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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 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 Zr4+ кристалічної гратки, заміщених 

атомами нижчої валентності (наприклад, Y3+), утворюється киснева вакансія, 

концентрація яких складає порядку 1021 (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. 
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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 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. 

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. 
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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. 

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 [1-4] автор безпосередньо проводив дослідження, займався 

обробкою та аналізом експериментальних результатів. 

У роботі [2] 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 [3] 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 [5,6] 

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

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження допо-

відалися на таких всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях: 6th 

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 

розробку методик, результати експериментів, моделі досліджуваних явищ та їх 

обговорення – а також висновків та списку використаних літературних джерел 

(193 найменувань). Дисертація викладена на 145 сторінках друкованого тексту і 

містить 9 таблиць та 57 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обгрунтовано актуальність теми досліджень, сформульовано мету 

та визначено конкретні задачі роботи, показано новизну та практичне значення 

отриманих результатів, наведено відомості про апробацію роботи, структуру та 

об’єм дисертації. 

У першому розділі розглянуто застосування явища термолюмінесценції для 

визначення енергії активації центрів прилипання. Наведено огляд літературних 

джерел, що містять інформацію про сучасний стан досліджень наночастинок 

напівпровідників типу AIIBVI та оксидних сполук ZrO2:Y2O3. Зокрема, 

представлено експериментальні дані робіт, в яких досліджувалась 

термолюмінесценція (ТЛ), дефектно-домішкове поглинання та 

фотолюмінесценція, пов’язані з точковими дефектами кристалічної гратки. Також 

наведено теоретичні розрахунки енергій рівнів точкових дефектів. 
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У другому розділі описано методику приготування зразків з колоїдних 

розчинів наночастинок CdSe, CdS та нанокристалічного порошку  

ZrO2:Y2O3 для дослідження термолюмінесценції та фотолюмінесценції в 

температурному діапазоні 80 – 450 К. Наведено дані характеризації 

досліджуваних зразків. 

Детально розглянуто метод кривих термолюмінесценції. Метод ґрунтується 

на розв’язку системи кінетичних рівнянь, що описують процеси локалізації носія 

на пастці, його звільнення та випромінювальної рекомбінації на центрі 

люмінесценції (ЦЛ).  

Імовірність термічної активації p  носіїв заряду є функцією температури та 

енергетичної глибини пастки: 

  0 expp p E kT  . (1) 

Швидкість зміни концентрації носіїв заряду на центрах прилипання: 

 1 1 1 1 1/ ( )dn dt pn u N N n    . (2) 

Швидкість зміни концентрації дірок на центрах люмінесценції: 

 2 2 2/dn dt u Nn  . (3) 

Кінетика вільних електронів описується рівнянням: 

 1 1 1 1 2 2/ ( )dN dt pn uN N n uN n     . (4) 

Рівняння електронейтральності: 

 1 2N n n  . (5) 

У цих рівняннях E  – енергія активації пастки, 
0p  – частотний фактор, k  – 

стала Больцмана, 
1n  – концентрація заповнених пасток (світлосума), 1N  – 

загальна концентрація пасток, 
2n  – концентрація центрів люмінесценції, N  – 

концентрація електронів в зоні провідності,  
1 , 

2  – переріз поглинання пасток 

та центрів люмінесценції відповідно, u  – швидкість електрона. 

Систему рівнянь розв’язують у двох крайніх випадках в залежності від 

співвідношення ймовірностей локалізації носія заряду на пастці та центрі 

люмінесценції.  Якщо імовірність рекомбінації носіїв заряду значно перевищує 

імовірність повторної локалізації, з рівнянь випливає, що зміна концентрації 

локалізованих носіїв з часом пропорційна першій степені концентрації ~
dn

n
dt

 – 

цей випадок називають лінійною кінетикою термолюмінесценції, в іншому 

випадку 2~
dn

n
dt

 – квадратичною кінетикою термолюмінесценції. 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  .  

Рівняння (6) та (7) описують зміну інтенсивності термолюмінесценції з 

температурою у випадку лінійної кінетики [1*] та проміжному випадку [2*] 

відповідно. 
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де   – швидкість нагрівання, 
0n  – початкова світлосума, T  – абсолютна 

температура. 
 

    
 

Рис.1. Залежність інтенсивності термолюмінесценції (ліворуч) від температури згідно (6), 

сімейство кривих термолюмінесценції при різному значенні параметра b (праворуч)  

згідно (7). 

 

При підвищенні температури експоненційно зростає імовірність термічної 

активації, при цьому концентрація носіїв заряду на пастках (світлосума) 

зменшується, і залежності  n  та p  від температури визначають форму піку 

термолюмінесценції (див рис.1). Положення та форма піку залежать від енергії 

активації E , частотного фактора 
0p , параметра b ; початкова світлосума 

0n  

визначає інтенсивність піку термолюмінесценції. Ці характеристики пасток 

можуть бути визначені як параметри апроксимації під час розкладу складного 

контуру термолюмінесценції на елементарні піки. 

Початкова ділянка піку практично не залежить від типу кінетики (див рис.1) 

і визначається залежністю імовірності термічної активації носія заряду 

 0 expp p E kT  , тоді енергія активації пастки може бути визначена за нахилом 

прямої, побудованої в координатах  ln I  від 1 T . На цьому ґрунтується метод 

часткового висвічування, що полягає в реєстрації тільки початкової ділянку піку, 

повторюючи циклічно нагрів-охолодження до кількох десятків разів, поки не буде 

висвітлена значна частина світлосуми.  

Параметр b  залежить від співвідношення 
1 2  перерізів поглинання пастки 

та центру люмінесценції, що вдається встановити, зокрема, порівнюючи рівняння 

(6) та (7) з розв’язками системи кінетичних рівнянь згідно моделі, запропонованої 

( )n f T

0 exp
E

p p
kT

 
  

 

I n p 
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в [3*], що описує, окрім вищезгаданих процесів, локалізацію носіїв заряду на 

більш глибоких пастках. Проте аналітичний вигляд залежності не встановлено. 

У третьому розділі наведено результати дослідження термолюмінесценції 

лужногалоїдних кристалів KBr, KCl, NaI.  

Спостерігались різні зміни кривих термолюмінесценції досліджуваних 

кристалів в залежності від часу рентгенівського опромінення та температурної 

обробки кристалів. Для зразків KBr та KCl спостерігалось майже лінійне 

зростання інтенсивності піків термолюмінесценції при збільшенні часу збудження 

кристалу, при цьому температурне положення максимумів більшості піків 

залишається незмінним. Для NaI два послідовні виміри при однакових умовах 

дають різну форму кривої ТЛ за рахунок перерозподілу інтенсивностей піків, 

проте два виміри з інтервалом 1-2 дні дають повторювані криві. Це свідчить про 

зміну концентрації дефектів; така ж зміна кривих термолюмінесценції 

спостерігається при відпалі або загартуванні кристалу. 

Математичне моделювання контурів піків дає можливість розкласти криву 

термолюмінесценції на компоненти (рис.2). Розв’язується задача мінімізації 

середньоквадратичного відхилення, енергія 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. 
 

 
 

Рис.2. Крива термолюмінесценції KBr та її розклад на елементарні контури. 
 

Розрахунок енергії активації E  за формою піку має певні переваги оскільки 

дає можливість визначити енергію активації навіть для малоінтенсивних піків, для 

яких застосування методу часткового висвічування ускладнено. Проте, у випадку 

сильного перекриття піків, щоб усунути неоднозначність визначення параметрів, 

необхідно використовувати хороше нульове наближення для параметрів 

апроксимації. 
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Рис.3. Розподіл значень енергій термічної активації пасток, визначених методом 

часткового висвічування (ліворуч), та порівняння з методом апроксимації кривої ТЛ 

(праворуч). 

 

Типовий розподіл значень енергії активації пасток, визначених методом 

часткового висвічування, представлено на рис.3. Спостерігається серія 

моноенергетичних значень – «поличок», кожній з яких відповідають дефекти з 

відповідною енергією активації. Оскільки метод базується на припущенні сталості 

світлосуми в межах одного початкового нахилу (значення виразу в квадратних 

дужках рівняння (7) вважається за константу), для слабоінтенсивних піків 

похибка визначення енергії активації збільшується, оскільки за кожен наступний 

цикл нагрівання-охолодження висвічується більша частка світлосуми. Проведено 

графічний розрахунок похибки. Визначено, що часткам світлосуми 5% та 10% 

відповідає похибка визначення енергії активації E  2.4% та 5% відповідно.  

Енергії активації пасток розраховані за формою піків та методом часткового 

висвічування  співпадають в межах кількох сотих еВ, проте для піків 233 К та 

255 К значення E  розраховані методом часткового висвічування не 

відрізняються, тоді як відповідні значення E , розраховані за формою піків – різні. 

Поєднання двох методів дає можливість розширити спектр матеріалів, для 

яких енергії активації пасток можна визначити з високою точністю. 

В попередніх дослідженнях, що проводились в лабораторії [4*–7*], було 

виявлено, що енергії активації пасток складають серії і описуються формулою 

 1 2TLE n  , n  = 0,1,2… . Проте дослідження деяких лужногалоїдних крис-

талів (ЛГК) показали, що спектр енергій активації в серії коректніше описувати 

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

значення (табл. 1), залежно від механізму звільнення носія заряду з пастки.  

Виявилось, що в досліджених ЛГК існує кореляція між енергіями 

коливальних квантів і атомними масами галоїдів (права частина табл. 2). Видно, 

що відношення коливальних 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 

аніонних компонент кристалів. 

Тm, K 

Метод 

часткового 

висвічування 

E, еВ 

Метод 

апроксимації 

кривої ТЛ 

E, еВ 

112 0.240.01 0.25 

138 - 0.3 

176 0.470.01 0.44 

233 
0.620.01 

0.54 

255 0.61 

287 - 0.67 

315 0.870.03 0.86 
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Табл.1. 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 

 

На основі попередніх досліджень для ряду кристалів [4*–10*], а також 

представлених в роботі результатів 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. У досліджених кристалах реалізується 

зв’язок надлишкового заряду з коливаннями гратки, тобто поляронний стан. У 

кристалах, що не відносяться до ЛГК, коливальні ТЛ-частоти ωTL  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. 

Кореляції відношень енергій коливальних 

квантів, актуальних для визначення серій і 

мас атомів аніонів вказують на те, що ТЛ-

частоти в ЛГК пов’язані з коливаннями 

квазімолекулярних утворень з атомів 

галоїду, і вони формують заповнені 

пастки. Такою молекулою може бути, 

перш за все, Н–центр, тобто позавузловий 

атом галоїду, який утворює з найближчим 

вузловим іоном галоїду квазімолекулу 
2X  , 

центровану на галоїдному вузлі у 

напрямку <110> і зв’язану з двома 

сусідніми вузловими атомами галоїду. 

 

Рис.4. Двостадійна H-F рекомбінація. 
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Запропоновано модель термолюмінесценції в ЛГК на основі процесів 

термічної релаксації H–центрів. Зокрема, припускається, що, крім 

безвипромінювальної H–F рекомбінації, існує двостадійна рекомбінація Н–

центрів на аніонних вакансіях, в результаті якої дірка рекомбінує 

випромінювально на F–центрі, утворюючи в результаті вакансію галоїду (рис. 4). 

У четвертому розділі представлено результати порівняльного дослідження 

термолюмінесценції моно-, мікрокристалів та наночастинок CdS та CdSe, а також 

наночастинок CdSe0.5S0.5. Як для CdS, так і для CdSe, спостерігаються подібні 

системи піків: низько температурна слаборозділена смуга в області 100 – 200 K, 

високо температурна смуга 250 – 400 K та проміжні за температурою піки при 

~ 200 – 250 K. Дослідження показали, що в наночастинках більш інтенсивними є 

низькотемпературні піки (енергія активації пасток 0.07 – 0.20 еВ), в монокриста-

лах – високотемпературні, яким відповідають енергії активації 0.3 – 0.7 еВ. 

Мікрокристалічний CdS посідає про-

міжне положення: для цього зразка 

на кривих ТЛ і низькотемпературні, і 

високотемпературні піки приблизно 

однакової інтенсивності. Подібна 

закономірність спостерігається і для 

зразків CdSe (рис.5). 

Криві ТЛ були розкладені на 

елементарні контури. Форма кожного 

контуру для узгодження з експери-

ментальними кривими вибиралась у 

відповідному для піків термолюмі-

несценції вигляді згідно рівнянь (6) 

та (7). В більшості випадків однозна-

чності розкладу вдавалося досягнути, 

ввівши фізичні обмеження на пара-

метри піків, а оцінка енергій актива-

ції пасток по положенню максимумів 

піків [11*] та інші методи [12*–14*] є 

досить точним нульовим наближен-

ням для параметрів. 

Для наночастинок CdSe та CdS 

найбільш вираженою є широка смуга 

сильно перекритих низько темпера-

турних піків, що може бути зумовлю-

но надлишком селену або сірки в 

кристалічній гратці наночастинок. 

Так, згідно стехіометричних 

досліджень [15*], в наших зразках 

співвідношення Cd SeN N  складає 

0.77 ± 0.09, причому, ймовірно, з 

 

 

 

Рис.5. Криві термолюмінесценції CdSe та CdS. 
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надлишком Se в поверхневому шарі. В роботі [16*] показано, що вибір 

комплексоутворюючої рідини, що зв’язує вільні іони Cd2+ 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. Таким чином, «поверхневий шар» наночастинки може містити 

переважно атоми S чи Se та мати нерегулярну кристалічну структуру. 

Зважаючи на слабку термолюмінесценцію в досліджуваних зразках, 

найбільш оптимальним виявився метод визначення енергії активації за формою 

контуру піку у поєднанні з розкладом кривої ТЛ на елементарні контури. 

Розроблений метод дозволяє розраховувати (з точністю до сотих еВ) енергії 

активації пасток, яким відповідають сильно перекриті піки ТЛ без проведення 

додаткових досліджень. Наприклад, процедура «підрізки» передбачає проведення 

серії експериментів з почерговим нагріванням-охолодженням зразка до 

температури, що відповідає активації все більш глибоких пасток і подальшої 

реєстрації кривої ТЛ починаючи від температури «підрізки». 

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.2). 

Порівняння 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 (для 

CdS співпадіння гірше, що, 

на нашу думку, пов’язано з 

низькою чистотою мікрокристалічного зразка). З отриманих результатів слідує, 

що глибина залягання енергетичних рівнів дефектів практично не змінюється для 

наночастинок в порівнянні з об’ємними  кристалами. 

Термолюмінесценція досліджуваних зразків 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. В зонній схемі такій парі відповідають енергетичні рівні, розташовані в 

забороненій зоні. Також в спектрах люмінесценції присутні смуги, що 

відповідають переходам між цими енергетичними рівнями. Після 

випромінювання дефекти можуть анігілювати або ж дифундувати до поверхні.  

Енергія активації пастки визначається в основному взаємодією з най-

ближчим 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 яким відповідають 

Табл.2. Енергії активації пасток, що відповідають 

високотемпературним пікам ТЛ в CdSe. 

 

CdSe maxT , K E , еВ 0p , с -1 

монокристал 
274 0.28 1·103 

324 0.49 3·105 

мікрокристалічний 
272 0.30 4·103 

327 0.47 2·105 

наночастинки 
273 0.29 2·103 

325 0.49 4·105 
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піки 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. Для них найближче оточення відмінне в CdS та 

CdSe – S та Se (для вакансій кадмію), або ж  S(Se)-Cd для міжвузлових атомів.  

У п’ятому розділі наведено результати дослідження термолюмінесценції та 

фотолюмінесценції нанорозмірних порошків ZrO2,:Y2O3, з різним відсотковим 

вмістом Y2O3, що слугує для стабілізації діоксиду цирконію в тетрагональній чи 

кубічній фазі. 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 процесах вносять дефекти, 

створені за рахунок внесення домішки, тоді як в чистому оксиді цирконію пастки 

носіїв заряду слід ототожнювати з власними дефектами.  

Аналіз кривих термолюмінесценції (розклад на піки) моноклінного (0.66 

мол. % Y2O3), тетрагонального (3 мол. % Y2O3) та кубічного (8 мол. % Y2O3) 

ZrO2,:Y2O3 показав, що єдина для моноклінної модифікації смуга з максимумом 

при 108 К проявляється і в кривих ТЛ тетрагонального та кубічного ZrO2,:Y2O3 як 

низькотемпературна складова широкої складної смуги. Інша ж, 

високотемпературна компонента контуру, що складається з кількох піків (~ 130 K 

та ~ 170 K), стає інтенсивнішою при підвищенні концентрації Y2O3. 

В матеріалі ZrO2:Y2O3 найпоширенішим типом дефектів є вакансії кисню 

VO
2+ (F+-центри), вузловий атом цирконію в центрі тригонально спотвореної 

області (T-центр). Зокрема, на кожні два атоми Zr4+ кристалічної гратки, 

заміщених атомами Y3+, утворюється киснева вакансія, концентрація яких складає 

порядку 1021 (м-3) в зразку ZrO2:Y2O3 (8 мол. % Y2O3). В такому разі можна 

говорити про порушення регулярної 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. 

 

     
 

Рис.6. Криві термолюмінесценції ZrO2:Y2O3 (ліворуч) та розклад на піки (праворуч). 
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Запропоновано модель, згідно 

якої у випадку лінійної кінетики для 

і-ї пастки з енергією активації 
iE  

швидкість зміни концентрації 

заповнених пасток i
i

dn
pn

dt
 , де 

 0 ,i i in n f E T   отримуються при 

розв’язанні  системи рівнянь типу 

(1) – (5), i

i

n n .  

Наближено густину енерге-

тичних станів одного типу пасток 

можна змоделювати функцією 

Гауса, і після переходу від суми до 

інтегралу отримаємо рівняння для 

інтенсивності ТЛ: 

         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

    
         

   .  (8) 

Враховуючи вигляд функції  ,f E T  для лінійної кінетики кінцеве рівняння 

для інтенсивності термолюмінесценції у випадку уширених піків матиме вигляд: 

 
2

0 0
0 0

0

1 2
exp exp exp 1 exp

2

E E p kTE kT E
I T n p dE

kT E E E kT

         
                       

 ,    (9) 

де E  та 0E  - півширина та положення максимуму функції Гауса, що відображає 

розкид значень енергії активації. На рис. 7 зображено змодельований пік 

термолюмінесценції для різних значень E . 

Розраховані значення енергій активації пасток для зразків ZrO2,:Y2O3 (0.66 

мол. % Y2O3), (3 мол. % Y2O3) та (8 

мол. % Y2O3) представлені на рис. 8. 

Загалом залежності енергій пасток 

від температури піків демонструють 

монотонне зростання. Це зумовлено, 

зокрема, значним перекриттям піків 

ТЛ та взаємодією між дефектами. 

Більшою мірою це стосується зразка 

ZrO2,:Y2O3 (8 мол. % Y2O3) , тоді як 

для зразка 0.66 мол. % Y2O3 

спостерігається серія моноенергетич-

них значень – «поличок».  

Типовий спектр фотолюмінес-

ценції ZrO2,:Y2O3 (3 мол. % Y2O3) 

складається принаймні з 5-ти 

перекритих піків з положенням 

 

Рис.7. Уширення піків термолюмінесценції. 

 

Рис.8. Енергії активації пасток ZrO2:Y2O3 
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максимумів при 2.11, 2.32, 2.41, 2.62 та 2.79 еВ. Спостерігається немонотонна 

зміна інтенсивності цих піків з температурою (рис. 9). Причому, температурна 

залежність інтенсивності фотолюмінесценції до та після накопичення світлосуми 

різна – в зразках з накопиченою світлосумою інтенсивність фотолюмінесценції 

підвищується поблизу 240 K, що пов’язане зі спустошенням мілких пасток носіїв 

заряду з енергією термічної активації 0.12 – 0.45 еВ. 
 

   
 

Рис.9. Спектр фотолюмінесценції ZrO2:Y2O3 (ліворуч) та температурна залежність 

інтенсивності піків після накопичення (1) та висвітлення (2) світлосуми (праворуч). 

 

Ультрафіолетове випромінювання 3.5 – 5 еВ призводить до збудження 

центрів F+-типу. Ці центри виступають ефективними пастками електронів з 

глибоко розміщеними енергетичними рівнями відносно дна зони провідності (e–

 + (VO
2++e–) → VO

2++2e–). Після локалізації 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.  Смуга ж 2.46 еВ 

відповідає люмінесценції Т-центрів. 

З аналізу температурної залежності спектрів фотолюмінесценції слідує, що 

спустошення пасток та зміна зарядового стану точкових дефектів – центрів 

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

безвипромінювальні канали рекомбінації і, як наслідок, змінюється інтенсивність 

фотолюмінесценції при сталій інтенсивності збудження. 

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+). Однак, комп’ютерні розрахунки 

показують, що основний стан центрів F+-типу в ZrO2,:Y2O3 лежить на 2.2 еВ 

нижче дна зони провідності [17*], а для центра F-типу - на 1.6 еВ [17*], або 2.1 еВ 

[18*]. Тобто центри F та F+-типу утворюють більш глибокі пастки, ніж ті, що 
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приймають участь у спостережуваній нами низькотемпературній 

термолюмінесценції в ZrO2,:Y2O3. 

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.  

 

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.  

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. 
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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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АНОТАЦІЯ 

Становий О.П. Енергетичний спектр пасток в оксидних та 

халькогенідних наноструктурах. – Рукопис. 

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 в об’ємних та мікрокристалах з 

правильною та деформованою кристалічною граткою, а також наночастинках.  

Визначено, що енергії активації в лужногалоїдних кристалах утворюють 

серії значень кратних коливальному кванту TL , що відповідає локальній 

коливальній моді молекули галоїду 2X 
 (Н-центру). Запропоновано поєднання 

методу моделювання форми контурів піків термолюмінесценції разом з методом 

часткового висвічування, це дає можливість розширити спектр матеріалів, для 

яких енергії активації пасток можна визначити з високою точністю.  

Вперше проведено порівняльне дослідження низькотемпературної термо-

люмінесценції мікро-, монокристалів та наночастинок CdSe та CdS, з результатів 

якого слідує, що глибина залягання енергетичних рівнів дефектів практично не 

змінюється для наночастинок в порівнянні з об’ємними  кристалами. 

Виявлено, що порушення структури кристалічної гратки ZrO2:Y2O3, призво-

дить до розкиду енергетичних положень рівнів пасток, а піки термолюмінесценції 

зазнають уширення. На основі запропонованої моделі знайдено аналітичну 

функцію для апроксимації контурів піків термолюмінесценції в разі уширення.  
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АННОТАЦИЯ 

Становий А.П. Энергетический спектр ловушек в оксидных и 

халькогенидных наноструктурах. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.05 – оптика, лазерная физика. Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию и разработке моделей для описания 

закономерностей энергетического спектра ловушек в объемных и микрокристаллах с 

правильной и деформированной кристаллической решеткой, а также наночастицах. 

Определено, что энергии активации в щёлочногалоидных кристаллах 

образуют серии значений кратных колебательному кванту TL , что соответствует 

локальной колебательной моде молекулы галоида 2X 
 (Н-центра). Предложено 

сочетание метода моделирования формы контуров пиков термолюминесценции 

вместе с методом частичного высвечивания, это дает возможность расширить спектр 

материалов, для которых энергии активации ловушек можно определить с высокой 

точностью. 

Впервые проведено сравнительное исследование низкотемпературной термо-

люминесценции микро-, монокристаллов и наночастиц CdSe и CdS, по результатам 

которого следует, что глубина залегания энергетических уровней дефектов 

практически не меняется для наночастиц по сравнению с объемными кристаллами. 

Выявлено, что нарушение структуры кристаллической решетки ZrO2:Y2O3, 

приводит к разбросу энергетических положений уровней ловушек, а пики 

термолюминесценции испытывают уширения. На основе предложенной модели 

найдено аналитическую функцию для аппроксимации контуров пиков 

термолюминесценции в случае уширения. 

Ключевые слова: термолюминесценция, фотолюминесценция, ловушки 

носителей заряда, энергия активации, щёлочногалоидные кристаллы, наночастицы. 

SUMMARY 

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

nanostructures. – Manuscript. 

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. 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 
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that the activation energies of traps in alkaline halide crystals form the oscillatory series 

with the vibrational quantum TL . The energy of the quantum in oscillator regularity 

corresponds to the local vibration mode of the halide molecule 2X 
 (H-center). 

The mathematical modeling of the contours of the thermoluminescence peaks makes 

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

energy of traps is 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.  

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. 

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. 

Accordingly, the difference in depth of traps (energy levels of points defects) for 

nanoparticles was not detected in comparison with bulk crystals. 

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. It was found that in ZrO2:Y2O3 crystall lattice 

disorder and the inhomogeneous distribution of oxygen vacancies cause the activation 

energies variation 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. The equation describing the contour of 

the broaden thermoluminescence peaks was proposed.  

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. 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). 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. 

Keywords: thermoluminescence, photoluminescence, charge carrier traps, 

activation energy, alkaline halide crystals, nanoparticles. 




