 K. 

Мікрокристалічний CdS посідає проміжне положення: для цього зразка на 

кривих ТЛ і низькотемпературні і високотемпературні піки приблизно 

однакової інтенсивності. 
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Рис.4.1. Крива інтегральної інтенсивності ТЛ монокристала CdS 

 

 

 

Рис.4.2. Крива інтегральної інтенсивності ТЛ мікрокристалічного CdS 
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Також досліджено наночастинки CdS0.5Se0.5. На рис. 4.4 подано графік 

інтенсивності ТЛ від температури. 

 

 

Рис.4.3. Крива інтегральної інтенсивності ТЛ наночастинок CdS 

 

 

 

Рис.4.4. Крива інтегральної інтенсивності ТЛ наночастинок CdS0.5Se0.5 
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З графіка видно, що для CdS0.5Se0.5 в області 250 – 400 K проявляються 

практично ті ж піки що і для CdS. Це може бути пов’язане з подібністю 

електронної структури центрів в CdS та CdSе; або ж в цих зразках, 

стехіометрія Se SN N  на поверхні наночастинки порушена на користь сірки. 

Хоча енергетично більш вигідно утворення вакансії кадмію в оточенні селену 

ніж в оточенні сірки [175]. 

Криві ТЛ були розкладені на елементарні контури. Форма кожного 

контуру для узгодження з експериментальними кривими вибиралась у 

відповідному для піків термолюмінесценції вигляді (розділ 2, рівняння 18). 

В більшості випадків однозначності розкладу вдавалося досягнути, 

ввівши фізичні обмеження на параметри піків. Наприклад, оцінка енергій 

активації пасток по положенню максимумів піків [21] та інші методи 

[24,144,176,177] є досить точним нульовим наближенням для параметрів. 

Розклад піків для кривих ТЛ досліджених зразків CdS показав, що 

низькотемпературна смуга (100 – 180 K) містить чотири елементарні піки, 

високотемпературна (250 – 400 K) – три або чотири піки. Ще один пік 

міститься в проміжній області 200 – 230 K, його доречніше віднести до 

системи високотемпературних. Форма елементарних піків відповідає лінійній 

або проміжній кінетиці висвічування (b = 1.2 – 1.6).  

Отримані результати досить добре узгоджуються з даними роботи [178], 

де досліджувалась термостимульована люмінесценція CdS, відпаленого в 

атмосфері насиченою кадмієм чи сіркою, що дозволило авторам пов’язати 

точкові дефекти і відповідну термолюмінесценцію з атомами Cd чи S. 

На рис. 4.5 – 4.7 подано криві термостимульованої люмінесценції для 

зразків нанокристалічного, мікрокристалічного та об’ємного CdSе, 

відповідно.  
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Рис.4.5. Крива інтегральної інтенсивності ТЛ монокристала CdSe 

 

 

 

Рис.4.6. Крива інтегральної інтенсивності ТЛ мікрокристалічного CdSe 
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Рис.4.7. Крива інтегральної інтенсивності ТЛ наночастинок CdSe 

 

На кривих ТЛ спостерігаються, як і для CdS, слаборозділені низько- та 

високотемпературні піки (4 та 6 піків, відповідно). Проміжні за 

температурою піки при ~ 200 – 250 K не виділяються так очевидно, як в CdS, 

їх скоріше можна віднести до низькотемпературної області. 

Низькотемпературні піки  спостерігаються для всіх зразків.  

Як і для зразків CdS, для нанокристалічного CdSe найбільш 

інтенсивними є низькотемпературні піки, для об’ємного CdSe, навпаки, 

найбільш вираженими є високотемпературні піки. Для кривих ТЛ мікро-CdSe 

більш інтенсивною є високотемпературна область. При збільшенні часу 

збудження інтенсивність всіх піків зростала практично пропорційно. 
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Рис.4.8. Криві інтенсивності ТЛ для моно-, мікрокристалічного та наночастинок CdS 

 

 

 

Рис.4.9. Криві інтенсивності ТЛ для моно-, мікрокристалічного та наночастинок CdSe 
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Для наночастинок CdSe та CdS найбільш вираженою є широка смуга 

сильно перекритих низькотемпературних піків, що зумовлено надлишком 

селену або сірки в кристалічній гратці наночастинок. Згідно стехіометричних 

досліджень [134], співвідношення Cd SeN N  для наночастинок CdSe складає 

0.77 ± 0.09, тобто наночастинки мають переважаючу долю Se на поверхні. В 

роботі [179] показано, що вибір комплексоутворюючої рідини, що зв’язує 

вільні іони Cd
2+

 в процесі росту наночастинок та підбір умов синтезу 

дозволяє отримати наночастинки зі співвідношенням CdN  до SeN  на поверхні 

від ~ 80 % / 20 % до 30% / 70% відповідно. 

Отже, на поверхні можуть утворюватись дефекти пов’язані з 

надлишком S/Se, в найпростішому випадку це вакансії Cd або ж міжвузлові 

атоми S чи Se. 

 

4.2 Визначення енергій активації пасток. 

Для надійного визначення спектру енергій термічної активації пасток 

методом фракційного висвічування інтенсивність піків ТЛ виявилась 

недостатньою. 

Найбільш оптимальним виявився метод визначення енергії активації за 

формою контуру піку [140,180]. Далі енергія активації визначається з нахилу 

залежності  ln (1 )I n f T , де I  – інтенсивність люмінесценції при даній 

температурі T , n  – світлосума (кількість «заповнених» пасток) що 

залишилась, експериментально визначається як площа під піком ТЛ від 

поточної температури до кінцевої. При цьому неврахування 

безвипромінювальної рекомбінації зарядів впливає лише на точність 

визначення константи і не впливає на нахил побудованої залежності. Слід 

зауважити, що визначення енергії активації пасток цим методом передбачає 

наявність відокремленого піку, або застосування процедури «підрізки» та 

послідовної реконструкції піків як різницевого контуру двох кривих до та 
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після «підрізки» [19]. Проте, описаний метод передбачає гарну 

повторюваність послідовно виміряних кривих ТЛ. Ми ж застосували метод 

визначення енергії активації у поєднанні з розкладом кривої ТЛ на 

елементарні контури, що відповідають лінійній чи квадратичній кінетиці 

висвічування (див. розділ 2). 

Показовим є порівняння визначених енергій активації пасток, що 

відповідають високотемпературним пікам в CdSe. Для всіх зразків CdSe 

енергії активації пасток співпадають в межах ± 0.02 еВ, а положення 

максимумів піків залишаються сталими в межах кількох градусів К (див 

табл. 4.1 та рис. 4.9). 

 

Табл. 4.1 Енергії активації пасток, що відповідають високотемпературним пікам ТЛ в CdSe. 

CdSe maxT , K E , еВ 0p , с
 -1

 

монокристал 
274 0.28 1·10

3
 

324 0.49 3·10
5
 

мікрокристалічний 
272 0.30 4·10

3
 

327 0.47 2·10
5
 

наночастинки 
273 0.29 2·10

3
 

325 0.49 4·10
5
 

 

В таблиці 4.2 наведено узагальнені дані положень максимумів піків ТЛ 

та енергій активації пасток для CdS та CdSe. 

Порівняння визначених енергій активації пасток в монокристалах та 

наночастинках вказує на подібну тенденцію як для CdS так і для CdSe: при 

переході від моно- до мікрокристалічного зразка і далі до наночастинок 

енергія активації більшості пасток слабо змінюється [180] (для CdS 

співпадіння гірше, це, на нашу думку, пов’язано з низькою чистотою 

мікрокристалічного зразка). З іншого боку відомо, що в цих речовинах 

спостерігається блакитний зсув смуг екситонної та домішкової 

люмінесценції [181–183]. Тобто, енергетичний рівень пастки «відслідковує» 
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зону провідності (у випадку електронних пасток) та валентну зону (у випадку 

діркових пасток). Очікувано, що подібна закономірність має спостерігатись 

для енергетичних рівнів центрів люмінесценції, в такому разі блакитний зсув 

смуг домішкової люмінесценції розрахований в еВ має бути рівним зсуву 

смуг зон-зонної люмінесценції. 

З наведених результатів слідує, що глибина залягання енергетичних 

рівнів дефектів не змінюється для наночастинок в порівнянні з об’ємними  

кристалами. Схематична модель наведена на рис. 4.11. 

 

 

 

Рис.4.11 Схематична модель положення енергетичного рівня пастки в монокристалі та 

наночастинці 

Eg 

E1 

E2 

наночастинка монокристал 

Е1 ≈ Е2 
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Табл. 4.2 Узагальнені дані положень максимумів піків ТЛ та енергій активації пасток для CdS та CdSe. 

 

моно-CdS 

 

maxT , K 107 130 153 182 213 260 300 328 354 

E , еВ 0.07 0.11 0.13 0.23 0.28 0.33 0.50 0.60 0.70 

мікро-CdS 

 

maxT , K 116 – 166 – 230 270 297 334 359 

E , еВ 0.08 – 0.14 – 0.35 0.44 0.56 0.62 0.74 

нано-CdS 

 

maxT , K 107 130 155 175 221 269 309 347 

E , еВ 0.07 0.11 0.12 0.23 0.30 0.42 0.49 0.62 

моно-CdSe 

 

maxT , K 112 127 146 180 225 274 – 324 352 

E , еВ 0.09 0.11 0.13 0.19 0.22 0.28 – 0.49 0.60 

мікро-CdSe 

 

maxT , K 109 130 154 187 232 272 – 327 – 

E , еВ 0.07 0.12 0.14 0.21 0.28 0.30 – 0.47 – 

нано-CdSe 

 

maxT , K 110 132 158 191 225 273 – 324 356 

E , еВ 0.09 0.13 0.17 0.19 0.25 0.29 – 0.49 0.55 

нано-CdS0.5Se0.5 
maxT , K 107 138 169 200 229 267  313 346 

E , еВ 0.09 0.11 0.20 0.25 0.42 0.47  0.44 0.76 
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4.3 Механізм термолюмінесценції в CdS та CdSe 

 

Термостимульована люмінесценція обумовлена поширеним типом 

дефектів в структурах типу АIIBVI (зокрема, CdS, CdSe), а саме міжвузловими 

атомами Cd
+
 чи S(Se)

–
 і відповідними вакансіями, V

–
Cd, V

+
S(Se), що є парами 

Френкеля. Ненульовий зарядовий стан цих дефектів обумовлений більшою 

ймовірністю утворення зарядженої пари дефектів [13]. В зонній схемі такій 

парі відповідають енергетичні рівні, розташовані в забороненій зоні, і в 

спектрах люмінесценції проявляються переходи між локальними рівнями. 

Після випромінювання дефекти можуть анігілювати або ж частково 

залишатись в кристалі, дифундуючи до поверхні.  

Енергія активації пастки визначається в основному взаємодією з 

найближчим оточенням. Для вакансій S або Se в найближчому оточенні 

знаходяться атоми кадмію, отже ці дефекти повинні мати однакову енергію 

активації. Це і спостерігалось в обох досліджуваних матеріалах для дефектів 

з піками ТЛ при: ~ 110, ~ 130, ~ 160 K. Щодо відповідних дефектів енергія 

активації яких в CdS та CdSe різна, то можна припустити, що це вакансії 

кадмію, або ж міжвузлові атоми S, Se чи Cd [180]. Для них найближче 

оточення відмінне в CdS та CdSe – S та Se (для вакансій кадмію), або ж  

S(Se)-Cd для міжвузлових атомів. Дійсно розрахунки енергії зв’язку S та Se в 

CdS та CdSe [175] практично співпадають і складають 2.69 еВ та 2.65 еВ 

відповідно, тоді як енергія утворення вакансії Cd для цих сполук різна і 

складає 3.56 еВ та 3.18 еВ відповідно.  

Припущення, що принаймні частина піків ТЛ зумовлена наявністю в 

кристалічних структурах CdS та CdSe вакансій сірки (селену) та кадмію 

підтверджується результатами роботи [178], хоча, в цілому, в наших зразках 

структура кривих ТЛ (система піків) складніша. В роботі [178] досліджено 

термостимульовану люмінесценцію об’ємного CdS, відпаленого в атмосфері 

кадмію, сірки та в повітрі. На кривих ТЛ зразка CdS:Cd спостерігались 

інтенсивні високотемпературні піки при 280, 330 та 350 K, а для зразків 
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CdS:S – піки при 110 та 190 K. Авторами показано, що низькотемпературні 

піки найбільш ймовірно зумовлені вакансіями кадмію та міжвузловими 

атомами сірки, а високотемпературні – вакансіями сірки та міжвузловими 

атомами кадмію.  

Припущення, що в наночастинках переважаючу роль відіграють 

поверхневі дефекти підтверджується стехіометричними даними, що 

показують більшу частку S/Se за рахунок переважно цих атомів на поверхні 

[134]. Метод синтезу наночастинок в двофазній системі вода/толуол 

ґрунтується на властивості поверхнево-активної речовини (ПАВ) 

самоорганізовуватись у міцели [184]. Міцела обмежує за об’ємом джерело 

вихідних речовин для реакції та служить обмежуючим фактором при рості 

наночастинок [185]. Тоді як іони S
2-

/Se
2-

 вільно вступають в реакцію, 

комплексоутворююча рідина хімічно зв’язує іони Cd
2+

 та спричиняє 

сповільнення чи зупинку «росту» наночастинок. Таким чином, «поверхневий 

шар» наночастинки може містити переважно атоми S чи Se та мати 

нерегулярну кристалічну структуру. 

На кривих ТЛ наночастинок найінтенсивнішими є низькотемпературні 

піки, що ми пов’язуємо з вакансіями S чи Se в CdS та CdSe відповідно. 

Автори [102,103] механізм ТЛ наночастинок теж пов’язують з рекомбінацією 

носіїв з поверхневих станів або дефектів. В роботі [179] наголошується на 

впливі поверхневих атомів як пасток вільних носіїв заряду, що спричинює 

зменшення квантового виходу флюоресценції. 

Залишається дискусійним питання щодо природи зарядів (електрони чи 

дірки), які звільняються у процесі ТЛ в CdS та CdSe. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Проведено порівняльне дослідження термостимульованої 

люмінесценції мікро-, монокристалів та наночастинок CdSe та CdS в області 

температур 80 – 450 K. В наночастинках більш інтенсивними є 

низькотемпературні піки, що обумовлені  мілкими пастками з енергією 

активації 0.07 – 0.20 еВ, в монокристалах – високотемпературні, що 

обумовлені пастками з енергією активації 0.3 – 0.7 еВ. 

2. Виявлено, що для монокристалів та наночастинок значення енергій 

активації відповідних пасток залишаються незмінними в межах розкиду в 

кілька сотих еВ. З отриманих результатів слідує, що квантово-розмірний 

ефект для енергій активації пасток в  наночастинках CdS та CdSe в межах 

точності використаних методик не спостерігався. 

4. На кривих термолюмінесценції піки з максимумами при ~ 110, ~ 130, 

~ 160 K проявляються для всіх зразків CdS та CdSe. Згідно запропонованого 

пояснення природи термолюмінесценції досліджених зразків, дефектам, що 

мають подібну електронну структуру в CdS та CdSe, відповідають пастки з 

однаковою енергією активації. Цими дефектами є вакансії сірки та селену. 

Щодо відповідних пасток, енергія активації яких різна в CdS та CdSe, то вони 

обумовлені вакансіями кадмію, або ж міжвузловими атомами S, Se чи Cd.  
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РОЗДІЛ 5 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СПЕКТР ПАСТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ОКСИДУ ЦИРКОНІЮ, СТАБІЛІЗОВАНОГО В 

ТЕТРАГОНАЛЬНІЙ ТА КУБІЧНІЙ ФАЗІ 

 

5.1 Низькотемпературна термолюмінесценція оксиду цирконію, 

стабілізованого оксидом ітрію та легованого Cr, Mn, Fe 

 

На рис.5.1 наведено експериментальні результати термостимульованої 

люмінесценції нанорозмірних порошків ZrO2,:Y2O3 (YSZ), з різним 

відсотковим вмістом Y2O3, графіки нормовані на максимум інтенсивності.  

Криві ТЛ зразків YSZ з 0.66 мол.% Y2O3 (0.66-YSZ) та 1.2 мол.% Y2O3 

(1.2-YSZ) мають смугу при температурі ~ 110 К  і практично співпадають (з 

цієї причини крива для зразка 1.2-YSZ не наводиться на рисунку, надалі ми 

зосередились на дослідженні трьох зразків 0.66-YSZ, 3-YSZ та 8-YSZ). Проте 

хоча 0.66-YSZ та 1.2-YSZ 110 К складається з однієї смуги, форма 

високотемпературного крила вказує на наявність принаймні однієї 

низькоінтенсивної компоненти на високотемпературному крилі. На кривій 

ТЛ 3-YSZ найінтенсивнішим є також смуга з максимумом при 110 К, 

компоненти в області 120 – 200 К виражені яскравіше. Крива ТЛ зразка 8-

YSZ досить суттєво відрізняється від описаних вище: хоча компонента з 

максимумом при 110 К теж спостерігається, вона має значно більшу 

півширину, високотемпературне крило смуги сильніше виражене, ніж для 

зразків з меншою концентрацією домішки, хоча аналіз контуру смуги не дає 

змоги визначити температурне положення компонент. 
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Рис. 5.1 Крива термолюмінесценції моноклінного та стабілізованого в тетрагональній та 

кубічній фазі ZrO2. 

 

 

 

Рис. 5.2 Крива термолюмінесценції чистого ZrO2. 
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Для розділення смуги 110 К та слабоінтенсивних компонент нами було 

використано техніку «підрізки» [19] (послідовне нагрівання зразка нижче 

температури максимуму піка та охолодження до початкової температури, при 

цьому спустошуються більш мілкі пастки ніж досліджувана а піки ТЛ з 

максимумами при нижчій температурі ніж досліджуваний зникають). Проте 

це не дало очікуваних результатів: при збільшенні температури «підрізки» 

спостерігалось не спадання інтенсивності піку, що відповідає пастці з 

найменшою енергією активації, а лінійне зміщення низькотемпературного 

крила сумарного контуру. Разом з тим спостерігалась зміна форми 

низькотемпературного крила смуги, а це виключає випадок квадратичної 

кінетики висвічування, оскільки в процесі підрізки піка з квадратичною 

кінетикою форма піку зберігається. З огляду на таку поведінку ми 

припускаємо, що смуга 110 К складається з великої кількості сильно 

перекритих компонент, при цьому спочатку звільняються більш мілкі пастки, 

просідає низькотемпературне крило піку, площа під піком теж зменшується і 

максимум сумарного контуру зміщується в область високих температур. 

Крива термолюмінесценції чистого ZrO2 суттєво відрізняється від YSZ, 

вона складається з чотирьох інтенсивних смуг при температурах 100, 127, 

180, 255 К (див. рис. 5.2). Піки 127 К та 180 К складні, і містять не менше 

двох компонент. Спостерігається відмінність в півширинах піків ТЛ між 

чистим ZrO2 та YSZ. Піки 100 К та 127 К чистого ZrO2 мають півширину 

14 К та 17 К відповідно, тоді як півширина піку 110 К YSZ складає ~ 35 К, 

що також вказує на користь припущення про велику кількості сильно 

перекритих компонент. Причому ширина і форма піку ТЛ змінюється тим 

більше, чим більша концентрація домішки в кристалі. Така поведінка 

простежена нами для зразків YSZ в залежності від концентрації Y2O3. 

На кривих термолюмінесценції YSZ не проявляються смуги, характерні 

для чистого ZrO2, тому є підстави вважати, що в легованому оксиді цирконію 

переважний вклад у висвічування вносять дефекти, створені за рахунок 
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внесення домішки, тоді як в чистому оксиді цирконію пастки носіїв заряду 

слід ототожнювати з власними дефектами. 

Також було досліджено ZrO2 з різними домішками Cr, Mn, Fe.  Крива 

ТЛ ZrO2, легованого Cr схожа на безструктурну криву ТЛ YSZ з великим 

вмістом ітрію (3 – 8%), тоді як криві ТЛ Mn, Fe мають більш виражену 

структуру зі смугами, характерними для чистого ZrO2, рис. 5.3. 

 

 

 

Рис. 5.3 Крива термолюмінесценції чистого ZrO2 та легованого Cr, Mn, Fe. 

 

Подальший аналіз кривих ТЛ моноклінного YSZ (0.66 мол.% Y2O3), 

тетрагонального (3 мол.% Y2O3) та кубічного (8 мол.% Y2O3) показав, що 

єдина для моноклінного смуга з максимумом при 108 К проявляється і в 

кривих ТЛ тетрагонального та кубічного YSZ як низькотемпературна 

складова широкої складної смуги. 

Помічено, що після вимкнення рентгенівського опромінення зразок 

люмінесціює без нагрівання та зовнішнього збудження, внаслідок звільнення 
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носіїв заряду з мілких пасток, температура активації яких близька до 

температури рідкого азоту. При цьому низькотемпературна компонента 

кривих ТЛ YSZ спадає практично до нуля, якщо перед вимірами (після 

збудження) зразок витримати при температурі 80 К протягом ~ 60 хв (див. 

рис. 5.4). Це було використано для виділення низькотемпературної складової 

та більш якісного розкладу на окремі піки високотемпературної частини 

смуги зразків з вищою концентрацією Y2O3. На рис. 5.4, 2 – крива 

термолюмінесценції зразка 8-YSZ після висвічування низькотемпературного 

піку, що відповідає другій компоненті повного контуру; 4 – різницева крива, 

відповідає першій компоненті контуру ТЛ. Варто відмітити досить точне 

співпадіння різницевої кривої 4 з кривою 3 зразка 0.66-YSZ. Це дає підставу 

стверджувати, що єдина для моноклінного 0.66-YSZ смуга з максимумом при 

108 К проявляється і в кривих ТЛ тетрагонального та кубічного YSZ як 

низькотемпературна складова широкої складної смуги. 

Інша ж, високотемпературна компонента контуру, в свою чергу теж 

складна і вона стає інтенсивнішою при підвищенні концентрації  Y2O3. 

Порівняння кривих ТЛ YSZ для різних концентрацій Y2O3 (0.66 мол.%, 

3 мол.%, 4 мол.%, 8 мол.%) дає підстави вважати, що це крило повного 

контуру ТЛ складається з двох компонент ~ 130 K та ~ 170 K. 

Порівняння кривих ТЛ для деяких зразків YSZ після виокремлення 

високотемпературної компоненти показано на рис. 5.5. З графіка видно, що 

смуги співпадають, отже, для всіх зразків YSZ спостерігаються ті ж самі піки 

ТЛ в діапазоні 120 – 200 К, змінюється лише їх інтенсивність при зміні 

концентрації домішки. 
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Рис. 5.4 Криві термолюмінесценції зразків ZrO2 з різним відсотковим вмістом Y2O3 до та 

після витримування при 80 К. 

 

 

 

Рис. 5.5 Криві термолюмінесценції ZrO2 з різним відсотковим вмістом Y2O3 після 

витримування зразка при 80 К. 
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5.2 Прояв порушення структури кристалічної гратки в спектрах 

комбінаційного розсіяння світла 

 

На рис. 5.6 наведено спектри комбінаційного розсіяння світла (КРС), 

отримані на автоматизованому спектрометрі на основі ДФС-24, у якості 

збудження використовувалась мода Ar
+
 лазера (5145 Å). 

 

 

 

Рис. 5.6 Спектр комбінаційного розсіяння світла ZrO2:Y2O3  (3 мол.% та 8 мол.% Y2O3), 

смуги коливань моноклінної, тетрагональної та кубічної структури позначено як M, T та C 

відповідно. 

 

Симетрія моноклінного ZrO2 описується просторовою групою C
5

2h, 

теоретико-груповий аналіз передбачає 18 активних в КРС коливальних мод, 

типи симетрії – 9 Ag + 9 Bg. Для чистого тетрагонального ZrO2 (група симетрії 

C
15

4h), активні в КР шість коливальних мод A1g+2 B1g+3 Eg, тоді як для 

кубічного ZrO2 (група симетрії O
5

h) в комбінаційному розсіянні активна одна 

мода F2g. Смуги в отриманих нами спектрах КРС ZrO2:Y2O3 співставлені зі 
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смугами спектрів КРС ZrO2 «чистих» моноклінної, тетрагональної та 

кубічної фаз, наведених в [186]. Належність смуги до певної фази 

(моноклінної, тетрагональної чи кубічної) на рис.5.6 позначено як M, T та C 

відповідно. Слід зазначити, що перехід з моноклінної до тетрагональної та 

кубічної структури при збільшенні концентрації Y2O3 неповний: в спектрі 

зразка ZrO2:Y2O3 (3 мол.% Y2O3) спостерігаються смуги коливань як 

моноклінної, так і тетрагональної структур, а для зразка ZrO2:Y2O3 (8 мол.%  

Y2O3) спостерігаються коливання, що відповідають тетрагональній та 

кубічній структурам. 

Уширення і асиметрія спостережуваних смуг комбінаційного розсіяння 

вказує на порушення структури в кисневій підгратці. Порушення 

кристалічної структури спричинене наявністю кисневих вакансій, внаслідок 

чого відбувається розсіяння з участю фононів не Г-точки (тобто q ≠ 0) [187, 

188]. 

 

 

Рис. 5.7 Спектр комбінаційного розсіяння світла графітоподібного  

нітриду вуглецю (g-C3N4). 

В спектрах комбінаційного розсіяння графітоподібного нітриду вуглецю 

[189] (g-C3N4) спостерігаються уширені смуги D (1400 см
-1

) та G (1590 см
-1

), 

що обумовлені порушенням графеноподібної структури та валентним 

площинним коливанням sp
2
-гібридизованих пар атомів C, аналогічно D та G 
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смугам графену (рис. 5.7). Спектри комбінаційного розсіяння отримані на 

конфокальному Raman мікроскопі (роздільна здатність ~ 900 нм) зі 

збудженням Al2O3:Ti
3+

 (Ti:Sapphire) лазером на частоті 785 нм для зменшення 

фонової флюоресценції. 

 

5.3 Уширення піків термолюмінесценції, обумовлене порушенням 

структури кристалічної гратки  

Порушення структури кристалічної гратки, а як наслідок 

неоднорідність оточення дефектів призводить до розкиду енергетичних 

положень рівнів пасток. Для окремого типу пасток енергія активації 

змінюється в межах ∆E, а піки ТЛ зазнають уширення [140]. 

Оскільки у випадку лінійної кінетики нехтується імовірністю 

повторного захоплення пастками вільних носіїв заряду, то для кожної і-ї 

пастки з енергією активації iE  можна записати систему рівнянь аналогічно 

(2.1) – (2.5), тоді для і-ї пастки швидкість зміни концентрації заповнених 

пасток визначатиметься рівнянням: 

i
i

dn
pn

dt
 ,      (5.1) 

де 

 0 ,i i in n f E T  ,         (5.2) 

i
i

n n ,      (5.3) 

Враховуючи, що i
i

n n , слід лише визначити розподіл початкової 

концентрації заповнених пасток з енергією активації iE  (густину 

енергетичних станів). Наближено густину енергетичних станів одного типу 

пасток можна змоделювати функцією Гауса, і після переходу від суми до 

інтегралу рівняння для інтенсивності термолюмінесценції приймає вигляд: 

         0
0

0 0

1
exp ,

2
i

i

dn E Edn
I T p E n E dE n p E f E T dE

dt dt E

    
         

      (5.4) 

Враховуючи (2.1) та (2.11): 
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     (5.5) 

Використовуючи інтегрування частинами виразу в показнику останньої 

експоненти, кінцеве рівняння для апроксимації уширених піків 

термолюмінесценції має вигляд [140]: 

 
2
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1 2
exp exp exp 1 exp

2

E E p kTE kT E
I T n p dE

kT E E E kT

         
                       

  (5.6) 

де E0 (еВ) – середнє значення енергії активації пастки; ∆E (еВ) – розкид 

енергій активації (півширина функції Гауса); n0 (м
-3

) – початкова світлосума 

(пропорційна площі під піком); β (К/с) – швидкість нагрівання зразка 

(задається в процесі експерименту); p (с
-1

) – частотний фактор; T (К) – 

температура зразка; k – стала Больцмана. Параметрами апроксимації є: n0, p, 

E0 та ∆E.  

Це ж рівняння може бути записане в залежності від параметрів Im, Tm, 

E0, ∆E, більш зручних для аналізу (тут Im та Tm - інтенсивність та температура 

максимуму смуги ТЛ, відповідно): 
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0

1
I exp exp 1 1 exp

2
m m

m m m
m mm

E E T T T TE T E
I T dE
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   (5.7) 

де 
2 m

m

kT

E
  . 

На рис. 5.8 показано змодельований пік ТЛ при різних значеннях 

розкиду енергій активації ∆E. 

Слід зауважити, що залежність контуру смуги ТЛ від чотирьох 

параметрів не дає змоги, на жаль, говорити про однозначність розкладу; 

проте ситуація покращувалась тим, що на параметри апроксимації 

накладались об’єктивні обмеження; для деяких параметрів 

використовувались початкові значення, розраховані з результатів незалежних 

експериментів. Так, енергії активації пасток E0 з достатньою точністю 

розраховані методом початкових нахилів (див. наступний пункт), і цей 

параметр варіювався в межах 10% відносно свого початкового значення. 
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Метод початкових нахилів також дає можливість оцінити кількість, а 

процедура «підрізки» в більшості випадків температурне положення піків.  

 

 

 

 

Рис. 5.8 Уширення смуг термолюмінесценції. 

 

 

Таблиця 5.1. Значення параметрів апроксимації піків ТЛ для серії зразків YSZ 

 Peak No Tm, K E0, eV ∆E, eV s, c
-1

 

0.66-YSZ 

1 109 0.18 0.05 1*10
7
 

2 130 0.22 0.06 1*10
7
 

3 164 0.25 0.06 1*10
6
 

1.22-YSZ 

1 110 0.18 0.05 8*10
6
 

2 131 0.22 0.06 1*10
7
 

3 165 0.25 0.06 1*10
6
 

3-YSZ 

1 108 0.17 0.05 6*10
6
 

2 127 0.23 0.07 5*10
7
 

3 166 0.27 0.06 4*10
6
 

8-YSZ 

1 106 0.21 0.07 4*10
8
 

2 134 0.26 0.08 3*10
8
 

3 166 0.31 0.07 5*10
7
 

 



117 

 

Розклад на елементарні піки кривих ТЛ 0.66-YSZ, 3-YSZ та 8-YSZ 

показано на рис. 5.9 – 5.11. Значення параметрів розкладу для серії зразків 

представлено в Таблиці 5.1. 

 

 

 

Рис. 5.9 Розклад кривої ТЛ 0.66-YSZ на компоненти. 

 

 

 

Рис. 5.10 Розклад кривої ТЛ 3-YSZ на компоненти. 
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Рис. 5.11 Розклад кривої ТЛ 8-YSZ на компоненти. 

 

5.4 Визначення енергій активації пасток ZrO2:Y2O3 

 

Для розрахунку енергетичної глибини пасток використовувався 

удосконалений метод часткового висвічування [140], щоб мати можливість 

врахувати розкид енергій активації (див. рівняння 48). Величина ∆E знайдена 

як параметр апроксимації при розкладі кривих ТЛ на окремі піки.  

Розраховані значення енергій активації пасток для зразків 0.66-YSZ, 3-

YSZ та 8-YSZ представлені на рис. 5.12. Загалом залежності енергій пасток 

від температури піків демонструють монотонне зростання значень енергій 

активації, це зумовлено, зокрема, значним перекриттям піків ТЛ та 

взаємодією між дефектами. Більшою мірою це стосується зразка 8-YSZ, тоді 

як для зразка 0.66-YSZ спостерігається серія моноенергетичних значень – 

«поличок». Енергії активації відповідних пасток визначались як середні 

значення Е на «поличці». Для зразка 8-YSZ енергія активації пастки була 
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оцінена як середнє значення розрахованої енергії в температурній області 

піку. 

 

 

 

Рис. 5.12 Визначення енергій активації пасток методом  

часткового висвічування. 

 

5.5 Вплив мілких пасток на дефектно-домішкову 

фотолюмінесценцію ZrO2:Y2O3 та ZnMoO4 

 

Результати досліджень термостимульованої люмінесценції ZrO2:Y2O3 з 

різним відсотковим вмістом Y2O3 свідчать про наявність мілких пасток носіїв 

заряду з енергіями активації в межах 0.12 – 0.45 еВ для різних зразків. Також 

в ряді робіт [118,190–192] спостерігалась домішкова фотолюмінесценція 

ZrO2:Y2O3, пов’язана з точковими дефектами – центрами люмінесценції. Це 

підтверджує наявність в зразках значної кількості точкових дефектів – як 

пасток носіїв заряду, так і центрів рекомбінації.  
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В результаті дії на зразок рентгенівського опромінення утворюються 

вільні електрони та дірки, що рекомбінують на випромінювальних та 

безвипромінювальних центрах або ж захоплюються пастками носіїв заряду 

(накопичення світлосуми). Подальше поступове нагрівання спричинює 

спустошення пасток та зміну зарядового стану точкових дефектів, що може 

впливати на випромінювальні та безвипромінювальні канали рекомбінації і, 

як наслідок, зміну інтенсивності фотолюмінесценції при сталій інтенсивності 

збудження. 

Було досліджено температурну залежність спектрів фотолюмінесценції 

та збудження люмінесценції ZrO2:Y2O3 до та після накопичення світлосуми. 

Спостерігалась немонотонна зміна інтенсивності смуг фотолюмінесценції 

пов’язана зі спустошенням пасток носіїв заряду. Також різка зміна 

інтенсивності рентгенолюмінесценції спостерігалась в зразках ZnMoO4, 

пов’язана зі спустошенням мілких пасток. 

Спектри люмінесценції та збудження люмінесценції, отримані з 

використанням УФ-збудження в діапазоні 3.5 – 5 еВ (воднева лампа ДДС-30, 

смуга пропускання фільтру УФС-2). При записі спектрів збудження 

люмінесценції реєструвалась інтегральна інтенсивність в межах смуги 

люмінесценції. На рис. 5.13 показано температурну залежність спектрів 

люмінесценції 3-YSZ після накопичення світлосуми (опромінення зразка 

рентгенівськими променями при температурі 80 К).  

Спостерігається загальна тенденція зменшення інтенсивності 

люмінесценції при підвищенні температури. В температурному діапазоні 80 

– 200 K на смузі люмінесценції виділяється кілька максимумів, після 200 K 

смуга стає безструктурною, проте різко підвищується інтенсивність 

люмінесценції, при подальшому нагріванні загальна тенденція зменшення 

інтенсивності зберігається. При повторному вимірюванні, після висвітлення 

світлосуми (спустошення пасток), спектр люмінесценції має безструктурну 

форму, спостерігається монотонне падіння інтенсивності в усьому діапазоні 

температур (див. рис. 5.14). 
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Рис. 5.13 Спектри фотолюмінесценції 3-YSZ після накопичення світлосуми при 80 К 

(заповнені пастки), температурна залежність. 

 

 

 

Рис. 5.14 Температурна залежність спектрів фотолюмінесценції 3-YSZ  

після висвітлення світлосуми (спустошені пастки). 



122 

 

Розклад смуги фотолюмінесценції YSZ на елементарні піки дав змогу 

проаналізувати зміну інтенсивності компонент від температури (рис. 5.15). 

Для апроксимації контура піків фотолюмінесценції використовувалась 

функція Гауса. Спектр люмінесценції складається принаймні з 5-ти 

перекритих піків з положенням максимумів при 2.11, 2.29, 2.46, 2.62, 2.79 еВ. 

Спостерігається немонотонна зміна інтенсивності цих піків з температурою 

(рис. 5.15b) у зразках, попередньо опромінених рентгенівськими променями 

(тобто з заповненими пастками – накопиченою світлосумою). Причому, 

поведінка піків люмінесценції до та після накопичення світлосуми різна: 

відносна інтенсивність фотолюмінесценції зростає в області спостережуваної 

термолюмінесценції (80 – 200 K) та різко збільшується (формує чіткий 

максимум) при температурі 240 K. 

 

     

 

Рис. 5.15 Розклад на піки спектра фотолюмінесценції 3-YSZ (а) та температурна 

залежність інтенсивності піків після накопичення (1) та висвітлення (2) світлосуми. 
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Рис. 5.17 Спектр збудження люмінесценції 3-YSZ після накопичення (1) та 

висвітлення світлосуми (2), температурна залежність. 

 

Знайдено кореляцію смуг люмінесценції YSZ з максимумом  2.11, 2.29, 

та 2.62 еВ зі спектром лазерно-стимульованої люмінесценції [190]. На 

спектрі збудження люмінесценції (рис. 5.17) спостерігаються смуги, що 

відповідають збудженню центрів F
+
-типу (F

+
, FA

+
, FAA

+
) [10,190,193,194]. F

+
-

центр – однократно іонізована вакансія кисню, FA
+
 та FAA

+
-центри являють 

собою F
+
-центр з розміщеними в сусідньому положенні одним та двома 

атомами Y
3+

 відповідно. Ці центри виступають ефективними пастками 

електронів з глибоко розміщеними енергетичними рівнями відносно дна зони 

провідності. Після захоплення носія заряду протилежного знаку (дірки з 

валентної зони), що еквівалентно збудженому стану (F
+
)

*
 центра, 

відбувається випромінювальний перехід з енергією кванта 2.62, 2.29, та 

2.11 еВ. Ці смуги відповідають люмінесценції F
+
, FA

+
 та FAA

+
-центрів.  
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Рис. 5.18 Температурна залежність світлосуми та інтенсивності піків збудження 

люмінесценції 3-YSZ після накопичення світлосуми. 

 

Крім того УФ збудження 4.2 еВ, так як і рентгенівське опромінення, 

може продукувати Т-центри в збудженому стані [118]. Після того як Т-центр 

сформований, він релаксує до свого основного стану, рівень енергії якого на 

2.4 еВ вище валентної зони. Дірка у валентній зоні може випромінювально 

рекомбінувати з електроном локалізованим на Т-центрі, таким чином, смуга 

2.46 еВ, ймовірно, спричинена люмінесценцією Т-центрів (Y
3+

 в положенні 

між двома вакансіями кисню в центрі тригонально спотвореної області). 

Отже, ультрафіолетове випромінювання 3.5 – 5 еВ призводить до 

збудження F
+
-типу та Т-центрів з подальшою рекомбінацією з діркою в 

валентній зоні та випромінювальним переходом в основний стан, 

спостерігається люмінесценція з максимумами смуг при 2.11, 2.29, 2.46, 2.62 

та 2.79 еВ. Підвищення інтенсивності фотолюмінесценції поблизу 200 K 

спричинене спустошенням мілких пасток носіїв заряду з енергією термічної 
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активації 0.12 – 0.45 еВ. Також спостерігається кореляція температурної 

залежності  світлосуми зі зміною інтенсивності смуг збудження 

люмінесценції (рис. 5.18). Таким чином фото- та термостимульована 

люмінесценція реалізуються на одних і тих же або структурно пов’язаних 

центрах. Звільнення носіїв заряду з пасток призводить до зміни зарядового 

стану центрів люмінесценції (зокрема F
+
 та Т центрів), що в свою чергу 

впливає на випромінювальні канали рекомбінації та призводить до зміни 

інтенсивності фотолюмінесценції. 

 

     

 

Рис. 5.16 Спектри рентгенолюмінесценції ZnMoO4 (а) та температурна залежність 

інтегральної інтенсивності рентгенолюмінесценції. 

 

Зазначимо, що на противагу до запропонованої в [195] моделі 

рентгенолюмінесценції ZnMoO4 (яка передбачає рекомбінацію вільних носіїв 

заряду з носіями заряду протилежного знаку, що локалізовані на мілких 

пастках, як безвипромінювальний канал рекомбінації), в ZrO2:Y2O3, як було 

вказано раніше, спостерігається збільшення інтенсивності 

фотолюмінесценції для зразків з накопиченою світлосумою. Крім того, в 
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ZnMoO4, як і в ZrO2:Y2O3, при збільшенні температури до рівня, вищого, ніж 

температура делокалізації носіїв заряду, відбувається різке зростання 

інтенсивності смуги люмінесценції з максимумом 1.9 еВ (рис. 5.16), що 

також підтверджує висновки щодо ZrO2:Y2O3.  

 

5.6 Механізм термоактиваційних процесів в ZrO2:Y2O3 

 

В результаті дії на зразок рентгенівського опромінення утворюються 

вільні електрони та дірки, котрі за низьких температур (~ 80 К) 

локалізуються на відповідних центрах. В якості електронних пасток 

виступають Т-центри та F
+
- типу центри (F

+
, FА

+
 та FАА

+
) [12,193,196], 

діркових - О
–
-центри [12,197]. 

В роботі [198] спостерігалась термолюмінесценція YSZ при 

температурах, вищих 300 К, і пов'язаний з нею відпал парамагнітних 

електронних центрів T та F
+
; розрахована авторами глибина пасток складає 

0.7-1.4 еВ. Зареєстрована нами термолюмінесценція пов’язана з мілкими 

пастками з розрахованою глибиною 0.12 – 0.45 еВ. Цими пастками можуть 

бути електронні центри F-типу (VO
++

+2e
–
) або діркові (О

–
+e

+
). 

Комп’ютерні розрахунки показують, що основний стан центрів F
+
-типу в 

YSZ лежить на 2.2 еВ нижче дна зони провідності [129], а для центра F-типу - 

на 1.6 еВ [129], або 2.1 еВ [199]. Тобто центри F та F
+
-типу утворюють більш 

глибокі пастки, ніж ті, що приймають участь у спостережуваній нами 

низькотемпературній термолюмінесценції в YSZ. 

Пропонується модель, в якій припускається, що в якості пастки 

виступають O
–
-центри, а центром рекомбінації може бути F

+
 або Т-центр: 

дірка звільняється з пастки і рекомбінує на електронному центрі [140]. Роль 

діркових центрів в термоактиваційних процесах в YSZ підкреслюється в 

роботах [118,12], де автори повідомляють про зменшення вдвічі 

інтенсивності ЕПР сигналу Т-центрів при нагріванні зразка в діапазоні 100 – 

200 К, і зменшення практично до нуля ЕПР сигналу О
– 
-центрів. 
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Відкритим залишається питання про природу дефектів, які можуть бути 

локалізовані в об'ємі чи поблизу поверхні наночастинок. Можна очікувати 

відмінність спектру ТЛ об'ємного та нанорозмірного  YSZ.  

Попередні результати досліджень термолюмінесценції  YSZ відпаленого 

при температурі ~ 1300
o
С, та зразка спресованого під тиском 50 МПа 

показують, що інтенсивність смуги ТЛ зростає в кілька разів, проте форма та 

температурне положення залишається незмінним. Відмінність може бути 

зумовлена безвипромінювальною рекомбінацією носіїв заряду на 

поверхневих дефектах. В зразках підданих обробці розмір зерна зростає і 

співвідношення об'ємних до поверхневих дефектів збільшується. 

Опираючись на ці результати ми вважаємо, що спостережувана нами 

термолюмінесценція пов'язана з об'ємними дефектами. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Визначено енергетичний спектр пасток в ZrO2:Y2O3 з різним 

відсотковим вмістом Y2O3 (0.6 – 8 мол %). Знайдені значення енергій 

активації лежать в межах 0.12 – 0.45 еВ. 

2. Встановлено, що порушення структури кристалічної гратки, а як 

наслідок неоднорідність оточення дефектів, призводить до розкиду 

енергетичних положень рівнів пасток в забороненій зоні та уширення смуг 

термолюмінесценції. Запропоновано модель термолюмінесценції, яка 

враховує розкид енергетичних положень рівнів пасток в ZrO2:Y2O3, 

пов'язаний порушенням структури кристалічної гратки. Отримано аналітичну 

функцію для апроксимації контурів піків термолюмінесценції та визначення 

енергії активації пасток у випадку уширення піків термолюмінесценції. 

3. Знайдено розкид енергій активації пасток в ZrO2:Y2O3. Значення для 

різних дефектів лежить в межах 0.05 – 0.07 еВ. 
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4. Запропоновано механізм термолюмінесценції ZrO2:Y2O3, де в якості 

пастки виступають O
–
-центри, а центром рекомбінації є Т-центр або F

+
 типу 

центри (F
+
, FА

+
 та FАА

+
). 

4. Показано, що рентгенівське опромінення впливає на 

низькотемпературну дефектно-домішкову фотолюмінесценцію ZrO2:Y2O3. 

Спостерігається підвищення інтенсивності фотолюмінесценції поблизу 200 K 

спричинене спустошенням мілких пасток (0.12 – 0.45 еВ) та зміною 

зарядового стану точкових дефектів (зокрема F
+
 та Т центрів), що впливає на 

випромінювальні та безвипромінювальні канали рекомбінації. 

5. Запропоновано механізм люмінесценції в ZrO2:Y2O3, в якій 

передбачається, що фото- та термостимульована люмінесценція реалізуються 

на одних і тих же центрах рекомбінації Т та F
+
 (F

+
, FА

+
 та FАА

+
). 
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ВИСНОВКИ 

 

Основні результати та висновки роботи можуть бути сформульовані 

наступним чином: 

 

1. Знайдено, що енергетичний спектр пасток в лужногалоїдних кристалах 

KBr, KCl та NaI утворює серії значень, кратних цілому або напівцілому 

значенню коливального кванта TLE n . Коливальна частота TL  

відповідає локальній коливальній моді молекули галоїду 2X 
 (Н-

центру). Встановлено природу пасток, активних в термолюмінесценції 

у кристалах KBr, KCl та NaI. 

2. Вперше проведено порівняльне дослідження низькотемпературної 

термолюмінесценції мікро-, монокристалів та наночастинок CdSe та 

CdS.  

Встановлено, що в наночастинках більш інтенсивними є 

низькотемпературні піки термолюмінесценції, обумовлені мілкими 

пастками (0.07 – 0.2 еВ), в монокристалах – високотемпературні, що 

обумовлені пастками з енергією активації 0.3 – 0.7 еВ. Запропоновано 

модель термолюмінесценції, в якій пастки, що мають однакову енергію 

активації в CdS та CdSe, є вакансіями Se (S). Пастки, енергія активації 

яких відрізняється в CdS та CdSe, відповідають вакансіям кадмію, або 

ж міжвузловим атомам S, Se чи Cd.  

3. Квантово-розмірний ефект для енергій активації пасток в  

наночастинках CdS та CdSe в межах точності використаних методик не 

спостерігався.  
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4. Методом кривих термолюмінесценції визначено енергетичний спектр 

пасток в ZrO2:Y2O3 з різним відсотковим вмістом Y2O3 (0.6 – 8 мол.%). 

Діапазон значень енергій активації становить 0.12 – 0.45 еВ.  

5. Встановлено, що порушення структури кристалічної гратки, а як 

наслідок неоднорідність оточення дефектів, призводить до розкиду 

енергетичних положень рівнів пасток в забороненій зоні та уширення 

смуг термолюмінесценції. Розраховане значення розкиду енергій 

активації у ZrO2:Y2O3 становить від 0.05 до 0.07 еВ для різних пасток. 

6. Запропоновано модель термолюмінесценції, яка враховує розкид 

енергетичних положень рівнів пасток в ZrO2:Y2O3, пов'язаний 

порушенням структури кристалічної гратки. На основі запропонованої 

моделі отримано аналітичну функцію для апроксимації контурів піків 

термолюмінесценції та визначення енергії активації пасток у випадку 

уширення піків термолюмінесценції. 

7. Показано, що рентгенівське опромінення впливає на 

низькотемпературну дефектно-домішкову фотолюмінесценцію 

ZrO2:Y2O3. Спустошення пасток та зміна зарядового стану точкових 

дефектів (зокрема F
+
 та Т центрів), впливає на випромінювальні та 

безвипромінювальні канали рекомбінації і, як наслідок, зміну 

інтенсивності фотолюмінесценції при сталій інтенсивності збудження. 

8. Запропоновано модель фото- та термолюмінесценції, де центрами 

рекомбінації є Т-центр та F
+
 типу центри (F

+
, FА

+
 та FАА

+
), а в якості 

пасток виступають O
–
-центри. 
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