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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Шаруваті кристали, починаючи з 60-тих років 

ХХ століття, привертають увагу дослідників внаслідок специфічних влас-
тивостей, які притаманні цим матеріалам. Вони є модельними об’єктами 
для вивчення двовимірних систем та супрамолекулярної хімії, на яких пе-
редбачено ряд ефектів (згинні коливання та їх вплив на фізичні властивості, 
надпровідність) (A.D. Yoffe // Advances in Physics, v.51, №2, pp. 799–890, 
2002.). Можливість уведення атомів у ван дер Ваальсові щілини (інтерка-
лювання) зумовила широке використання таких матеріалів у джерелах ене-
ргії  (Modern battery technology/ Ed.Tuck C.D.S. – New York: Ellis Horwook, 
1991. – 579 p.). 

Кристали йодистого кадмію завдяки особливостям кристалічної бу-
дови займають особливе місце серед шаруватих матеріалів. Вони є сцинти-
ляційними матеріалами з часом після свічення, меншим ніж 1 нс, фотохро-
мні матеріали для реєстрації УФ випромінювання, як елементи пам’яті, у 
електро- та фотографії, у літографії. 

Інша галузь застосування шаруватих кристалів пов’язана з існуван-
ням у них протяжних атомарно-гладких ділянок з низькою густиною обір-
ваних зв’язків (ВдВ-поверхня), що перспективно для формування молеку-
лярних, органічних та металічних наноструктур, для отримання гетерост-
руктур методом «некогерентної ВдВ-епітаксії», як природних еталонів на-
норельєфу в метрології нанооб’єктів. 

Особливості структури шаруватих кристалів йодистого кадмію дають 
додаткові можливості для локалізації домішок у різних кристалографічних 
позиціях та формування нанорозмірних фаз. Локалізація домішок у ВдВ 
щілинах впливає на структурні параметри кристала, а також на електронну 
та фононну підсистеми. 

Тому дослідження електронної структури локальних центрів та нано-
розмірних фаз, які формуються при легуванні та інтеркалюванні кристалів 
йодистого кадмію з порушеною стехіометрією, є актуальною і важливою 
задачею. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Ди-
сертаційна робота виконана на кафедрі радіофізики та комп’ютерних тех-
нологій Львівського національного університету імені Івана Франка у рам-
ках держбюджетних тем: 

«Електронна структура та спектри локальних центрів у складних га-
логенідах з фазовими переходами», номер держреєстрації: 0101U001435; 

«Електронні та іонні процеси у твердих електролітах А2ВІ4 та гетеро-
системах А–ВІ2 (A = Ag, Cu; B = Cd, Hg, Pb)», номер держреєстрації: 
0104U002131; 
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«Електронні, фононні та імпедансні спектри нано- та субмікронних 
фаз в йодидах лужноземельних металів», номер держреєстрації: 
0107U002058; 

«Експериментальне дослідження та комп’ютерне моделювання нано-
структурованих метал-діелектричних композитів для наноплазмоніки», но-
мер держреєстрації: 0115U003253; 

«Інженерія багатофункціональних композитних наноструктурованих 
матеріалів для електроніки та лазерної техніки», номер держреєстрації: 
0116U001540. 

Мета роботи полягала у встановленні електронної структури лока-
льних центрів, механізму формування та фазового складу наноструктур. 

Для її досягнення необхідно розв’язати такі завдання: 
 дослідити оптико-люмінесцентні та фононні спектри кристалів СdI2 

з порушеною стехіометрією та структур Ме– СdI2 (Ме = Ag, Au); 
 вивчити вплив УФ-опромінення на електронні та іонні процеси, що 

протікають у структурах Ме–СdI2; 
 вивчити часові зміни люмінесцентних характеристик кристалів СdI2 

і запропонувати модель для їхнього опису; 
 встановити механізм формування наноструктур на поверхні крис-

талів CdI2 та їхній фазовий склад. 
Об’єкт дослідження – локальні центри та наноструктури, що фор-

муються в об’ємі та на поверхні кристалів йодистого кадмію. 
Предмет дослідження – електронні та іонні процеси, що протікають 

у кристалах під дією фізичних полів та їх вплив на оптико-люмінесцентні 
властивості кристалів йодистого кадмію. 

Методи досліджень. Електронні та фононні спектри кристалів до-
сліджено методами оптичного поглинання, фотолюмінесценції, Фур’є-
спектроскопії та спектроскопії комбінаційного розсіяння світла (КРС). 
Морфологію наноструктур досліджено методами атомно-силової мікро-
скопії (АСМ). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в дисе-
ртаційній роботі вперше: 

1. Встановлено природу смуг та запропоновано модель локальних 
центрів, які формують надстехіометричні атоми кадмію та йоду кристалах 
CdI2 Запропонована модель, яка пояснює концентраційну залежність спект-
рів. 

2. Визначено основні параметри осциляторів та частотну залежність 
відносної діелектричної проникності у області спектра 10–200 см–1. 

3. Запропоновано дифузійну модель росту поверхневих нанокласте-
рів, яка ґрунтується на зустрічній дифузії компонентів, що входять до їх-
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нього складу. Швидкість росту нанокластерів визначається зміною з часом 
градієнта концентрації іонів кадмію у зоні росту. 

4. Встановлено морфологію наноструктур, що формуються у криста-
лах СdI2–Сdі, при концентраціях надстехіометричних атомів кадмію біль-
ших від граничної: сгр. = 0,1 мол.%: У випадку с > cгр.. на поверхні свіжос-
колотих кристалів СdI2–Сdі виявлено нанокластери з латеральними розмі-
рами ~70 нм та нанострічки, ширина яких становить ~80 нм, довжина дося-
гає ~2 мкм. Висота наноструктур не перевищує ~1 нм. Встановлено, що при 
витримуванні на повітрі кристалів СdI2–Сdі (0,1 мол.%), на їхній поверхні 
формуються нанодротини. 

5. Методами спектроскопії комбінаційного розсіяння світла та ІЧ–
поглинання встановлено, що до складу нанокластерів входить гідроксид 
(Cd(ОН)2) та оксид кадмію (СdO). 

6. Встановлено, що часова зміна спектрів люмінесценції кристалів 
СdI2, витриманих при нормальних умовах упродовж тривалого часу, 
пов’язана із зміною реальної структури та з формуванням на поверхні крис-
талів нанорозмірних структур. В тонких зразках виявлено прояв поверхне-
вих атомів у спектрах люмінесценції кристалів. 

7. Виявлено смуги поверхневого плазмонного резонансу у світлочут-
ливих структурах Ме–СdI2 (Ме = Ag, Au) та встановлена природа локаль-
них центрів свічення, які зумовлюють довгохвильове випромінювання 
структур Ме–СdI2. Люмінесцентними методами визначено коефіцієнт ди-
фузії срібла у йодистий кадмій. 

8. Запропонована модель, яка описує чутливість структур Ag–СdI2 до 
зона-зонного опромінення та визначено її параметри. 

Практичне значення результатів роботи. Отримані у роботі резуль-
тати можуть бути використані при наукових дослідженнях наноструктур у 
споріднених матеріалах. 

Виявлену в роботі зміну спектрів фотолюмінесценції кристалів йоди-
стого кадмію під час їхнього тривалого витримування в атмосфері повітря 
треба враховувати під час практичного використання цих сполук. 

Фоточутливість структур Ag–СdI2 до зона-зонного опромінення мо-
жна використати для візуалізації поля УФ випромінювання. Запропонова-
ний механізм електронних процесів дає змогу цілеспрямовано керувати 
параметрами, які зумовлюють чутливість кристалів до УФ-опромінення. 

Отримані параметри коливних осциляторів СdI2 у далекій ІЧ області 
спектра можна використати при подальших дослідженнях та розрахунках 
фононних спектрів. 

Особистий внесок здобувача. Подані у роботі експериментальні до-
слідження виконані автором особисто або за його безпосередньою участю. 
Спільно з професором Болестою І. М. обрано напрям досліджень, об’єкт та 
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предмет досліджень, запропоновано мету та завдання роботи, а також про-
ведено обговорення та інтерпретацію експериментальних результатів. 

Дослідження нанорозмірних структур методами атомно-силової мік-
роскопії та люмінесцентної спектроскопії проведено в науково-технічному 
і навчальному центрі низькотемпературних досліджень у межах науково-
освітнього центру «Фрактал» за участю інж. Партики М. В. 

Спектри комбінаційного розсіяння світла вимірювалися на кафедрі 
оптоелектроніки та інформаційних технологій Львівського національного 
університету імені Івана Франка за участю асист. Рихлюка С. В. 

У спільних роботах внесок автора в отримані результати полягає в 
постановці задачі, підготовці зразків та проведенні експерименту за участю 
співавторів, опрацюванні та аналізі експериментальних даних, написанні 
статей. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації було ап-
робовано на звітних конференціях факультету електроніки та 
комп’ютерних технологій, семінарах кафедри радіофізики та комп’ютерних 
технологій Львівського національного університету імені Івана Франка, а 
також на всеукраїнських та міжнародних конференціях і семінарах: 

 Перша українська конференція з фізики напівпровідників (м. Одеса, 
2002); 

 Всеукраїнська конференція молодих науковців з теоретичної та 
експериментальної фізики Евріка-2002 (м. Львів, 2002); 

 Актуальні проблеми фізики напівпровідників (Дрогобич, 2003); 
 Конференція молодих учених і аспірантів інституту електронної фі-

зики НАН України. (Ужгород, 2003); 
 Всероссийская научная конференция студентов физиков (ВНКСФ-

10). (Москва. 2004); 
 X-й Українсько-Польський семінар з фізики та хімії твердого тіла 

(Львів. 2004); 
 Конференція, присвячена 25-річчю заснування кафедри нелінійної 

оптики (Львів, 2004); 
 Конференція, присвячена 40-річчю заснування кафедри радіофізи-

ки. (Львів, 2004); 
 Науково-практична конференція: Викладання фізики та фізичні до-

слідження (до 60-річчя кафедри загальної фізики Львівського наці-
онального університету імені Івана Франка) (Львів, 2005); 

 LUMDETR-2006, 6th European Conference on Luminescent Detectors 
and Transformers of Ionizing Radiation (Lviv, 2006); 

 International Baltic Sea Region conference «Functional materials and 
nanotechnologies» (Riga, Latvia, 2007); 
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  International conference «Functional materials and nanotechnologies». 
(Lviv, 2011). 

 VIII Українсько-польська науково-практична конференця «Елект-
роніка та інформаційні технології» (ЕлІТ–2016) (Львів–Чинадієво, 
2016). 

Публікації. Основний зміст дисертації викладено у 22 наукових пра-
цях, у тому числі 9 статей у міжнародних та вітчизняних реферованих жур-
налах, 13 тезах доповідей і матеріалах конференцій. 

Структура та об’єм роботи. Дисертаційна робота містить вступ, 
п’ять розділів, висновки, список використаної літератури. Загальний обсяг 
дисертаційної роботи становить 152 сторінки, зокрема містить 62 рисунки, 
6 таблиць, 156 бібліографічних посилань. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано 

мету і завдання роботи, описано об’єкти та предмет дослідження, вказана 
наукова новизна результатів та їхня практична цінність. Подано інформа-
цію про публікації та апробацію основних результатів дослідження та осо-
бистий внесок здобувача. 

У першому розділі подано огляд наукової літератури за темою дисе-
ртаційної роботи. У ньому наведено відомості про особливості будови ша-
руватих кристалів CdI2 (сильна анізотропія зв’язків, одновимірне розвпо-
рядкування, політипізм), результати мікроскопічних досліджень нанорозмі-
рних структур, сформованих у номінально чистих та легованих кристалах. 
Аналізуються оптичні властивості і фононні спектри кристалів CdI2, елект-
ронні та іонні процеси, що протікають у світлочутливих гетероструктурах 
«галогеніди металів – метал (Ag, Cu)» 

У другому розділі описано досліджувані матеріали та методи їхніх 
експериментальних досліджень. Наведено схеми установок для вимірюван-
ня спектрів поглинання, фотолюмінесценції (ФЛ) та комбінаційного розсі-
яння світла (КРС). Розглядаються принципи Фур’є-спектроскопії, алгорит-
ми Фур’є-перетворення та будова Фур’є-спектрометра ЛАФС–1000, з до-
помогою якого досліджувалися фононні спектри в області 10–200 см-1. 

Описана методика досліджень топології поверхні з використанням 
атомно-силової мікроскопії та комп’ютерної обробки цифрових зображень. 

Наводяться методики Крамерса–Кронінга та дисперсійного аналізу 
спектрів, а також методику розрахунку спектрів в рамках теорії Мі. 

У третьому розділі подано результати дослідження оптичних спект-
рів кристалів йодистого кадмію з порушеною стехіометрією. 
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Встановлено, що надстехіометричні атоми кадмію Сdі зумовлюють 
появу додаткових смуг поглинання при 388 та 397 нм, та люмінесценції з 
максимумом при 670 нм, інтенсивність яких зростає з ростом концентрації 
Cdі до 10–2 мол%, а при концентраціях металічного кадмію сгр   0,1 мол.% 
ці смуги поглинання зникають (рис.1). 

 
а б 

Рис. 1. Різницеві спектри поглинання кристалів CdI2–Cdі відно-
сно CdI2 (а). Спектри люмінесценції кристалів CdI2–Cdі з концентра-
ціями надстехіометричних атомів кадмію10–3 та 10–1 мол% (б). На 
вставці рис.1. б схема переходів у комплексі  4

6
2 ]ICd[ i . 

В спектрах збудження довгохвильової люмінесценції кристалів з ма-
лою концентрацією Cdі (с < cгр.) спостерігається смуга з максимумом при 
395 нм (Т = 77 K), спектральне положення якої добре корелює з смугами 
поглинання CdI2–Cdі. На короткохвильовому спаді цієї смуги виділяються 
слабо виражені смуги в області 370–385 нм та 330–340 нм. 

У спектрах збудження довгохвильового свічення кристалів з концен-
трацією кадмію 10–1 мол% реєструється смуга з максимумом при 384 нм, 
спектральне положення якої практично не залежить від температури, а мак-
симуми при 350 нм та 320 нм співпадають з енергіями непрямих та прямих 
зона-зонних переходів CdI2 (рис.2 а). 

В спектрах збудження зеленого свічення CdI2–Cdі незалежно від кон-
центрації Cdі, домінуючою є складна смуга з максимумом при 350 нм, на 
довгохвильовому спаді якої виявлено додаткову смугу при 370 – 375 нм 
(рис. 2 б). Крім того, реєструються незначні за інтенсивністю смуги в обла-
сті 380–400 нм. 

З аналізу спектрів поглинання, люмінесценції та збудження люмінес-
ценції випливає, що надстехіометричні атоми Cdі зумовлюють появу у кри-
сталах CdI2 додаткових смуг поглинання (та збудження люмінесценції) при 
370–385 нм та 395–410 нм і люмінесценцію з максимумом при 670 нм. Ці 
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смуги (крім смуг в області 370–385 нм) спостерігаються тільки при концен-
траціях Cdі, менших від 10–1 мол%, при більших концентраціях вони зни-
кають. Спектральне положення смуг при 370–385 нм не залежить темпера-
тури, а максимум довгохвильової смуги зміщується від 395 нм до 410 нм 
при зміні температури від 77 K до 290 K. 

 
а б 

Рис.2. Спектри збудження смуг люмінесценції з максимумами 
при 660 нм (а) та 500 нм (б) кристалів CdI2–Cdі з концентраціями 
надстехіометричних атомів 10–3 та 10–1 мол% . Т = 77 К. 

Додаткові смуги поглинання та люмінесценції в кристалах з концен-
трацією Cdі с < cгр. пов’язуються з  4

6
2 ]ICd[ i -центрами, які формують ло-

калізовані у октаедричних порожнинах ВдВ-щілин атоми Cdі, та атоми йо-
ду із двох сусідніх потрійних шарів. Такі центри зумовлюють появу лока-
льних станів у забороненій зоні CdI2 під дном зони провідності, сформова-
ної р-станами йоду, а спостережувані смуги поглинання в області 395–
410 нм та люмінесценція з максимумом при 670 нм пов’язуються з перехо-
дами носіїв між станами валентної зони та локальним рівнем (вставка на 
рис. 1 б). 

Смуги в області 370–385 нм зумовлені металічними кластерами 
(CdIi)n, які формуються у процесі вирощування кристалів. Цей висновок 
підтверджений розрахунками в рамках теорії Мі спектрів екстинції (погли-
нання +розсіяння) кластерів (CdIi)n, з яких випливає, що кластери металіч-
ного кадмію зумовлюють появу вузької смуги поглинання в області 360–
400 нм, спектральне положення якої залежить від радіуса кластера і зміщу-
ється в довгохвильову область з ростом радіуса. Оцінене із спектрів зна-
чення радіуса становить R = 10…30 нм і вони містять N   105…106 aтомів. 
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Концентраційна залежність смуг поглинання і люмінесценції криста-
лів CdI2–Cdі в рамках такої моделі. При малих концентраціях відстань між 
атомами Cdі 31 Nr  є значною, а отже реалізується взаємодія між s-
станами кадмію та p-станами йоду (s-p взаємодія). Збільшення концентрації 
надстехіометричних атомів приводить до зменшення відстані між ними, так 
що при гр.rr   виникає взаємодія між s-станами сусідніх нестехіометрич-
них атомів Cdі (s–s взаємодія). Ця взаємодія зумовлюватиме об’єднання 
атомів Cdі у нанорозмірні кластери, і, відповідно, зникнення локальних 
центрів  4

6
2 ]ICd[ i . Іншими словами, одиночні атоми надстехіометричного 

кадмію Cdі служать будівельним матеріалом для формування великих (за 
атомними масштабами) наноструктур. Цей висновок підтверджують АСМ 
дослідження кристалів CdI2–Cdі з концентрацією с > cгр., у яких виявлено 
наноструктури з радіусами 70 нм та нанострічки. 

Введення надстехіометричного йоду приводить до довгохвильового 
зміщення краю поглинання CdI2 та виникнення додаткових смуг в області 
~440 та ~555 нм (рис. 3). 

 

 

а б 
Рис. 3. Спектри поглинання кристалів СdI2 (1) та СdI2–І2 (2)  (а). 

Схематичне зображення квазімолекулярного центра ( 2
2

Cd IV ) (б). 

Інтенсивна смуга в спектрах кристалів СdI2–І2 з максимумом при 
555 нм пов’язується з центрами, до складу яких входить атоми надстехіо-
метричного йоду та катіонні вакансії 2

CdV : не звязані з кадмієм p-орбіталі 
йоду утворюватимуть між собою p -зв’язок, формуючи квазімолекулу І2, 

яка разом з катіонною вакансією утворюватиме центри типу ( 2
2

Cd IV ) 
(рис.3 б). Такий процес буде особливо ймовірним при локалізації вакансій 
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кадмію 2
CdV  на краю структурного шару, де координаційне число катіонів 

дорівнює 4. 
Фононні спектри кристалів йодистого кадмію в області 10–220 см–1 

досліджувалися методом КРС та Фур’є-спектроскопії. Основні максимуми 
у спектрах пропускання реєструються при 66, 137, та ~200 см–1 (рис. 4). На 
низькочастотному спаді в області 10–50 см–1 додатково виділяються особ-
ливості при ~15, 25 та 39 см–1. У спектрах відбивання основна смуга склад-
ної природи реєструється в області 90–110 см–1, а в низькочастотній облас-
ті спостерігаються мало інтенсивні смуги при ~15, 25, 39 та 50 см–1 (рис. 4.). 

Положення фононних мод при 39, 46 та 105 см–1 у спектрах відби-
вання та пропускання добре співпадає з даними КРС. З врахуванням літера-
турних даних смуга при 15 см–1 пов’язується з мембранними коливаннями 
шарів I–Сd–I. Коливні моди при 39 та 66 см–1 пов’язанні з деформаційними 
коливаннями зв’язків Cd–I та Cd–Cd відповідно, а смуги при 148 та 154 см–1 
відповідають валентним коливанням октаедричних [CdI6]-комплексів. Ши-
рокі смуги в області 160–200 см–1 пов’язуються з багатофононними проце-
сами. 

   
а б 

Рис.4 . ІЧ спектри пропускання (Т) і відбивання (R) кристала 
4Н–CdI2 (а). Теоретично розрахований (суцільна крива) і експериме-
нтальний (точки) спектри відбивання 4Н–CdI2 (б). 

З дисперсійного аналізу спектрів відбивання (рис.4 а) та методом 
Крамерса–Кронінга визначено частоти ( l , t ) і коефіцієнти загасання 
( l , t ) та сили осциляторів (Sl, St) поперечних і поздовжніх фононів 
(табл. 1). У цій таблиці наведено також експериментально визначені зна-
чення частот фононів. 
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Таблиця 1. Основні параметри осциляторів кристала 4Н–CdI2 

 

Проаналізовано параметри потенціалу міжшарової взаємодії та вплив 
надстехіометричних атомів кадмію на фононні спектри кристалів. 

У четвертому розділі аналізується механізм росту та фазовий склад 
наноструктур, що формуються в кристалах CdI2–Cdі при їхньому витриму-
ванні на повітрі при умовах, близьких до термодинамічно рівноважних. Для 
цього було досліджено часову еволюцію формування наноструктур під час 
витримування кристалів в повітрі упродовж 7 діб а також часову залежність 
розміру однієї наноструктури (рис. 5). 

 

Рис. 5. Залежність об’єму 
конусоподібного нанок-
ластера від часу витри-
мування СdI2 в атмосфері 
повітря (а) та часова за-
лежність швидкості його 
росту (б). 

Складні часові залежності об’єму нанокластера та швидкості росту 
(рис.5 б) пояснюються в рамках механізму зустрічної дифузії компонентів 
до реакційної зони, які поступають зі сторони повітря (кисень, вода та вуг-
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лекислий газ) та об’єму кристала (іони кадмію, які утворюються при дисо-
ціації молекули CdI2:   I2CdCdI 2

2 ). Іони I , віддаючи надлишкові 
електрони, формують молекулу йоду, яка випаровується і не приймає учас-
ті у формуванні наноструктур. 

Оскільки коефіцієнти дифузії компонентів у газовій фазі значно пе-
ревищують коефіцієнт дифузії іонів кадмію у твердій фазі, то стадією, яка 
лімітує ріст нанокластерів, буде дифузія іонів кадмію в об’ємі кристалу. 
При цьому часові зміни концентрації іонів кадмію зумовлюватимуть склад-
ну часову залежність швидкості росту нанокластерів (рис.5. б). 

АСМ-дослідженнями встановлено, що морфологія свіжо сколотої по-
верхні кристалів СdI2–Сdі з концентрацією Сdі с < cгр. практично не відріз-
няється від морфології поверхні стехіометричних кристалів. Для кількісної 
оцінки параметрів топології поверхні нестехіометричних кристалів СdI2–
Сdі розраховувалися кореляційні функції рельєфу поверхні, з яких отрима-
но значення шорсткості нм 5,0 , величина якої вказує на атомарну глад-
кість кристалів СdI2–Сdі. 

На поверхні свіжосколотих кристалів з концентрацією Сdі, вищою за 
критичну, АСМ-дослідженнями виявлено нанокластери острівкової форми 
та нанострічки (рис. 6). Середні значення радіусу і висоти нанокластерів 
становлять ~30 та ~1 нм, відповідно, а середня відстань між ними становить 
~100 нм. 

Методами спектроскопії КРС та ІЧ–поглинання встановлено, що до 
складу нанокластерів, сформованих на поверхні нестехіометричних криста-
лів СdI2, входить гідроксид (Cd(ОН)2) та оксид кадмію (СdO). 

 

Рис. 6. АСМ-зображення нанос-
труктур острівкової форми, 
сформованих у об’ємі кристалів 
СdI2–Сdі (0,6 мол. %); (розміри 
ділянок: 2х2 мкм; діапазон ви-
сот: 3 нм). 

Встановлено, що при довготривалому витримуванні кристалів СdI2 
на повітрі (тобто у процесі старіння) їхні спектри суттєво змінюються: 
з’являється вузька смуга з максимумом при 1,87 eВ (665 нм) та довгохви-
льове свічення в області при 1,68 eВ (740 нм). (рис.7) 
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Трансформація спектрів люмінесценції СdI2 під час їхнього витриму-
вання на повітрі пов’язується зі зміною реальної структури кристалу, а та-
кож із формуванням на поверхні та в об’ємі кристалів нанорозмірних стру-
ктур. Зокрема, з врахуванням літературних даних смуга при 1,87 еВ зумов-
лена оксидом та гідроксидом кадмію, які входять до складу нано сруктур 
(I. M. Bolesta, at all. // Journal of Applied Spectroscopy. – 2015. – Vol. 82, Is. 1. 
– P. 84-90), а смуга при 1,68 ев зумовлена нанофазою PbI2, яку формує не-
контрольована домішка свинцю (B. Kumar, N. Sinha // Cryst. Res. Technol. – 
2005. – Vol. 40, N9. – P. 887–892). 

 

Рис. 7. Спектри люмінесценції 
свіжосколотих (крива 1) та ви-
триманих на повітрі протягом 2 
та 4 років (криві 2, 3) кристалів 
СdI2, вирощених з розплаву, Т = 
8 К ( зб.  = 100 нм) 

При дослідженні люмінесценції витриманих на повітрі кристалів 
СdI2, вирощених з розплаву та з газової фази виявлено суттєву відмінність у 
їхніх спектрах свічення (рис. 8).  

 
а б 

Рис. 8. Спектри ФЛ витриманих на повітрі кристалів СdI2, ви-
рощених з розплаву та з газової фази, Т = 8 К(а). Спектри ЯКР 127I 
кристалів СdI2, вирощених з розплаву та газової фази(б). 
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В спектрах обох кристалах чітко фіксується смуга з максимумом при 
1,87 eВ, яка зумовлена оксидом та гідрооксидом кадмію, що входять до 
складу наноструктур, що формуються на поверхні кристалів. 

У короткохвильовій області спектра реєструються смуга з максиму-
мом при 3,38 еВ, інтенсивність якої є значно більшою у кристалах, вироще-
них з розплаву. Ця смуга зумовлена неконтрольованою домішкою свинцю, 
яка формує одиночні центри 2Pb , внаслідок заміщення іонами домішки 
іонів 2Cd  в регулярних вузлах кристалічної ґратки: перехід ( 1

3
0

1 PS   в 
іонах 2Pb ), а смуга при 2,14 еВ пов’язана з  4

6
2 ]IPb[ -центрами 

(Н.К.Глосковская, И.В.Китык, Л.И.Ярицкая // ФТТ, т.36, №7, с.1968–1973, 
1994). 

Значно менша концентрація цих смуг в кристалах, вирощених з газо-
вої фази, пов’язана з додатковою очисткою сировини в процесі вирощуван-
ня. 

Різниця спектрів кристалів у зеленій області спектра (2,47 та 2,39 еВ) 
може бути пов’язана з декількома причинами. Перш за все, існування дефе-
ктів пакування може приводити до формування прошарків різних політип-
них модифікацій (2Н, 4Н та 6Н структур), кожній з яких відповідає свій 
максимум спектра випромінювання. 

Інша причина відмінності спектрів може бути пов’язана з різною то-
вщиною досліджуваних кристалів: товщина зразків, вирощених з розплаву, 
становила 0,1 0,5 мм, тоді як товщина монокристалічних пластин СdI2, 
отриманих з газової фази, – не перевищувала 10 мкм. У тонких кристалах 
зростає співвідношення між поверхневими NS та об’ємними NV атомами. Це 
приводитиме до того, що у фізичних, зокрема у оптичних, властивостях 
внесок, зумовлений поверхневими атомами, буде спів мірним з внеском 
об’ємних. 

Для підтвердження висловленого припущення нами досліджувалися 
спектри ядерного квадрупольного резонансу (ЯКР) ізотопу йоду 127І, поло-
ження якого є чутливим до найближчого оточення (рис.8 б). Два інтенсивні 
максимуми при 1  = 14,34 МГц і 2  = 14,74 МГц, частоти яких можуть не 
значно відрізнятися для різних зразків, відображають дві нееквівалентні 
кристалографічні позиції йоду в елементарній гратці 4Н–СdI2. Два інші ма-
ксимуми при частотах 1   і 2  , які спостерігаються тільки у спект-
рах ЯКР кристалів, вирощених з газової фази, можуть бути пов’язані із по-
верхневими атомами йоду, які мають відмінне (від об’ємних атомів) крис-
талічне оточення. З цього випливає, що структура комплексів  4

6
2 ]ICd[ , 

локалізованих в об’ємі та на поверхні СdI2, є різною, що і проявляється у 
спектрах свічення кристалів. 
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У п’ятому розділі вивчаються електронні та іонні процеси, які про-
тікають у світлочутливих системах «метал – йодистий кадмій» у темноті та 
при їхньому опроміненні світлом із області власного поглинання кристала. 

Нанесення плівки металу на поверхню кристала зумовлює появу ши-
рокої смуги екстинції з максимумом в області 500 нм , (Ag–CdI2) та 569 нм 
та 460 нм (Au–CdI2) (рис.9). Ці смуги поглинання структур зумовлені пове-
рхневим плазмонним резонансом у наночастинках металів, які формуються 
на початкових стадіях напилення металу. 

Короткохвильові смуги поглинання структур Me–CdI2 з максимума-
ми при 420 та 450 нм (рис.9, б), зумовлюються  3

4 ]IMe[ -центрами, які 
виникають при локалізації іонів срібла та золота у тетраедричних порожни-
нах ВдВ щілин та виникненні хімічного зв’язку між домішковими атомами 
металів та ґратковим йодом. 

 
а б 

Рис. 9. Спектри екстинції структури Me–CdI2, Для порівняння 
наведено спектр поглинання кристала перед напиленням плівки ме-
талу (a). Різницеві спектри Ag–CdI2 та Au–CdI2 відносно CdI2  (б). 

У спектрах люмінесценції структури Ag-CdI2 виникає нова смуга з 
максимумом при 680 нм, інтенсивність якої зростає з часом, що минув від 
напилення плівки (рис.10 а). Це свічення реєструється тільки при збуджен-
ні Ag–CdI2 з збоку металу, при опромінені з протилежного боку спектр лю-
мінесценції співпадає зі спектром чистого CdI2. Це свідчить про локаліза-
цію центрів випромінювання в при поверхневій області кристала, що є в 
контакті з металом.  

В гетеро структурах Au–CdI2 додаткова довгохвильова смуга має ма-
ксимум при 700 нм (рис.10 б). На відміну від Ag–CdI2, її інтенсивність при 
кімнатній температурі є незначною порівняно з інтенсивністю свічення йо-
дистого кадмію у зеленій області спектра. Крім того нами не виявлені часо-
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ві зміни інтенсивності свічення гетеро структур Au–CdI2, які сильно прояв-
ляються в Ag–CdI2. 

Довгохвильові смуги свічення гетероструктур Me–CdI2 (Me=Ag, Au) 
пов’язується з  3

4 ]IMe[  центрами, які зумовлюють також смуги погли-
нання при 420 та 450 нм (рис. 9, б). 

 
а б 

Рис.10. Спектри люмінесценції гетероструктур Ag–CdI2, вимі-
ряних через 1 год. (крива 2), 20 год. (крива 3) та 70 год. (крива 4) піс-
ля напилення плівки металу. Кривою 1 зображено спектр свічення 
кристала CdI2 до напилення срібла (а). Спектр люмінесценції Au–
CdI2 (б). нм 337зб.  , Т=290 К. 

Встановлено, що інтенсивність свічення Ag–CdI2 залежить від часу, 
що минув після напилення металу на поверхню кристала (рис.11). Часова 
залежність інтенсивності додаткової смуги випромінювання Ag–CdI2 
пов’язана із зростанням концентрації центрів свічення внаслідок дифузії 
срібла в кристал CdI2. В моделі постійної поверхневої концентрації срібла 
часова залежність інтенсивності люмінесценції описується залежністю 

 









Dt
xtI

2
Erf 1~)( . (1) 

З порівняння теоретично розрахованої та експериментально отрима-
ної залежностей інтенсивності свічення I(t) отримано значення коефіцієнта 
дифузії D = 3,2×10–9 см2/с (рис. 11). 
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Рис. 11. Часова залежність інтенси-
вності свічення гетеро-структур 
Ag–CdI2. Точки – експерименталь-
на крива, суцільна лінія – апрокси-
мація виразом (1). 

. 

Встановлено, що під дією УФ-опромінення (лазер ЛГИ-21,   = 337 нм) 
інтенсивність довгохвильового випромінювання Ag–CdI2 зменшується з 
часом доходячи до певного мінімального значення Iмін.. (рис.12). При ви-
тримуванні гетероструктур Ag–CdI2 в темноті при кімнатній температурі 
впродовж 5–7 годин та/або при короткотривалому (~10 хв) їх відпалі при 
T = 400 K інтенсивність довгохвильової люмінесценції відновлюється прак-
тично до вихідного значення. Процеси «загасання» та відновлення люміне-
сценції спостерігаються при багатократних (7–10) циклах «УФ-
опромінення – відпал». 

 

Рис.12. Часова залежність інтенсив-
ності люмінесценції Ag–CdI2 при 
УФ – опроміненні. Точки – експе-
риментальні криві, суцільні лінії – 
розрахунок за формулою (2). 

Запропоновано феноменологічна модель, згідно якої загасання сві-
чення описується виразом 

       











 tFI
tFI

NSItI 0
0

0 exp11 



  (2) 
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де   – квантовий вихід люмінесценції; S – площа опромінюваної поверхні; 
d – товщина зразка, інтенсивність збуджуючого світла 0I  змінювалась від 
2,0∙1016 до 1,1∙1018 фотон/cм2 c, а значення  =5∙104 см–1 для   = 337 нм, 

Із співпадіння експериментальної та розрахованої залежностей )(tI  
отримано перетин захоплення процесу загасання свічення Ag–CdI2 

фотон
см10

2
19F  та величину 60,0  при T = 290 K. 

Запропонована схема електронних переходів, яка описує експериме-
нтально спостережувані залежності )(tI  В рамках цієї моделі пояснюється 
загасання свічення у інших кристалах. 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ 
1. Встановлено, що надстехіометричні атоми кадмію Сdі при концен-

траціях, менших від сгр. = 0,1 мол. %, формують у кристалах CdI2 одиночні 
центри типу  4

6
2 ]ICd[  та нанорозмірні металічні кластери. Одиночні цент-

ри зумовлюють додаткові смуги поглинання (та збудження люмінесценції) 
в області 395–410 нм і довгохвильове свічення з максимумом при 670 нм, а 
смуги в області 370 та 384 нм зумовлені поверхневим плазмонним резонан-
сом у нанокластерах металічного кадмію. При с > сгр. смуги, пов’язані з 
одиночними центрами, зникають. 

2. В кристалах СdI2 з надлишковим йодом за участю катіонної вакан-
сії формуються квазімолекулярні центри ( 2

2
Cd IV ), які зумовлюють смугу 

поглинання з максимумом при 555 нм. 
3. Визначено основні параметри коливних осциляторів та дисперсію 

відносної діелектричної проникності йодистого кадмію у далекій ІЧ-області 
спектра (10–220 см–1). 

4. Запропоновано дифузійну модель кінетики росту поверхневих ко-
нусоподібних нанокластерів, яка ґрунтується на зустрічній дифузії компо-
нентів, що входять до їхнього складу. Швидкість росту нанокластерів ви-
значається часовою зміною градієнта концентрації іонів кадмію у приреак-
ційній області, яка прилягає до основи нанокластерів. 

5. Встановлено морфологію та хімічний склад наноструктур, що фо-
рмуються у об’ємі кристалів СdI2–Сdі, при концентраціях надстехіометрич-
них атомів кадмію, вищих за критичну: при с > cгр. у кристалах СdI2–Сdі 
виявлено нанокластери з розмірами ~70 нм та нанострічки, ширина яких 
становить ~80 нм, довжина сягає ~2 мкм. Висота наноструктур не переви-
щує ~1 нм. При витримуванні на повітрі кристалів СdI2–Сdі (0,1 мол.%), на 
поверхні формуються нанодротини. 
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6.Методами спектроскопії комбінаційного розсіяння світла та ІЧ-
поглинання встановлено, що до складу нанокластерів входить гідроксид та 
оксид кадмію. 

7. Встановлено, що часова еволюція спектрів люмінесценції криста-
лів йодистого кадмію, витриманих при нормальних умовах упродовж три-
валого часу, пов’язана зі зміною реальної структури та з формуванням на-
норозмірних включень. В тонких кристалах спостерігається прояв поверх-
невих атомів у спектрах люмінесценції. 

8. Показано, що смуги поглинання у світлочутливих системах Ме–
СdI2 (Ме = Ag, Au) у видимій області спектра зумовлені поверхневим плаз-
монним резонансом у наночастинках металів, які формуються на початко-
вих стадіях напилення металів на поверхню кристала. 

9. Додаткові смуги люмінесценції структур Ме–СdI2 (Ме = Ag, Au) 
пов’язані з центрами типу [Me+I4

–]3–, які формуються атомами металу вна-
слідок їхньої дифузії у кристал. Люмінесцентними методами визначено 
значення коефіцієнта дифузії срібла у матрицю СdI2. 

10. Люмінесценція Ag–СdI2 з максимумом при 690 нм. та свічення 
СdI2–Cdi (с < 0,1 мол.%) в області 680 нм є чутливими до дії УФ-
опромінення. Запропоновано емпіричну модель та схему електронних про-
цесів для пояснення часової залежності інтенсивності свічення та визначе-
но її параметри. 
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АНОТАЦІЯ 

Лесівців В. М. Електронна структура локальних центрів та 
нанорозмірних фаз у шаруватих кристалах йодистого кадмію. – Ру-
копис 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-мате-
матичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діеле-
ктриків. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 
2016. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню електронної структу-
ри локальних центрів та нанорозмірних фаз, які формуються у нестехіомет-
ричних кристалах йодистого кадмію. 

В кристалах СdI2–Сdі встановлено граничну концентрацію 
сгр. = 0,1 мол.% надстехіометричних атомів кадмію Сdі, за якої змінюється 
оптико-люмінесцентні характеристики та морфологія наноструктур, що 
формуються у цих кристалах. Встановлено, що при с < сгр. формуються 
центри типу [Cd2+I6

–]4–, які зумовлюють смуги поглинання (збудження лю-
мінесценції) в області 395–410 нм і довгохвильове свічення з максимумом 
при 670 нм. Смуги при 370 та 384 нм зумовлені поверхневим плазмонним 
резонансом у нанокластерах металічного кадмію, радіус яких становить 
10…30 нм. При с > сгр смуги, пов’язані з одиночними центрами, зникають. 
Запропонована модель, яка пояснює концентраційну залежність спектрів.  

Встановлено, що при с < сгр. морфологія поверхні нестехіометричних 
кристалів СdI2–Сdі є атомарно гладкою.. На поверхні свіжосколотих крис-
талів СdI2–Сdі при с > cгр виявлено нанокластери та нанострічки, а при їх 
витримуванні на повітрі на поверхні зразків формуються нанодротини. 

 Визначено основні параметри коливних осциляторів та дисперсію 
відносної діелектричної проникності кристалів СdI2 у далекій ІЧ - області 
спектра (10–220 см–1). 

Запропоновано дифузійну модель кінетики росту поверхневих нано-
кластерів, яка ґрунтується на зустрічній дифузії компонентів, що входять 
до їхнього складу. Швидкість росту нанокластерів визначається часовою 
зміною градієнту концентрації іонів кадмію у приреакційній області, яка 
прилягає до основи нанокластерів. 

Встановлено, що еволюція спектрів люмінесценції кристалів йодис-
того кадмію, витриманих при нормальних умовах упродовж тривалого ча-
су, пов’язана із зміною реальної структури та формуванням на поверхні 
кристалів нанорозмірних включень. В тонких кристалах виявлено вплив 
поверхневих атомів на спектри люмінесценції кристалів. 
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Виявлено смуги поверхневого плазмонного резонансу у світлочутли-
вих системах Ме–СdI2 (Ме = Ag, Au) та встановлена природа локальних 
центрів, які зумовлені дифузією металу в об’єм кристала. Люмінесцентни-
ми методами визначено коефіцієнт дифузії срібла у йодистий кадмій. 

Запропонована модель, яка описує чутливість структур Ag–СdI2 до 
зона-зонного опромінення та визначено її параметри. 

 
Ключові слова: шаруваті кристали, спектри поглинання, люмінесцен-

ція, фононні спектри, локальні центри, наноструктури, дифузійна модель, 
світлочутливі системи, поверхневий плазмонний резонанс. 

АННОТАЦИЯ 

Лесивцив В. Н. Электронная структура локальных центров и нано-
размерных фаз в слоистых кристаллах йодистого кадмия. – Руко-
пись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-мате-
матических наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников и 
диэлектриков. – Львовский национальный университет имени Ивана Фран-
ко, Львов, 2016 

Диссертационная работа посвящена исследованию электронной 
структуры локальных центров и наноразмерных фаз, которые формируются 
в нестехиометрических кристаллах йодистого кадмия. 

В кристаллах СdI2–Сdі установлено граничную концентрацию 
сгр. = 0,1 мол.% сверхстехиометрических атомов кадмия Сdі, при которой 
меняются оптико-люминесцентные характеристики и морфология нано-
структур, формирующихся в кристаллах. При с < сгр. формируются одиноч-
ные центры [Cd2+I6

–]4–, обуславливающие полосы поглощения (возбужде-
ния люминесценции) в области 395–410 нм и длинноволновое свечение с 
максимумом при 670 нм. Полосы при 370 и 384 нм обусловлены поверх-
ностным плазмонным резонансом в нанокластерах металлического кадмия, 
радиус которых составляет 10…30 нм. При с > сгр. полосы, связаны с оди-
ночными центрами, исчезают. Предложена модель, для объяснения концен-
трационной зависимости спектров. 
 Показано, что при с < сгр. морфология поверхности нестехиометриче-
ских кристаллов СdI2–Сdі является атомарно гладкой. На свежесколотой 
поверхности кристаллов СdI2–Сdі при с > cгр выявлены нанокластеры и 
нанополоски, а при ее выдержке в воздухе на  поверхности формируются 
нанопроволки. 
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Определены основные параметры колебательных осцилляторов и 
дисперсию относительной диелектрической проницаемости кристаллов 
СdI2 в далекой ИЧ - области спектра (10 – 220 см–1). 

Предложена диффузионная модель кинетики роста поверхностных 
нанокластеров, основанной на встречной диффузии компонентов, входя-
щих в их состав. Скорость роста нанокластеров определяется временным 
изменением градиента концентрации ионов кадмия в приреакционной об-
ласти, прилегающей к основанию нанокластеров. 

Установлено, что эволюция спектров люминесценции кристаллов 
йодистого кадмия, выдержанных при нормальных условиях в течении дли-
тельного времени, связана с изменением реальной структуры та формиро-
ванием на поверхности кристаллов наноразмерных включений. В тонких 
кристаллах установлено влияние поверхностных атомов на спектры люми-
несценции кристаллов. 

Обнаружены полосы поверхностного плазмонного резонанса в све-
точувствительных системах Ме–СdI2 (Ме = Ag, Au) и установлена природа 
локальных центров, обусловленных диффузией металла в объем кристалла. 
Люминесцентными методами определён коэффициент диффузии серебра в 
йодистый кадмий. 

Предложена модель, описывающая чувствительность структур Ag–
СdI2 к зона-зонному облучению и определены ее параметры. 

 
Ключевые слова: слоистые кристаллы, спектры поглощения, люми-

несценция, фононные спектры, локальные центры, наноструктуры, диффу-
зионная модель, светочувствительные системы, поверхностный плазмон-
ный резонанс. 

 
ABSTRACT 

 
V. M. Lesivtsiv. Electronic structure of local centers and nanoscale 

phases in layered crystals of cadmium iodide. – Manuscript. 
 
Thesis for the Candidate’s of Sciences Degree (Physics and Mathematics). 

01.04.10 – Physics of semiconductors and dielectrics. – Ivan Franko National 
University of Lviv, Lviv, Ukraine, 2016. 

 
The Ph.D. thesis is devoted to the studies of the electronic structure of lo-

cal centers and nanoscale phases forming in non-stoichiometric crystals of cad-
mium iodide. 

For СdI2–Сdі crystals it is established that there exist the boundary con-
centration сb = 0,1 mol% of over-stoichiometric cadmium atoms, which changes 
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optical-luminescent properties of the crystals and morphology of the nanostruc-
tures being formed in these crystals. 

It is shown that for the concentrations с < сb single centers of [Cd2+I6
–]4–-

type are being formed. These centers are responsible for absorption (lumines-
cence excitation) bands in the 395–410 nm range and the long-wavelength emis-
sion peaked at 670 nm. Bands at 370 nm and 384 nm are due to surface plasmon 
resonance in metallic cadmium nanoclusters with radii in the range of 10 to 30 
nm. Bands related to the single centers disappear when с > сb. The model ex-
plaining the concentration dependence of the spectra is proposed. 

It is shown that for the concentrations с < сb the surface morphology of 
non-stoichiometric СdI2–Сdі crystals is atomically smooth. For c > cb nanoclus-
ters and nanobelts are identified on the surface of freshly cleaved СdI2–Сdі crys-
tals. Aging of this surface in air leads to the formation of nanowires. 

Principal parameters of the vibrational oscillators and the dispersion of di-
electric permittivity of CdI2 crystals in the far-infrared region of the spectrum (10 
– 220 cm–1) are determined. 

Diffusion model of the growth kinetics of surface nanoclusters based on 
the counter-diffusion of their components is suggested. Nanoclusters growth rate 
is determined by the temporal changes of the concentration gradient of cadmium 
ions in the near-reaction region adjacent to the basis of the nanoclusters. 

It was determined that the evolution of luminescence spectra of cadmium 
iodide crystals aged under normal conditions over a long period of time is asso-
ciated with the changes of the actual structure and the formation of nano-
inclusions on the surface of crystals. For the thin crystals, the influence of sur-
face atoms on the luminescence spectra was confirmed. 

Surface plasmon resonance bands were detected in photosensitive Ме–
СdI2 systems (Ме = Ag, Au) and the nature of local centers existing due to the 
diffusion of the metal in the bulk of the crystal was established. Using lumines-
cent methods, the coefficient characterizing the diffusion of silver into cadmium 
iodide was calculated. Model describing the sensitivity of Ag–СdI2 structures to 
the band-to-band irradiation was proposed and its parameters were calculated. 

 
Keywords: layered crystals, absorption spectra, luminescence, phonon 

spectra, local centers, nanostructures, diffusion model, light sensitive systems, 
surface plasmon resonance. 
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