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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження та актуальність теми. 

Використання рентгенівського випромінювання вже давно стало звичним 

інструментом не тільки для різних розділів науки, а й для різних галузей 

виробництва. Завдяки значній проникаючої здатності X-випромінювання і 

близькості довжин хвиль X-квантів до розмірів постійної гратки кристалічних 

матеріалів використання X-променів набуло широкого застосування в рентгено-

структурних дослідженнях, медичній діагностиці, технічної томографії, наукових 

дослідженнях, дозиметрії. Це зумовило необхідність створення різних систем 

реєстрації X-випромінювання, серед яких найбільш широке застосування отримала 

рентгенопровідність (РП) і ренгенолюмінесценція (РЛ) матеріалів. Для створення 

нових і поліпшення відомих характеристик існуючих датчиків необхідне знання всіх 

фізичних процесів, що відбуваються при трансформації енергії іонізуючого 

випромінювання в люмінесценцію і провідність детектора. Детальний аналіз 

фізичних процесів в напівпровідниках з подальшим узагальненням в єдину 

кінетичну теорію РП і РЛ розкриває нові можливості для інтерпретації 

експериментальних даних і визначення дози поглинання, і є важливим кроком для 

більш успішного використання напівпровідникових матеріалів в багатьох 

прикладних задачах. 

Основний недолік сучасних детекторів на основі сцинтиляційних матеріалів 

полягає в поетапному перетворенні енергії іонізуючого випромінювання спочатку в 

енергію оптичних квантів в сцинтиляційному кристалі і тільки потім в електричний 

струм за допомогою фотоелектронних помножувачів або фотодіодів. Сцинтиляційні 

детектори є найбільш чутливими для реєстрації іонізуючого випромінювання. Зате в 

напівпровідникових детекторах (НПД) відбувається пряме перетворення енергії 

іонізуючого випромінювання в електричний струм, але для них характерна низька 

чутливість до X- і γ-випромінювання. При використанні НПД в спектрометричних 

системах важливим критерієм якості детектора є ефективність збору заряду при 

реєстрації окремої іонізуючої частинки або кванта. Важливою особливістю 

напівпровідникових детекторів є їх малі габарити. Це сильно розширює можливості 

застосування таких детекторів не тільки в галузі фізичного експерименту, а й в 

техніці - в приладах технологічного контролю, і в медицині.  

Детектор рентгенівського і гамма-випромінювання є тим основним елементом 

вимірювального пристрою, від характеристик якого у великій мірі залежать 

характеристики пристрою в цілому. Різноманітність експериментальних ситуацій 

пред'являють настільки ж різноманітні вимоги до використовуваних детекторів. 

Серед великого набору газових, сцинтиляційних і напівпровідникових детекторів 

останнім віддається більша перевага зважаючи на їх більшої універсальності і 

високих експлуатаційних характеристик. Що стали вже класичними германієві і 

кремнієві напівпровідникові детектори (Si- і Ge-НПД) мають, однак, істотним 

недоліком - вимагають свого охолодження до температур рідкого азоту як при 

використанні, так і при зберіганні.  

В даний час ведеться активний пошук і дослідження нових 

напівпровідникових матеріалів і розробка на їх основі детекторів, які не поступалися 



2 

 

б по характеристикам Ge- і Si-НПД і разом з тим не вимагали б глибокого 

охолодження (такі детектори отримали назву неохолоджуваних напівпровідникових 

детекторів). Досягнуто значних успіхів при виготовленні неохолоджуваних 

напівпровідникових детекторів на таких матеріалах, як алмаз, арсенід галію (GaAs), 

телурид кадмію (CdTe) і дийодіду ртуті, (Hgl2).  

До класу таких матеріалів, які знаходять застосування при створенні 

високочутливих неохолоджуваних напівпровідникових детекторів рентгенівського 

та -випромінення, належать широкозонні напівпровідники AIIBVI кристали 

селеніду цинку ZnSe. 

Селенід цинку належить до числа найбільш перспективних широкозонних 

матеріалів типу АІІВVI і знаходить широке застосування в створенні приладів 

напівпровідникової електроніки і систем відображення інформації. Застосування 

кристалів ZnSe як детекторів іонізуючого випромінювання стало можливим після 

розробки технології одержання високоякісних кристалів з низькою концентрацією 

домішок і високим питомим опором 1010 – 1014 Ом·см. Завдяки великій ширині 

забороненої зони (2,7 еВ) ZnSe є перспективним матеріалом для створення 

рентгенівських і гамма детекторів, що не потребують охолодження і можуть 

працювати при високих температурах (до 450 К). 

Однак на сьогодні в літературі існують лише посилання на успіхи 

використання НПД в конкретних дослідженнях і практично відсутні роботи, що 

стосуються детального розгляду фізичних процесів в напівпровідниковому 

детекторі при поглинанні та реєстрації іонізуючого випромінювання. В той же час, 

для багатьох практичних задач правильна інтерпретація результатів досліджень 

вимагає розгляду та розуміння всього комплексу процесів, які відбуваються від 

моменту реєстрації іонізуючої частинки до моменту формування зарядового сигналу 

на електродах детектора. 

Таким чином, сучасний науково-технологічний прогрес обумовлює розвиток 

інструментів радіаційного контролю саме в області розробки способів діагностики 

різних видів іонізуючого випромінювання. Прикладний вихід таких розробок 

величезний - від екологічного моніторингу стану навколишнього середовища до 

виробництва діагностичного медичного обладнання. 

Зв'язок дисертаційної роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась в рамках наукової теми №16БФ051-03 

«Дослідження електронно-коливальних процесів в композитах та наносистемах, 

перспективних для сонячної енергетики, малоенергозатратних джерел світла та 

медицини», номер державної реєстрації 0116U004752. 

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є встановлення і 

визначення фізичних закономірностей люмінесценції і провідності кристалічного 

ZnSe при збудженні їх рентгенівським та гамма-випромінювання при заданих дозах 

опромінення і температурних режимах. Задачі дослідження, які були виконані для 

досягнення поставленої мети дисертаційної роботи: 

➢ Проведені комплексні експериментальні дослідження спектрів фото- і 

рентгенолюмінесценції, люкс-люмінесцентних характеристик фото- і 

рентгенолюмінесценції, люкс-амперних характеристик фото- і рентгенопровідності, 

вольт-амперних характеристик фото- і рентгено-провідності, дозові залежності 

люмінесценції і провідності при різних температурах і різних інтенсивностях 

збудження, термостимульованої провідності і термостимульованої люмінесценції, 
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фосфоресценції та релаксації струму провідності монокристалічних зразків селеніду 

цинку.  

➢ Проведено теоретичний розгляд результатів експериментального дослідження 

електричних і спектральних властивостей монокристалічного ZnSe і порівняльний 

аналіз рентгенопровідності від фотопровідності, ренгенолюмінесценції від 

фотолюмінесценції.  

➢ Проведено розгляд кінетики рентгенопровідності і рентгенолюмінесценції за 

експериментальними результатами для ZnSe, оскільки створення нового якісного 

напівпровідників детектора іонізуючого випромінювання неможливо без знання 

детальних закономірностей вольт-амперних характеристик, люкс-амперних 

характеристик, люкс-люмінесцентних характеристик і дозових залежностей 

провідності та люмінесценції. 

Об'єктом дослідження є фізичні процеси і закономірності явищ, що 

відбуваються в кристалах ZnSe при взаємодії з фото- і рентгенівським 

випромінюванням і впливом на них зовнішнього поля і зміни температури. 

Предметом дослідження є фізичні процеси які обумовлюють 

рентгенопровідність монокристалів ZnSe з різним вмістом неконтрольованих 

домішок і власних структурних точкових дефектів, як детекторів іонізуючих 

випромінювань.  

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використовуються наступні 

методи дослідження: вимірювання спектрів рентгенолюмінесценції (РЛ) і 

фотолюмінесценції (ФЛ); люкс-амперних характеристик (ЛАХ) фото- (ФП) і 

рентгенопровідності (РП); люкс-люмінесцентних характеристик (ЛЛХ) фото- і 

рентгенолюмінесценції; вольт-амперних характеристик (ВАХ) фото- і 

рентгенопровідності при температурах від 8 до 420 К і при різних інтенсивностях 

збудження; термостимульованої провідності (ТСП) і термостимульованої 

люмінесценції (ТСЛ); фосфоресценції (Ф) і релаксації струму провідності (РС) 

після фото- та рентгенівського опромінення; дозових залежностей фото- і 

рентгенолюмінесценції та фото- і рентгенопровідності. 

Наукова новизна отриманих результатів досліджень полягає в наступному: 

✓ Запропоновано і сформульована теоретична і кінетична модель дипольного 

центру рекомбінації (D-центр) для смуги 630 нм (1,92 еВ), яка пояснює можливість 

реалізації двох механізмів рекомбінації на одному комплексному центрі свічення. 

✓ Вольт-амперні характеристики (ВАХ) РП і ФП в кристалах ZnSe показали, що 

нелінійний характер ВАХ не залежить від виду збудження при всіх температурах. 

Було розглянуто два нових процеси: збільшення середньостатистичної теплової 

швидкості електронів під дією електричного поля і селективність напрямку 

швидкості електрона при делокалізації з пасток в рамках ефекту Пула-Френкеля. 

✓ Отримані дозові залежності інтенсивностей піків ТСЛ і ТСП, люмінесценції і 

провідності при Х-збудженні і при зона-зонному збудженні показують, що для 

досліджень впливу пасток на кінетику провідності та люмінесценції більш 

інформативним є рентгенівське збудження. Експериментально підтверджено, що в 

монокристалах ZnSe накопичена світлосума при рентгенівському збудженні не 

залежить від інтенсивності збуджуючого випромінювання. 

✓ Отримана формула для розрахунку перерізу локалізації вільних носіїв заряду 

на пастки, яка пояснює відмінності в швидкості запасання носіїв на пастки різної 

глибини.  
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Наукове і практичне значення отриманих результатів. Результати 

дисертаційної роботи полягають в наступному: проведені комплексні 

експериментальні дослідження дозволили зробити ряд важливих висновків щодо 

використання високоомних монокристалів ZnSe в якості матеріалу для 

інтегрального дозиметричного детектора рентгенівського і гамма-випромінювання, 

який може працювати в екстремальних температурних умовах і при значних 

радіаційних навантаженнях D°~°1°МР°/°год. Якщо в майбутньому вдасться довести 

їх до логічного завершення, то це дозволить створити майже ідеальний 

напівпровідниковий детектор для спектрометричного аналізу спектра іонізуючого 

випромінювання. Отримані результати показують, що монокристалічний ZnSe 

можна використовувати як детекторів X-випромінювання і гамма-випромінювання 

в режимі постійного струму при температурах до 130°C.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 

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

отримані дисертантом особисто. Вибір тематики, формулювання, постановка задач 

досліджень і шляхів їх реалізації, вибір методів досліджень здійснено спільно з 

науковим керівником д.ф.-м.н. Дегодою В.Я. 

У всіх роботах дисертант брав участь в обговоренні ідеї роботи і особистий 

внесок здобувача полягав у виконанні більшої частини експериментальних робіт 

по вимірюванню електричних і люмінесцентних характеристик зразків ZnSe з 

наступною їх обробкою і систематизацією, в аналізі розрахункових і 

експериментальних результатів досліджень, написанні та оформленні статей і 

матеріалів конференцій°[1-11]. В°[1] роботі дисертантом була запропонована 

модель рекомбінаційного центру свічення, на якому можуть реалізовуватися 

одночасно два протилежних механізми рекомбінації - електронний і дірковий. 

Такий центр свічення, напевно, спостерігається в кристалах ZnSe і обумовлює 

широку смугу з максимумом при 1,92 eV°(630 нм). Проведені здобувачем 

дослідження в°[5] показали, що люмінесценція і провідність зразків не 

змінюються протягом 4 років при тому, що їх опромінювали Х-квантами, 

охолоджували до 8 К і нагрівали до 450 К. Вивчали спектри РЛ і ФЛ ZnSe від 400 

до 1200 нм при різних температурах (8, 85, 295 і 430 К) і трьох рівнях 

інтенсивності збудження. В°[4,6] на підставі досліджених ЛАХ і ЛЛХ двох 

основних смуг свічення при різних видах і дозах опромінення запропонована 

багатоцентрова модель кристалофосфору. В°[2] були проведені експериментальні 

ВАХ при температурах 8, 85, 295 і 420 К при трьох інтенсивностях 

рентгенівського та УФ-збудження (hvUV > Eg). Порівняльний аналіз ВАХ РП з 

ВАХ ФП показали, що загальний характер кривих ВАХ не залежить від виду 

збудження. Для пояснення нелінійності ВАХ дисертантом було розглянуто такі 

процеси: (1) ударна іонізація домішкових донорів чи заповнених пасток; 

(2) збільшення числа електронів в зоні провідності за рахунок переходів з 

валентної зони під дією електричного поля (ефект Зенера); (3) збільшення 

ймовірності делокалізації з локального стану за рахунок електричного поля (ефект 

Пула-Френкеля в класичному вигляді). Теоретичні розрахунки по розподілу за 

швидкостями для рухомих частинок (електронів і дірок) виконано повністю 

самостійно здобувачем. В°[3] роботі дисертанта, здобувач брав участь в 

проведенні експериментальних дозових залежностей провідності та люмінесценції 

в кристалах ZnSe при різних температурах (8, 85, 295 і 420 К) з використанням 
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рентгенівського та УФ-збудження. Дисертантом запропонована система 

визначення основних параметрів пасток (частотні фактори та перерізи локалізації), 

якщо відомі глибини пасток.  

Апробація результатів дисертації. За матеріалами дисертаційної роботи 

були зроблені доповіді на міжнародних конференціях та семінарах: 

1. «The Jubilee10-th International Conference «Electronic processes in organic 

and inorganic materials» (Ternopil, 2016) 

2. «The International Conference on Oxide Materials for Electronic 

Engineering - fabrication, properties and applications» (Lviv, 2017) 

3. «XXIII Galyna Puchkovska International School-Seminar “Spectroscopy of 

Molecules and Crystals» (Kyiv, 2017)  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 наукових праць: 

з  яких  6 статей [1-2] – у наукових фахових виданнях та 4 статей [3-6] – у 

наукових зарубіжних журналах (з них 6 статей входять до міжнародних баз даних 

SCOPUS, Google Scholar та міжнародної бази даних Web of Science) та 5 тез 

доповідей [7-11] – у наукових конференціях (5 з яких входять до міжнародних баз 

даних SCOPUS, Google Scholar та міжнародної бази даних Web of Science). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, шість 

розділів, висновків, списку використаних джерел та два додатки. Вона викладена 

на 172 сторінках, з яких основний зміст викладено на 150 сторінках, та включає у 

себе 52 рисунків і 3 таблиці, список використаних джерел кількістю 220 

найменувань на 20 сторінках.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і 

задачі дослідження, об'єкт, предмет і методи дослідження, загальні положення. 

Визначено наукову новизну та практичну значимість отриманих результатів 

дисертації, відображено особистий внесок автора, наведено відомості щодо 

апробації результатів роботи та публікацій, в яких висвітлено основні результати 

дисертаційної робити.  

Перший розділ присвячений огляду літературних джерел, містить як 

фундаментальні положення явищ провідності та люмінесценції в класичних 

напівпровідниках, так і сучасні дослідження зазначених явищ і пов'язаних з ними 

процесів. Особлива увага приділяється дослідженням ZnSe, який є перспективним 

матеріалом для напівпровідникових детекторів іонізуючого випромінювання, 

розглядаються сучасні типи і моделі детекторів іонізуючого випромінювання. 

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

вивченості, перспективності та адекватності їх використання в даній сфері 

технологій. Огляд теоретичних і експериментальних робіт з дослідження 

закономірностей люмінесценції і провідності напівпровідників дозволяє зробити 

наступні висновки. 

У сучасних роботах, присвячених експериментальним дослідженням 

люмінесценції і провідності широкозонних напівпровідників, рідко 

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

фосфоресценції та релаксації струму, ТСЛ і ТСП. У багатьох випадках зазначені 

залежності вимірювалися в різний час і на різних зразках, а через відмінності 
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фізичних характеристик різних зразків неможливо коректно поєднати такі дані для 

їх загального аналізу та подальшого використання. 

Класичні кінетичні рівняння, що описують ФЛ і ФП кристалів, не можуть бути 

використані для пояснення особливостей РЛ і РП, оскільки не враховують 

особливості просторового розподілу електронних збуджень при поглинанні 

рентгенівського випромінювання. 

В даний час, основний недолік сучасних детекторів на основі сцинтиляційних 

матеріалів полягає в поетапному перетворенні енергії іонізуючого випромінювання 

спочатку в енергію оптичних квантів в сцинтиляційному кристалі і тільки потім в 

електричний струм за допомогою фотоелектронних помножувачів або фотодіодів. 

Зате в напівпровідникових детекторах (НПД) відбувається пряме перетворення 

енергії іонізуючого випромінювання в електричний струм, але для них характерна 

низька чутливість до X- і γ-випромінювання. При використанні НПД в 

спектрометричних системах важливим критерієм якості детектора є ефективність 

збору заряду при реєстрації окремої іонізуючої частинки або кванта. 

Застосування кристалів ZnSe як детекторів іонізуючого випромінювання стало 

можливим після розробки технології одержання високоякісних кристалів з низькою 

концентрацією домішок і високим питомим опором 1010 – 1014 Ом·см. ZnSe є 

перспективним матеріалом для створення і застосування як Х- і γ-детекторів, що не 

потребують охолодження і можуть працювати при високих температурах (до 450 К). 

В другому розділі представлено опис експериментальної установки. Для 

проведення експериментальних досліджень використовувалася комплексна 

установка для спектрально-люмінесцентних та оптико-електричних досліджень 

різних оптичних матеріалів i їх радіаційної стійкості, яка дає можливість 

використовувати більш 20 методів дослідження. Установка складається з декількох 

десятків блоків. Проведені комплексні експериментальні дослідження ФЛ і РЛ, ФП і 

РЛ при постійної і змінній напрузі, ЛАХ і ЛЛХ при різних інтенсивностях 

збудження, ТСЛ і ТСП, Ф і РС, температурних залежностей РП і РЛ монокристалів 

ZnSe. Особливістю експериментальних досліджень була одночасно реєстрація 

провідності та люмінесценції на двох каналах, інтегральному (з використанням 

ФЕП - 106, 400 – 820 нм) і спектральному (з використанням монохроматора МДР - 2 

і двох приймачів: ФЕП - 106 або охолодженого ФЕП - 83, 600 – 1200 нм). Поверхня 

зразка між електричними контактами опромінювали інтегральним 

випромінюванням рентгенівської трубки БХВ-7 (Re, 20 кВ, 5 – 25 мА) через 

берилієве вікно в кріостаті, або системою з 7 × LED (390 нм) через кварцове вікно 

кріостату. Величину інтенсивності збудження змінювали за допомогою анодного 

струму рентгенівської трубки або струму 7 × LED. 

У третьому розділі дисертації наведені результати експериментальних 

досліджень спектрів РЛ і ФЛ в області від 500 до 1200 нм при різних інтенсивностях 

Х- і УФ-збудження і при різних температурах (8, 85, 295 і 410 К). Спектри РЛ і ФЛ 

високоомних монокристалів ZnSe складаються з двох смуг свічення з максимумами 

при 630 нм і 970 нм. Як приклад на рис.°1 і 2 приведені нормовані спектри РЛ і ФЛ 

для смуг 630 нм і 970 нм при температурі 295 К.  

При високих температурах (420 К), за рахунок температурного згасання 

люмінесценції, інтенсивність РЛ була настільки слабкою, що неможливо було 

зареєструвати спектр РЛ. А спектр ФЛ при цій температурі складається тільки з 

смуги 630 нм, а смуга 970 нм чітко не спостерігається на тлі довгохвильового крила. 
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А спектральне положення максимуму смуги 630 нм при Х-збудженні - 

зміщується в короткохвильову область, що не характерно для напівпровідників. 

Напівширини обох смуг при Х- і УФ-збудженні монотонно збільшуються з 

температурою. Таким чином, такі температурні залежності напівширин смуг 

свічення свідчать про можливість застосування конфігураційної моделі центру 

свічення до центрів свічення в кристалах ZnSe. Також розглянуто вплив 

електричного поля і температури на інтенсивності цих смуг свічення. 
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Рис. 1. Нормовані спектри РЛ (1 - 3) і ФЛ (4 -

 6) ZnSe смуги 630 нм при температурі 295 K 

та трьох різних інтенсивностях Х-збудження: 

IX = 5mA (1), 15 mA (2), 25 mA (3), і УФ-

збудження: I7LED = 40 mA (4), 90 mA (5), 

180 mA (6). 

Рис. 2. Нормовані спектри РЛ (1 - 3) і ФЛ (4 - 6) 

ZnSe смуги 970 нм при температурі 295 K при 

різних інтенсивностях Х-збудження: 

IX = 5mA (1), 15 mA (2), 25 mA (3), і УФ-

збудження: I7LED = 40 mA (4), 90 mA (5), 

180 mA (6). 

 

Отримано, що ці смуги по різному реагують на електричне поле. Зовнішнє 

електричне поле може як збільшувати, так і зменшувати інтенсивність 

люмінесценції. Хоча природа цього явища в даний час поки не встановлена, 

важливим фактом є різна поведінка смуг 630 і 970 нм в електричному полі. На 

рис.°3 і 4 наведені вимірювання залежності інтенсивності смуг 630 і 970°нм від 

величини поля при різних температурах. 

Давно відомо, що рекомбінаційна смуга свічення з максимумом ~ 630 нм має 

деякі особливості. Спектральне положення її максимуму у різних зразках 

змінюється від 615 до 645 нм і тому був зроблений висновок, що ця смуга не є 

елементарною і складається як мінімум з двох елементарних смуг, спектральна 

відстань між якими менша за напівширини елементарних смуг. Друге, при 

порівнянні між собою після тривалого рентгенівського збудження при 85 К:  

— стаціонарних інтенсивностей РЛ смуг 630 і 970 нм, стаціонарного струму РП;  

— інтенсивності Ф (на 50, 150, 300 с) в смугах 630 і 970 нм, струму релаксації 

провідності;  

— інтенсивності ТСЛ (110, 130, 150, 170 К) в смугах 630 і 970 нм, струму ТСП; 
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Рис. 3. Вплив зовнішнього електричного поля 

на відносну інтенсивність смуг РЛ 630 нм (1) і 

970 нм (2) в ZnSe при 295 К 

Рис. 4. Вплив зовнішнього електричного поля 

на відносну інтенсивність смуг РЛ 630 нм (1) і 

970 нм (2) в ZnSe при 85 К  

 

Встановлено, що стаціонарна інтенсивність смуги 630 нм при 85 К в десятки разів 

більша ніж повинна бути. Дане явище було пояснено тим, що в спектрі РЛ присутня 

смуга свічення ~ 630 нм, яка відсутня в Ф і ТСЛ. Був зроблений висновок, що 

свічення однієї з елементарних смуг 630 нм обумовлено дірковим механізмом 

рекомбінації (рекомбінацією вільної дірки з локалізованим на центрі свічення 

електроном). А друга елементарна смуга 630 нм і смуга 970 нм обумовлені 

електронним механізмом рекомбінації (рекомбінацією вільного електрона з 

локалізованою на центрі свічення діркою). При цьому струм РП та ТСП обумовлені 

вільними електронами. Що ж, це узгоджується з тим, що в кристалах ZnSe струм 

фотопровідності обумовлений вільними електронами. Тому була запропонована 

модель дипольного центру рекомбінації (Dipole - центр). Dipole - центр не є 

точковим дефектом, а являє собою комплекс як мінімум з двох різних дефектів, що 

мають протилежні за знаком локальні заряди, і створюють стаціонарний 

комплексний дипольний центр. Запропонована модель дипольного центру 

рекомбінації пояснює можливість реалізації обох механізмів рекомбінації на одному 

комплексному центрі свічення. Такий центр повинен забезпечувати просторову і 

зарядову компенсацію, але одна його частина має додатковий додатній заряд, а 

друга - додатковий від’ємний заряд. Причому не обов'язково, щоб від’ємний і 

додатній заряди були однакові.  

Таким чином, запропонована модель Dipole°-°центру пояснює можливість 

глибокої локалізації електронів і дірок. Виконані оцінки показують, що для 

початкової локалізації носія заряду на відстанях близько 0,567 нм і величин заряду 

порядку заряду електрона, глибини локалізації досягають значень майже половини 

ширини забороненої зони (1,27 еВ). Ця енергія зменшується при зменшенні зарядів 

диполя і збільшенні відстані локалізації. Таким чином, запропонована модель 

Dipole-центру пояснює можливість глибокої локалізації як електронів так і дірок. В 

результаті, такий дипольний центр може локалізувати в своєму оточенні як електрон 

так і дірку. Подальша локалізація вільного носія заряду протилежного знаку, 

призводить до їх рекомбінації на цьому центрі. Відповідно, на Dipole-центрі 

реалізуються електронний і дірковий механізми рекомбінації.  
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Схема такого дипольного центру 

приведена на рис. 5. 

+q-q

V( x )

x
Vh

Ve

Ve

Vh

Рис. 5. Схема дипольного центру  

з потенційними кривими для 

електронів (Ve)  і  дірок (Vh). 

Можна розрахувати потенціали 

для локалізації вільних носіїв заряду, 

якщо: q+ – додатній заряд дипольного 

центру; q- – від’ємний заряд центру, 

а – відстань між ними.  

Тоді для вільного електрона і 

вільної дірки можна записати:  

 
( )

0

1 1

4
1

e

q x

q aq
V x

x xa

a a

  

−

++

 
− −  
 = − 
 

+  
 

  

і 

 
( )

0

1 1

4
1

h

q x

q aq
V x

x xa

a a

  

+

−−

 
− −  
 = − 
 

+  
 

 (1) 

де х – відстань від вільного носія 

заряду до заряду протилежного знаку 

дипольного центру;  – діелектрична 

постійна кристала.  

 

У четвертому розділі дисертації наведено результати комплексних 

експериментальних досліджень: люкс-амперні характеристики (ЛАХ) ФП і РП 

(залежності струму провідності IPL-iPL від інтенсивності УФ-збудження IPL і 

залежності струму провідності IX-iXRC від інтенсивності Х-збудження IX); люкс-

люмінесцентні характеристики (ЛЛХ) ФЛ і РЛ (залежності інтенсивності 

люмінесценції різних смуг свічення IPL-J630 і IPL-J970 від інтенсивності Х- і УФ-

збудження); дозові залежності ТСЛ і ТСП; Ф і РС при температурах 8, 85, 295 і 

420 К. Використання різних температур збудження дозволяє змінювати 

співвідношення концентрацій між мілкими і глибокими пастками в зразку. Також 

проведено теоретичне розгляд провідності та люмінесценції високоомних 

напівпровідників.  

ЛАХ ФП і РП вимірювалися при різних температурах. Залежності IPL-iPL при 

8, 85 і 295 К мають лінійний характер, а при 420 К - сублінійний характер. ЛЛХ 

люмінесценції (IX-J630 і IX-J970) для зразків ZnSe виміряні при тих же температурах. 

Деякі залежності IX-J630 і IPL-J630 мають помітний нелінійний характер. Для РЛ 

залежності IX-J630 і IX-J970, отримані при температурах 8, 85 і 295 K, або лінійні, або 

мають невелику надлінійність. Для смуги свічення 630 нм усі ЛЛХ є нелінійними. 

При температурах 8, 85, 295 К чітко спостерігається їх надлінійність, а при 420 K - 

сублінійність. Інша ситуація для смуги свічення 970 нм - при 8, 85, 295 К вони 

лінійні, тобто спостерігається пропорційність між інтенсивністю люмінесценції і 

інтенсивністю УФ-збудження. Нагадаємо, що смуга 970 нм при 420 K не 

спостерігається через її температурне згасання. Залежності IX-iXRC, наведені на 

рис. 6 і 7. Ці залежності отримані при малих напруженостях електричного поля 

(8 В/см), коли вольт-амперні характеристики РП залишаються ще лінійними. Такі 

слабкі поля не впливають на люмінесценцію і провідність. 
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Рис. 6. Люкс-амперні характеристики РП 

зразка ZnSe при різних температурах: 8 К (1), 

85 K (2), 295 K (3). (*інтенсивність залежності 

3 множилася на 5) 

Рис. 7. Люкс-амперні характеристики ФП зразка 

ZnSe при різних температурах: 8 К (1), 85 K (2), 

295 K (3) і 420 К (4). (*струм для кривих 1 і 3 

збільшені в 3 рази, для кривої 4 - в 10 разів). 

 

Для РЛ залежності IX-J630 і IX-J970, отримані при температурах 8, 85 і 295 K, 

або лінійні, або мають невелику надлінійність (рис. 8 і 9). Експериментальні ЛАХ 

ФП IPL-iPL і ЛЛХ ФЛ IPL-J630 і IPL-J970 зразків ZnSe неможливо пояснити в рамках 

класичних теорій кінетики люмінесценції і провідності. В монокристалічних 

зразках ZnSe при низьких температурах після УФ-збудження, як і після Х-

опромінення, спостерігається фосфоресценція і релаксація струму провідності, а 

при подальшому нагріванні - ТСЛ і ТСП. Причому, накопичена у зразку світлосума 

на мілких і фосфоресцентних пастках проявляється у вигляді фосфоресценції і 

релаксації струму. А світлосума, яка обумовлена делокалізацією носіїв заряду з 

глибоких пасток проявляється у вигляді ТСЛ і ТСП.  

Форми кривих фосфоресценції (при реєстрації свічення смуг 630 і 970 нм) і 

релаксації струму (E = 25 V/cm) після 60 хв збудження з максимальною 

інтенсивністю УФ-збудження і після 120 хв збудження з мінімальною інтенсивністю 

УФ-збудження практично подібні між собою. Причому, ці криві добре 

апроксимуються сумою декількох (як мінімум трьох) експонент з різним часом 

загасання. Усі криві ТСЛ після УФ-опромінення різною інтенсивністю і різний час 

виявилися також практично однаковими. Дозою опромінення називаємо добуток 

інтенсивності збуджуючого опромінення (Х- та УФ-) на час опромінення. 

Встановлено, що максимальна величина накопиченої світлосуми в кристалах ZnSe 

досягається менше ніж за 5 хв при IPL = 0,156 мВт/см2 і менше ніж за 10 хв при 

IPL = 0,032 мВт/см2. Криві ТСЛ після УФ-збудження практично співпадають з 

кривими ТСЛ після тривалого Х-збудження. Але, інтенсивність ТСЛ, як і 

інтенсивність фосфоресценції після УФ-збудження, в десятки разів менша у 

порівнянні з рентгенівським збудженням. Слід зазначити, що в ТСЛ (при реєстрації 

в смугах свічення 630 і 970 нм) і в ТСП після УФ- та Х-збудження спостерігаються 

ті ж піки, але з дещо іншим співвідношенням їх інтенсивності. На підставі 

досліджених ЛАХ і ЛЛХ, ТСЛ і ТСП, Ф і РС при різних видах та дозах опромінення, 

була запропонована модифікована модель для теоретичного розгляду кінетики 

провідності та люмінесценції - багатоцентрова модель кристалофосфорів.  
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Використовуючи цю модель, вдалося пояснити закономірності накопичення 

світлосуми для дозових залежностей в ZnSe. Залежність струму провідності від 

інтенсивності Х-опромінення може змінюватися в межах від лінійної iXRC ~ IX до 

iXRC ~ XI . Ступінь сублінійності обумовлена концентраціями пасток, які є в зразку. 

Чим більші в зразку величини інтенсивності фосфоресценції і струму релаксації, 

тим більші будуть нелінійності ЛАХ і ЛЛХ при цій температурі. 
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Рис. 8. Люкс- люмінесцентні характеристики 

РП зразка ZnSe на довжині хвилі 

випромінювання 630 нм при різних 

температурах: 8 К (1), 85 K (2), 295 K (3). 

(*залежність 3 збільшилась на 10). 

Рис. 9. Люкс- люмінесцентні характеристики 

ФП зразка ZnSe на довжині хвилі 

випромінювання 630 нм при різних 

температурах: 8 К (1), 85 K (2), 295 K (3) і 

420 К (4). (*залежність 3 збільшилась на 40 

разів, для кривої 4 - 100 разів). 

 

У п'ятому розділі досліджували вольт-амперні характеристики (ВАХ) 

кристалів ZnSe при різних інтенсивностях УФ- і Х-збудження і при різних 

температурах. Як приклад на рис. 10 і 11 представлені ВАХ ФП і РЛ при 8 К.  

Слід зазначити, що при всіх температурах і рівнях збудження (як X- так і УФ-

збудження) усі криві ВАХ мають початковий лінійний ділянку. Це дозволяє 

використовувати закону Ома для визначення параметрів провідності.  

У загальному випадку, експериментальні ВАХ в широкому діапазоні напруги 

при різних температурах свідчать про невиконання закону Ома для РП і ФП в ZnSe. 

Причому, при низьких температурах маємо яскраво виражений надлінійний 

характер ВАХ. При кімнатній температурі і вище кардинально змінюються ВАХ -

 криві переходять до сублінійних залежностей. Результати порівняння РП з ФП в 

кристалах ZnSe і показали, що загальний характер ВАХ не залежить від виду 

збудження при усіх температурах усі криві ВАХ є нелінійними. При розгляді ВАХ в 

ZnSe виходили з класичної формули для густини струму в напівпровідниках 

враховуючи, що вільні дірки мають дуже малий час життя у порівнянні з вільними 

електронами (N+ << N-) і малу рухливість (μ+ << μ-) і, відповідно, не вносять 

помітного внеску в РП і ФП:  

( )j e N E N E e N E  − − + + − −= +  . 
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Рис. 10. Вольт-амперні характеристики РП 

зразка ZnSe при 8 K при різних інтенсивностях 

Х-збудження: 25 мA (1); 15 мA (2) і 5 мA (3) 

Рис. 11. Вольт-амперні характеристики ФП 

зразка ZnSe при 8 K і при різних рівнях УФ-

збудження: 180 мA (1); 90 мA (2) і 40 мA (3) 

 

При Х- збудженні частина згенерованих електронно-діркових пар рекомбінує 

на центрах свічення в цій локальній області, створюючи сцинтиляційний імпульс. 

Тому логічно було б ввести коефіцієнт сцинтиляції Csc, який визначає частину 

згенерованих Х-квантом електронно-діркових пар, які створюють сцинтиляційний 

імпульс. В результаті тільки частина (1 – Csc) носіїв братиме участь в РП і 

локалізувати на пастках. Практично, при тривалому X- збудженні можна вважати, 

що відбувається однорідне збудження в шарі dx, а концентрація N-(x) визначається 

коефіцієнтом поглинання (κx) X-випромінювання, його інтенсивністю (IX) і часом 

життя вільного електрона (τ-) в зоні провідності:  ( )X x

0

1

3

sc

g

I C
N

E

  −

− −
= . 

У ZnSe для hvx = 13 кеВ (максимум гальмівного випромінювання 

рентгенівської Re-трубки при напрузі 20 кВ) коефіцієнт поглинання становить 

κx ≈ 250 см-1. Це означає, що глибина області збудження становить 1/κx ≈ 40 мкм, 

тобто струм РП протікає в цьому шарі. При УФ-збудженні поглинання одного УФ-

кванта призводить до переходу одного електрона з валентної зони в зону 

провідності. Генерується одна вільна електронно-діркова пара. Поглинання УФ-

квантів відбувається в тонкому поверхневому шарі за рахунок величезних 

коефіцієнтів поглинання κuv > 104 см-1. За рахунок дифузійного теплового руху 

вільних носіїв заряду ця область трохи розширюється, але по порядку величини 

залишається ~ 1 мкм. Відповідно, для максимальної концентрації вільних 

електронів маємо: UV UV
0

UV

I
N

hv

  −
− = . В результаті, при виконанні закону Ома маємо 

прості рівняння для струмів РП і ФП: 

  ( )X

XRC

1

3

sc

g

e I C L
i E

E
 − −−

=  і UV
PC

UV

e I L
i E

hv
 − −=   (2) 

Одержані після інтегрування густини струму по товщині. Таким чином, для струму 

провідності характер збуджуючого випромінювання зводиться тільки до загальної 

кількості генеруються електронно-доручених пар. 
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При аналізі нелінійностей ВАХ в першому наближенні розглянуто два нових 

процеси: 1) збільшення середньостатистичної теплової швидкості електронів під 

дією електричного поля і 2) селективність напрямку швидкості електрона при 

делокалізації з пасток в рамках ефекту Пула-Френкеля. 

При появі зовнішнього електричного поля для вільних носіїв заряду 

з'являється постійна дрейфова швидкість. Отримано розподіл за швидкостями 

частинок ідеального газу, який рівномірно переміщується в лабораторній 

(нерухомій) системі координат. Цей розподіл відрізняються від розподілу 

Максвелла. В результаті отримані залежності для величини рухливості вільних 

електронів і дірок, які збільшується при збільшенні величини електричного поля. 

Порівняння отриманої залежності для струму з експериментальними результатами 

показує, що це співвідношення не дає достатню надлінійність для ВАХ.  

При аналізі ефекту Пула-Френкеля зазвичай не враховується селективність 

напрямку швидкості електрона при делокалізації з пасток. Врахування цієї 

селективності дозволив отримати залежність для додаткової швидкості уздовж 

поля. Відповідно, отримані залежності для струмів РП і ФП, де константи Пула-

Френкеля однакові для Х- і УФ-збудження, але недостатні за величиною для опису 

експериментальних ВАХ. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в загальному випадку нелінійний 

характер кривих ВАХ при X- або УФ-збудженні обумовлений принципово іншим 

процесом. Генерація великої кількості вільних носіїв заряду в напівпровіднику 

створює додаткове неоднорідне електричне поле в приконтактной області. Нам 

видається, що ніякі інші відомі ефекти не можуть пояснити криві ВАХ, які 

експериментально спостерігаються. 

Розділ шостий присвячений дослідженню отриманих дозових залежностей 

люмінесценції і провідності при Х- і УФ-збудженні і при різних температурах (8, 

85, 295 і 430 К). Також представлені методи визначення параметрів пасток, зокрема, 

перерізу локалізації.  

Дозові залежності ФЛ і РЛ, тобто залежності інтенсивності обох смуг 

свічення при включенні збудження показують, як це і очікувалося, практично 

миттєве зростання. Для перевірки отриманої затримки в розгоряння струму РП для 

іншого зразка ZnSe при 85 К було проведено експериментальні вимірювання 

кінетики розгоряння РП і РЛ при різних інтенсивностях X-збудження (рис. 12). 

Аналогічні залежності спостерігаються і для струму ФП. А ось для РП при низьких 

температурах (8 і 85 К) спостерігається запізнювання початку розгоряння майже на 

2 с. Дослідження дозових залежностей провідності та люмінесценції показали, що 

дозові залежності при рентгенівському збудженні розпалюються значно повільніше 

і є більш інформативним. Це обумовлено більшою здатний проникати здатністю 

рентгенівського випромінювання і, відповідно, залучення в кінетичні процеси 

більшого обсягу зразка. Також, за рахунок локальної неоднорідності збудження при 

поглинання Х-кванта значна частина генеруються електронно-доручених пар 

рекомбінують в цій локальній області, створюючи  

Сцинтиляційне імпульс, і не беруть участь в провідності. Отримано, що і при 

меншій інтенсивності Х-збудження також спостерігається помітне запізнювання 

струму РП.  
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Рис. 12. Початкові ділянки дозових 

залежностей РП при 85 К (U0 = 12 В) але при 

різних інтенсивностях X-збудження: 

IX = 0,635 mW/cm2 (1) і IX = 0,127 mW/cm2 (2). 

 

Відсутність запізнювання 

струму РП при більш високих 

температурах дозволяє припустити, 

що це обумовлено процесом 

заповнення пасток. Різна поведінка 

дозових залежностей РП і РЛ, ФП і 

ФЛ можна пояснити накопиченням 

вільних носіїв заряду на пастках, тобто 

накопиченням світлосуми в кристалах 

ZnSe.  

Ситуація кардинально 

змінюється при кімнатній температурі 

(295 К), коли і струм РП, і 

люмінесценція РЛ досягають 

максимального значення за кілька 

секунд, причому, ці кілька секунд 

обумовлені постійної часу системи 

реєстрації. 

Також слід зазначити, що для досліджень впливу пасток на кінетику 

провідності та люмінесценції більш інформативним є рентгенівське збудження, 

оскільки використовується більша товщина зразка де генеруються електронні 

збудження і відбуваються локалізації вільних носіїв заряду на більшій кількості 

пасток. Для визначення параметрів центрів свічення існують різноманітні 

експериментальні методи, а для визначення параметрів пасток (крім їх глибини) 

надійні і однозначні методи відсутні. У загальному випадку пастки для вільних 

носіїв заряду в кристалофосфорах визначаються: 1) глибиною пастки (Ei); 

2) частотним фактором (w0i); 3) перерізом локалізації (σi
±). Тому, була зроблена 

спроба пов'язати між собою основні параметри пасток в кристалах та визначити їх 

залежності від температури. Експериментальні дослідження ТСЛ показують, що в 

кожному кристалі спостерігається значна кількість пасток. Тому логічно всі типи 

пасток розділити на мілкі, фосфоресцентні і глибокі для кожної температури 

збудження (T0). Для такої багатоцентрової моделі кристалофосфорів отримано 

рівняння для максимального рівня заповнення i-пастки (тобто при тривалому 

збудженні). При перевищенні концентрацій центрів рекомбінації над пастками в 10 

разів маємо, що при тривалому збудженні рівень перезарядки глибоких пасток 

сягатиме 91 % (якщо відсутня оптична делокалізація електронів з глибоких пасток 

під час збудження), а центрів свічення – 9 %. Використовуючи це рівняння на 

рис. 13 приведена залежність рівня заповнення пасток в ZnSe при T0 = 85 К від їх 

глибини.  

Використовуючи багатоцентрову модель для кристалофосфорів, отримано 

рівняння для перерізу локалізації вільних електронів на всі типи пасток: 

      0

C

w

u N
 −

−
=       (3) 

де: w0 – частотний фактор пастки, u- – теплова швидкість електрона, NC – ефективна 

густина станів для електронів в зоні провідності.  
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Це рівняння дає величину перерізу локалізації від температури і дозволяє 

зв'язати її з частотним фактором і глибиною пастки.  

 
 

Рис. 13. Рівень заповнення пасток у ZnSe при 

T0 = 85 К (швидкість генерації вільних носіїв 

G = 1017 см-3с-1, концентрації пасток vi = 1017 см-

3, концентрації центрів рекомбінації 

vp = 1018 см-3).  

Отримано, що переріз 

локалізації для глибоких пасток 

зменшується пропорційно глибині 

пасток і зменшуються при підвищенні 

температури збудження (σj ~ T0
-2).  

Таким чином, при різних 

температурах збудження T0 

змінюється співвідношення 

концентрацій мілких і глибоких 

пасток, що істотно впливає на 

кінетику люмінесценції і провідності.  

Це підтверджується кривими 

ТСЛ в ZnSe після різних доз 

опромінення: менш глибокі пастки 

накопичують світлосуму швидше, ніж 

більш глибокі пастки.  

Форма кривої ТСЛ помітно 

змінюється при збільшенні дози X- 

опромінення. 

 

Додатки. У ДОДАТКУ А наводяться список публікацій за темою дисертації 

та відомості про апробацію результатів дисертації і матеріали необхідні для 

розрахунків, що доповнюють основний матеріал п'ятого розділу. У ДОДАТКУ Б 

розглянуто розподіл за швидкостями частинок ідеального газу, який рівномірно 

рухається з постійною швидкістю в лабораторної (нерухомій) системі координат. 

Отримано розподіл часток за швидкостями (що відрізняються від розподілу 

Максвелла) і визначена середня швидкість частинок. Це дозволило встановити 

залежність рухливості вільних носіїв заряду від величини електричного поля.  
 

РЕЗУЛЬТАТИ 

Основними результатами роботи є: 

1. Дослідження спектрально-люмінесцентних властивостей кристалів 

ZnSe при різних температурах і різних рівнях інтенсивності збудження показує, що 

люмінесценція і провідність зразків не змінюються протягом 4 років при тому, що 

їх опромінювали Х-квантами, охолоджували до 8 До і нагрівали до 450 К. 

2. Запропоновано і застосована для теоретичного розгляду кінетики 

провідності та люмінесценції багатоцентрова модель для кристалофосфорів, яка дає 

лінійні залежності для концентрації вільних електронів і постійні концентрації для 

перезарядження центрів свічення від інтенсивності збудження. Використовуючи цю 

модель вдалося пояснити закономірності накопичення світлосуми в монокристалах 

ZnSe і тим самим підтвердити неспроможність класичних теорій фотопровідності і 

фотолюмінесценції описати фізичні процеси, що відбуваються в напівпровідниках 

при взаємодії з іонізуючим опроміненням. Ці висновки підтверджуються 

експериментально для кристалів ZnSe. 
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3. Виходячи з рівняння Максвелла була отримана функція розподілу за 

швидкостями для рухомих частинок (електронів і дірок), яка функціонально 

відрізняється від рівняння Максвелла. Для такого розподілу отримані 

співвідношення для середньої і середньоквадратичної швидкості частинок, які 

залежать від швидкості руху частинок. 

4. Дослідження дозових залежностей люмінесценції і провідності при Х-

збудженні показують, що амплітуда сцинтиляційного імпульсу і амплітуда імпульсу 

струму змінюються в процесі опромінення. Цей очевидний факт відіграє важливе 

значення для використання кристалів в якості сцинтиляційних і напівпровідникових 

аналізаторів спектра іонізуючого випромінювання. 

5. Початкова затримка в розгорянні струму провідності у порівнянні з 

розгорянням люмінесценції при низьких температурах може бути пояснена 

інтенсивним запасанням вільних носіїв заряду на пастки в перші секунди 

опромінення. 

6. Якщо для кристалофосфорів визначено енергетичний спектр пасток і 

температури максимумів піків ТСЛ і ТСП, то можна розрахувати відповідні 

частотні фактори і перерізи локалізації для вільних носіїв заряду на ці пастки. 

Встановлено, що температурна залежність перерізу локалізації від температури 

пропорційна ~ Т-2, що підтверджується експериментально. 

 

ВИСНОВКИ 

Основними висновками роботи є: 

1. Порівняння спектрів РЛ і ФЛ при різних рівнях інтенсивності і при 

заданих температурних режимах підтверджують неелементарність смуги 630 нм 

(1,92 еВ), яка складається як мінімум з двох елементарних смуг. Запропонована 

модель дипольного центру рекомбінації (Диполь - центр) пояснює можливість 

реалізації обох варіантів рекомбінації на одному комплексному центрі свічення. 

2. Експериментально досліджені ЛАХ фотопровідності і 

рентгенопровідності та ЛЛХ для двох основних домінуючих смуг свічення 

характеризуються малою нелінійністю при низьких температурах. Ці нелінійності 

можна пояснити наявністю в напівпровідникових кристалах різних типів пасток та 

центрів рекомбінації. 

3. Експериментально одержані ТСЛ і ТСП після рентгенівського 

збудження показали, що величина накопиченої світлосуми на глибоких пастках не 

залежить від інтенсивності збудження і тільки для мілких та фосфоресцентних 

пасток накопичена світлосума залежить від інтенсивності збудження. 

4. Порівняння отриманих результатів РП з ФП в кристалах ZnSe показує, 

що загальний характер ВАХ не залежить від виду збудження для температур від 8 

до 420 К і експериментально підтверджено, що всі криві ВАХ є нелінійними. 

Розгляд двох нових процесів: 1) збільшення средньостатистичної теплової 

швидкості електронів під впливом електричного поля та 2) селективність напрямку 

швидкості електрона при делокалізації з пасток в рамках ефекту Пула-Френкеля 

показав, що не вони обумовлюють не лінійність ВАХ.  

5. Порівняння дозових залежностей провідності та люмінесценції при Х- і 

УФ-збудженні показує, що дозові залежності при рентгенівському збудженні 

розгоряються значно повільніше. Для досліджень впливу пасток на кінетику 

провідності та люмінесценції більш інформативним є Х-збудження, хоча при цьому 
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не всі згенеровані вільні носії заряду беруть участь в провідності. 

6. Отримані результати дозволяють стверджувати, що монокристалічний 

ZnSe можна ефективно використовувати в якості детекторів рентгенівського та 

гамма-випромінювання в режимі постійного струму при температурах до 130 С. 

Але, для використання кристалів ZnSe в якості напівпровідникових аналізаторів 

випромінювання і дозиметричних детекторів рентгенівського та гамма-

випромінювання, необхідні кристали ще більшої чистоти (з ще меншою 

концентрацією неконтрольованих домішок та власних структурних дефектів) який, 

може працювати в екстремальних температурних умовах і при значних радіаційних 

навантаженнях. 
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Дисертація присвячена експериментальним та теоретичним дослідженням 

електричних і люмінесцентних процесів, що відбуваються в високоомному 

широкозонному напівпровіднику ZnSe при рентгенівському і УФ-збудженні. В 

роботі використовували широкий спектр експериментальних методів: дослідження 

фото- (ФЛ) та рентгенолюмінесценції (РЛ), люкс-люмінесцентні характеристики 

(ЛЛХ) люмінесценції, люкс-амперні характеристики (ЛАХ) і вольт-амперні 

характеристики (ВАХ) провідності, релаксації струму провідності (РС), 

фосфоресценції (Ф), термостимульованої люмінесценції (ТСЛ) та 

термостимульованої провідності (ТСП), дозові залежності люмінесценції і 

провідності при різних інтенсивностях рентгенівського і УФ-збудження в 

широкому інтервалі температур (8 – 430 К).  

За характером отриманих експериментальних даних та інтерпретації 

результатів дослідження, запропоновано модель дипольного центру рекомбінації 

(Dipol - центр) для смуги 630 нм (1,92 еВ) яка пояснює можливість реалізації двох 

механізмів рекомбінації на одному комплексному центрі свічення.  

Особливий акцент в дисертаційній роботі робиться на дослідженні ZnSe при 

Х- і УФ-збудженні. У зв'язку з цим, особливого значення набуває деякі проблеми і 

деякі питання створення та застосування високоомних широкозонних 

напівпровідників як детекторів рентгенівського та гамма-випромінювання при 

різних дозах опромінення і в різних температурних режимах. 

Ключові слова: спектри фото- і рентгенолюмінесценції, люкс-

люмінесцентні характеристики люмінесценції, люкс-амперні та вольт-амперні 

характеристики провідності, термостимульована люмінесценція і провідність, 
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дозові залежності люмінесценції і провідності, накопичення світлосуми, 

фосфоресценція і релаксація струму, високоомні широкозонні напівпровідники, 

детектори іонізуючого випромінювання, монокристали ZnSe (селенід цинку). 

 

АННОТАЦИЯ 

Ализадех М. Рентгенопроводимость монокристаллов ZnSe как 

детекторов ионизирующих излучений. – Квалификационный научный труд на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.07 – физика твердого тела. – Киевский Национальный 

Университет имени Тараса Шевченко, Министерство Образования и Науки 

Украины, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена экспериментальным и теоретическим исследованиям 

электрических и люминесцентных процессов, происходящих в высокоомном 

широкозонном полупроводнике ZnSe при рентгеновском и УФ-возбуждении. В 

работе использовали широкий спектр экспериментальных методов: исследования 

фото- (ФЛ) и рентгенолюминесценции (РЛ), люкс-люминесцентные характеристики 

(ЛЛХ) люминесценции, люкс-амперные характеристики (ЛАХ) и вольт-амперные 

характеристики (ВАХ) проводимости, релаксации тока проводимости (РТ), 

фосфоресценции (Ф), термостимулированной люминесценции (ТСЛ) и 

термостимулированной проводимости (ТСП), дозовые зависимости люминесценции 

и проводимости при разной интенсивности рентгеновского и УФ-возбуждения в 

широком интервале температур (8 – 430 К).  

По характеру полученных экспериментальных данных и интерпретации 

результатов исследования, предложена теоретическая и кинетическая модель 

дипольного центра рекомбинации (Dipol - центр) для полосы 630 нм (1,92 эВ) 

которая объясняет возможность реализации двух механизмов рекомбинации на 

одном комплексном центре свечения.  

Особый акцент в диссертационной работе делается на исследовании ZnSe при 

Х- и УФ-возбуждении. В связи с этим, особое значение приобретает некоторые 

проблемы и некоторые вопросы создания и применения высокоомных 

широкозонных полупроводников как детекторов рентгеновского и гамма-излучения 

при различных дозах облучения и в разных температурных режимах. 

Ключевые слова: спектры фото- и рентгенолюминесценции, люкс-

люминесцентные характеристики люминесценции, люкс-амперные и вольт-

амперные характеристики проводимости, термостимулированная люминесценция и 

проводимость, дозовые зависимости люминесценции и проводимости, накопленная 

светосумма, фосфоресценция и релаксация тока, высокоомные широкозонные 

полупроводники, детекторы ионизирующего излучения, монокристаллы ZnSe 

(селенид цинка). 
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Thesis for the degree of Candidate of Sciences (Physics and Mathematics) in the 

specialty 01.04.07 – Solid State Physics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv 

of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 
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The thesis is devoted to the experimental and theoretical studies of the optical - 

electrical and spectral - luminescent properties of physical processes occurring in high-

resistance wide-band gap (WBG) semiconductor single-crystal zinc selenide (ZnSe) under 

X-ray excitation and UV excitation.  

A wide range of experimental methods were used in the work: photo- (PL) and X-

ray luminescence (XRL) studies, lux-luminescence characteristics (LLC) of 

luminescence, lux-ampere characteristics (LAC), and current-voltage characteristics (I –

 V) of conduction, current relaxation of conduction (RC), phosphorescence (P), thermally 

stimulated luminescence (TSL) and thermally stimulated conductivity (TSC), dose 

dependences of luminescence and conductivity at different X-ray intensity (X-) and UV 

excitation in the wide temperature range (8 – 430 K).  

Similarly, the nature of the obtained experimental data and interpretation of the 

research results, a theoretical and kinetic model of the dipole recombination center 

(Dipole - center) for the 630 nm band (1.92 eV) was proposed, which explains the 

possibility of implementing two recombination mechanisms at one complex luminescence 

center.  

On the basis of the experimental studies of LAC and LLC at different types and 

intensities of irradiation, the processes that cause the nonlinearity of these characteristics 

are analyzed. The I – V of the XRC and the PC showed that the general character of the 

I – V, which does not depend on exciting type and on temperature in ZnSe crystals - they 

are nonlinear. Two new processes were considered: an increase in the average thermal 

electron velocity under the action of an electric field and the selectivity of the direction of 

electron velocity during delocalization from traps. Based on the Maxwell equation, a 

velocity distribution function was obtained for moving particles with a constant velocity 

and a ratio for the average and root-mean-square velocity of the particles. It has been 

made the supplementation of the Poole-Frenkel effect, a formula is obtained for the phase 

transition and the phase space, which takes into account the selectivity of the direction of 

the electron velocity during delocalization from traps. 

It has been established that by the results obtained dose dependences of TSL and 

TSC luminescence and conductivity, between X-excitation and UV excitation - X-

excitation is more informative to investigate of the effect of traps on the kinetics of 

conductivity and luminescence. It was found that the amplitude of the scintillation pulse 

and the amplitude of the current pulse change during X-irradiation. The initial delay in the 

rise of conduction current as compared to the rise in luminescence at low temperatures is 

explained by the intense filling of traps with free charge carriers in the first seconds of 

irradiation. Using the determined energy spectrum of the traps and the temperature of the 

maxima of the TSL and TSC peaks for the crystal, we can calculate the corresponding 

frequency factors and localization cross sections for free charge carriers on these traps. 

Particular emphasis in the thesis is on the study of ZnSe with X-excitation and UV 

excitation. In this regard, some problems and some issues of creating and using high-

resistance wide-gap semiconductors as X-ray and gamma-radiation detectors at various 

radiation doses and in different temperature regimes are of particular importance. 

Keywords: photo- and x-ray luminescence spectra, lux-luminescent luminescence 

characteristics, lux-ampere and volt-ampere conductivity characteristics, thermally 

stimulated luminescence and conductivity, dose dependences of luminescence and 

conductivity, accumulated light sum, phosphorescence and current relaxation, high-

resistance wide-gap semiconductors, ionizing radiation detectors, single crystal ZnSe. 


