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Перелік умовних скорочень 

ВдВ – ван дер Ваальс(ові) 

ГЩУ – гексагональне щільне укладення 

ТЕМ – тунельна електронна мікроскопія 

СЕМ – скануючо-електронна мікроскопія 

АСМ – атомно-силова мікроскопія 

КРС – комбінаційне розсіяння світла 

ЕРС – електрорушійна сила 

К-К – Крамерса-Кроніга 

ДА – дисперсійний аналіз 

ІЧ – інфрачервоний 
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Вступ 

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

ХХ століття, привертають увагу дослідників внаслідок специфічних властивос-

тей, які притаманні цим матеріалам. Вони є модельними об’єктами для вивчен-

ня двовимірних систем та супрамолекулярної хімії, на яких передбачено ряд 

ефектів (згинні коливання та їх вплив на фізичні властивості [1] явище надпро-

відності [2]). Можливість уведення у ван дер Ваальсові щілини атомів (інтерка-

лювання) зумовила широке використання таких матеріалів у джерелах енергії 

[3, 4]. 

Кристали йодистого кадмію завдяки особливостям кристалічної будови 

займають особливе місце серед шаруватих матеріалів [5]. Вони знаходять за-

стосування як сцинтиляційні матеріали з часом висвічування, меншим ніж 1 нс, 

фотохромні матеріали для реєстрації УФ випромінювання, як елементи пам’яті, 

у електро- та фотографії, у літографії [6–9] 

Особливості структури шаруватих кристалів йодистого кадмію дають до-

даткові можливості для локалізації домішок у різних кристалографічних пози-

ціях та формування нанорозмірних фаз. Локалізація домішок у міжшаровому 

просторі суттєво впливає на структурні параметри кристала а також на елект-

ронну та фононну підсистеми. Формування домішковими атомами комплексів 

[CdIn], n = 4, 6 підсилює ацентризм, а отже впливає на нелінійно-оптичні влас-

тивості кристалів. Одночасно такі комплекси збільшують ангармонізм ґратки 

внаслідок виникнення додаткових силових констант, що проявляється у фонон-

них спектрах. Тому актуальною задачею на сьогоднішньому етапі є отримання 

та дослідження матеріалів з особливими властивостями для створення на їх осно-

ві приладів і систем мікро- та наноелектроніки. 

Інша галузь перспективного застосування шаруватих кристалів пов’язана 

з існуванням у них протяжних атомарно-гладких ділянок з низькою густиною 

обірваних зв’язків (ВдВ-поверхня), яка зумовлює їхнє застосування для форму-

вання молекулярних, органічних та металічних наноструктур, для отримання 
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гетероструктур методом „некогерентної ВдВ-епітаксії”, як природних еталонів 

нанорельєфу в метрології нанооб’єктів [10–15]. 

Тому дисертаційна робота присвячена дослідженню електронної струк-

тури локальних центрів та нанорозмірних фаз, які формуються при легуванні та 

інтеркалюванні в кристалах йодистого кадмію з порушеною стехіометрією та 

структурах, які формуються при напиленні доперколяційних плівок шляхетних 

металів.  

Мета дисертаційної роботи полягала у встановленні електронної струк-

тури локальних центрів, механізму формування та фазового складу наноструктур. 

Для її досягнення необхідно розв’язати такі завдання: 

 дослідити оптико-люмінесцентні та фононні спектри кристалів СdI2 з пору-

шеною стехіометрією та структур Ме– СdI2 (Ме = Ag, Au); 

 вивчити вплив УФ-опромінення на електронні та іонні процеси, що проті-

кають у та структурах Ме–СdI2; 

 вивчити часові зміни люмінесцентних характеристик кристалів СdI2 і запро-

понувати модель для їхнього опису; 

 встановити механізм формування наноструктур на поверхні кристалів CdI2; 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана на кафедрі радіофізики та комп’ютерних технологій факультету елек-

троніки Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Основні наукові результати дисертаційної роботи отримано в ході вико-

нання держбюджетних тем: 

 „Електронна структура та спектри локальних центрів у складних 

галогенідах з фазовими переходами.” Номер держреєстрації: 0101U001435; 

 „Електронні та іонні процеси у твердих електролітах А2ВІ4 та гете-

росистемах А–ВІ2 (A = Ag, Cu; B = Cd, Hg, Pb).” Номер держреєстрації: 

0104U002131; 

 „Електронні, фононні та імпедансні спектри нано- та субмікронних 

фаз в йодидах лужноземельних металів.” Номер держреєстрації: 0107U002058; 
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 „Експериментальне дослідження та комп’ютерне моделювання на-

ноструктурованих метал-діелектричних композитів для наноплазмоніки”. Но-

мер держреєстрації: 0115U003253 

Об’єкт дослідження – локальні центри та наноструктури, що формують-

ся 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 влас-

тивості кристалів йодистого кадмію. 

Методи досліджень. Електронні та фононні спектри кристалів дослід-

жено методами оптичного поглинання (ОП), фотолюмінесценції (ФЛ), Фур’є-

спектроскопії та спектроскопії комбінаційного розсіяння світла (КРС). Морфо-

логію та формування наноструктур досліджено методами атомно-силової мік-

роскопії (АСМ). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в дисерта-

ційній роботі вперше: 

1. Встановлено природу смуг та запропоновано модель локальних центрів, 

які формують надстехіометричні атоми кадмію та йоду кристалах CdI2 Запропо-

нована модель, яка пояснює концентраційну залежність спектрів. 

2. Визначено основні параметри коливних осциляторів у далекій області 

спектра. 

3. З експериментальних часових залежностей параметрів росту нано-

структур запропоновано дифузійну модель кінетики росту поверхневих конусо-

подібних нанокластерів, яка ґрунтується на зустрічній дифузії компонентів, що 

входять до їхнього складу. Швидкість росту нанокластерів визначається часо-

вою зміною градієнту концентрації іонів кадмію у приреакційній області, яка 

прилягає до основи нанокластерів. 

4. Встановлено морфологію наноструктур, що формуються у об’ємі крис-

талів СdI2–Сdі, при концентраціях надстехіометричних атомів кадмію менших 

та більших від граничної: сгр. = 0,1 мол.%. У випадку с > cгр. на поверхні свіжос-

колотих кристалів СdI2–Сdі виявлено нанокластери з латеральними розмірами 
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~70 нм та нанострічки, ширина яких становить ~80 нм, довжина досягає ~2 

мкм. Висота наноструктур не перевищує ~1 нм. Встановлено, що при витриму-

ванні на повітрі кристалів СdI2–Сdі (0,1 мол.%), на їхній поверхні формуються 

нанодротини.  

5. Методами спектроскопії комбінаційного розсіяння світла та ІЧ–погли-

нання встановлено, що до складу нанокластерів входить гідроксид (Cd(ОН)2) та 

оксид кадмію (СdO). 

6. Встановлено, що часова зміна спектрів люмінесценції кристалів йодис-

того кадмію, витриманих при нормальних умовах упродовж тривалого часу 

пов’язана із зміною реальної структури та з формуванням на поверхні кристалів 

нанорозмірних включень. В тонких кристалах спостерігається прояв поверхне-

вих атомів на спектри люмінесценції кристалів. 

7. Виявлено смуги поверхневого плазмонного резонансу у світлочутливих 

системах Ме–СdI2 (Ме = Ag, Au) та встановлена привода локальних центрів, які 

зумовлені дифузією металу в об’єм кристала. Люмінесцентними методами визна-

чено коефіцієнт дифузії срібла у йодистий кадмій. 

8. Запропонована модель, яка описує чутливість структур Ag–СdI2 до зона-

зонного опромінення та визначено її параметри. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані у роботі резуль-

тати можуть бути використані під час наукових досліджень наноструктур у спо-

ріднених матеріалах. 

Виявлену в роботі зміну спектрів фотолюмінесценції кристалів йодистого 

кадмію під час їхнього тривалого витримування в атмосфері повітря треба врахо-

вувати під час практичного використання цих сполук. 

Фоточутливість структур Ag–СdI2 до УФ-опромінення можна використа-

ти для візуалізації поля ультрафіолетового випромінювання. Запропонований 

механізм електронних процесів дає змогу цілеспрямовано керувати параметра-

ми, які зумовлюють чутливість кристалів до УФ-опромінення. 
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Отримані параметри коливних осциляторів СdI2 у далекій ІЧ області спектра 

можна використати при подальших дослідженнях і розрахунках фононних спект-

рів. 

Особистий внесок автора. Подані у роботі експериментальні дослідження 

виконані автором особисто або за його безпосередньою участю. Спільно з профе-

сором Болестою І. М. обрано напрям досліджень, об’єкт та предмет досліджень, 

запропоновано мету та завдання роботи, а також проведено обговорення та інтер-

претацію експериментальних результатів. 

Дослідження нанорозмірних структур методами атомно-силової мікро-

скопії та люмінесцентної спектроскопії проведено в науково-технічному і нав-

чальному центрі низькотемпературних досліджень у межах науково-освітнього 

центру „Фрактал” за участю інж. Партики М. В. та Панасюка М. Р. 

Спектри комбінаційного розсіяння світла вимірювалися на кафедрі опто-

електроніки та інформаційних технологій Львівського національного університе-

ту імені Івана Франка за участю асист. Рихлюка С. В. 

У спільних роботах внесок автора в отримані результати полягає в поста-

новці задачі, підготовці зразків та проведенні експерименту за участю співавто-

рів, опрацюванні та аналізі експериментальних даних, написанні статей. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації апробовано на 

звітних конференціях факультету електроніки, семінарах кафедри радіофізики 

та комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Іва-

на Франка, а також на всеукраїнських та міжнародних конференціях і се-

мінарах: 

 Перша українська конференція з фізики напівпровідників (м. Одеса, 

2002); 

 Всеукраїнська конференція молодих науковців з теоретичної та експери-

ментальної фізики Евріка-2002 (м. Львів, 2002); 

 Актуальні проблеми фізики напівпровідників (Дрогобич, 2003); 

 Конференція молодих учених і аспірантів інституту електронної фізики 

НАН України. (Ужгород, 2003); 
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 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 радіофізики. 

(Львів, 2004); 

 Науково-практична конференція: Викладання фізики та фізичні дослі-

дження (до 60-річчя кафедри загальної фізики Львівського національного 

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); 

  International conference «Functional materials and nanotechnologies». (Lviv, 

2011). 

 VIII Українсько-польська науково-практична конференця «Електроніка та 

інформаційні технології» (ЕлІТ–2016) (Львів–Чинадієво, 2016). 

Публікації. Основний зміст дисертації викладено у 9 наукових статтях, 

які опубліковано у фахових журналах, а також 13 тезах і матеріалах конферен-

цій. 

Структура та об’єм роботи. Дисертаційна робота містить вступ, п’ять 

розділів, висновки, список використаної літератури. Загальний обсяг дисерта-

ційної роботи становить 152 сторінки, зокрема містить 62 рисунки, 6 таблиць, 

156 бібліографічних посилань. 



12 

Розділ І. 

Структура, кристалохімічні особливості та оптичні властивості 

кристалів йодистого кадмію 

У цьому розділі аналізуються структура та кристалохімічні особливості 

шаруватих кристалів йодистого кадмію, а також їхні люмінесцентні власти-

вості. Розглядаються наноструктури, які формуються на поверхнях шаруватих 

кристалів типу А3В5 та МХ2. 

1.1. Кристалічна структура CdI2 

Лужноземельні метали (Cd, Hg, Ca) та деякі метали інших груп (Pb, Bi, 

Sn, Mn та ін.) формують з галогенами (Cl, Br, I) сполуки з шаруватою структу-

рою. Для детальнішого опису структури CdI2 та її особливостей розглянемо ко-

ротко щільні пакування атомів. 

1.1.1. Щільні пакування атомів. Політипізм кристалів 

Утворимо найщільніше укладення атомів радіуса R на площині (рис. 1.1) 

[16]. У такому укладенні число найближчих сусідів у площині для певної виб-

раного атома рівне шести. Наступний шар кульок над даним можна розмістити 

в западинки типу   або ∆, які позначені символами b i c на рис. 1.1. З шести за-

падинок, що оточують довільно вибрану кульку в першому шарі А, можуть бу-

ти заповнені лише три. Справді, виявлення атома в западинці типу   унемож-

ливлює розміщення іншого атома у сусідній западинці ∆, і навпаки. Внаслідок 

цього всі можливі позиції атомів для другого шару, який позначимо символом 

В, будуть зайняті наполовину (рис. 1.1). Відтак, довільно вибраний атом у шарі 

А має шість сусідів з цього ж шару, три сусіди з шару В, і ще три сусіди з ниж-

нього шару (на рис. 1.1 цей шар не показаний). Координаційне число для кож-

ного атома рівне 12. 
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Рис. 1.1. Схема утворення тривимірного щільного укладен-

ня атомів із шарів типу А, В, С. Справа – послідовність АВАВ…; 

зліва – послідовність АВСАВС…[16]. 

Положення шару В та/або С є рівнозначними доти, поки не визначено по-

ложення третього шару С, атоми якого також можуть бути розміщеними у лун-

ках типу   або ∆ другого шару. Атоми наступного, четвертого шару розташо-

вуватимуться в аналогічних положеннях третього шару і т.д. Отже, довільні 

комбінації положень атомів можуть бути описані послідовністю А, В, С. Послі-

довність типу АА, ВВ чи СС не можуть траплятися, оскільки вони описують ро-

зміщення атома на „вершині” іншого, що суперечить принципу щільності укла-

дення. 

Проаналізуємо можливі укладення, які виникають при розміщенні атомів 

третього шару. Якщо атоми третього шару розміщуються у западинках типу   

другого шару, то вони повторюють положення атомів першого шару А (див. 

праву частину рис. 1.1). Отже, в цьому випадку утворюється двошарове укла-

дення типу АВАВ… (чи АСАС…, ВСВС…), яке називають гексагональним щіль-

ним укладенням (ГЩУ) (рис. 1.2а) [16]. 
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Розміщуючи атоми третього шару у западинки типу ∆ другого шару утво-

рюється тришарова послідовність АВСАВС…, яку називають кубічною щільною 

укладкою (рис. 1.2б). 

 

Рис. 1.2. Гексагональне (а) і кубічне (б) щільні укладення. 

Симетрія цих укладень є, відповідно, Р63/mmc. і Fmm [16]. 

Крім перелічених вище А, В і С, положень, інших варіантів у щільному 

укладенні немає. Однак існують структури, які містять 4, 5 та більше число ша-

рів, що приводить до формування в політипних модифікацій кристалів. 

Політипізм – це вид поліморфізму, при якому модифікації даної речовини 

відрізняються лише способом укладання ідентичних шарів. Параметри ґратки 

політипів a і b мають однакове значення в площині шару і відрізняються лише в 

напрямку перпендикулярному шарам. Змінний параметр ґратки с для всіх полі-

типів є кратним відстані між найближчими сусідніми шарами [17]. 

Різні політипи мають однакове найближче оточення, але у вищих коорди-

наційних сферах відрізняються оточенням, тому такі політипи володіють близь-

кими значеннями потенціальної енергії і подібними фізичними властивостями 

[17, 19]. 

Політипні модифікації розрізняють за допомогою спеціальних позначень. 

Класичне позначення ABC ґрунтується на тому, що в щільному упакуванні ато-

ми займають три можливих положення: A, B та C. Політипні модифікації в та-

кому позначенні задаються послідовністю шарів в елементарній комірці. При 
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цьому елементарний шар може бути і поліатомним, тоді букви A, B та C, харак-

теризують положення атомів одного типу в елементарній комірці, а положення 

інших атомів в цьому шарі відносно до вказаних є фіксованим. 

Позначення Рамсделла [17] вказують число шарів (n) в елементарній ко-

мірці і тип ґратки: H – гексагональний, R – ромбоедричний, C – кубічний, T – 

тригональний, O – орторомбічний і ін. Для того щоб відрізнити політипи, які 

мають однакову кількість шарів в елементарній комірці, але упаковані з різною 

послідовністю, внизу ставлять індекси a, b, наприклад, nHa, nHb і т. д. 

У структурах з щільним укладенням виникають тетраедричні та октаед-

ричні порожнини (рис. 1.3) [16]. Тетраедричні порожнини утворюють чотири 

атоми, один з яких закриває западину над трьома атомами шару (малі заштри-

ховані кола на рис. 1.3а). Октаедричні порожнини утворюються шістьма атома-

ми, три з яких розміщені у нижньому, а три у верхньому шарах (великі заштри-

ховані кола на рис. 1.3а). 

 

Рис. 1.3. Виникнення октаедричних та тетраедричних по-

рожнин у щільних укладках (а); загальний вигляд октаедричних 

(б) та тетраедричних (в) порожнин [16]. 

При щільній укладці атомів число тетраедричних порожнин удвічі більше 

від числа шарів, а число октаедричних – рівне числу шарів. Розмір порожнин 
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визначається радіусом сфери, яку можна вписати у них, і становить: 

Rтетра = 0,225·R, Rокта = 0,414·R, де R – радіус атомів, що утворюють щільне ук-

ладення. 

Ступінь заповнення простору в структурах з щільною укладкою не зале-

жить від способу розміщення шарів, становить f = 0,74 і є найбільшою серед ві-

домих структур [16]. 

При заповненні октаедричних та/чи тетраедричних порожнин „гострови-

ми” атомами виникають різноманітні кристалічні структури. 

1.1.2. Кристалохімічні параметри йодистого кадмію 

Галогеніди лужноземельних металів володіють структурою двох типів: 

CdI2 (структурний тип С6, просторова група 2
3hD ) та CdCl2 (структурний тип 

С19, просторова група 5
3dD ) [18]. Гексагональний структурний тип С6 описуєть-

ся ґраткою, у якій аніони розміщені за законом слабо деформованої гексаго-

нальної щільної укладки, у половині октаедричних порожнин якої шарами роз-

міщені атоми кадмію. 

Взаємодія атомів кадмію, які володіють сильною поляризуючою здатніс-

тю, з атомами йоду, що легко поляризуються, приводить до утворення потрій-

них шарів І – Сd – І. Тому структура CdI2 формується шляхом паралельного на-

кладання шарів І – Сd – І (рис. 1.4). 

Область між аніонами з різних потрійних шарів у шаруватих кристалах 

називають ВдВ щілинами, які формуються незаповненими окта- та тетраедрич-

ними порожнинами. Оскільки товщина потрійного шару І – Сd – І становить 

0,32 нм [20], а с-параметр ґратки є рівним 0,696 нм, тому ширина ВдВ щілини в 

CdI2 становить 0,344 нм (рис. 1.4). 

В середині потрійних шарів атоми пов’язані між собою сильними іонно-

ковалентними зв’язками, енергія яких, оцінена по енергії дисоціації І – Сd , ста-

новить 50 ккал/моль [21]. 

Cусідні потрійні шари зв’язані між собою слабкими ВдВ-зв’язками так 

що анізотропія сил зв’язку Сd–І / I–І становить ~125 [21]. Вона зумовлює різку 
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анізотропію механічних властивостей СdI2, яка проявляється у ідеальній спайності 

кристалу вздовж базисних площин (0001). 

 
Рис.1.4. Структура йодистого кадмію [18]. 

Величина анізотропії зв’язків у кристалах CdI2 міняється при накладанні 

гідростатичного тиску: зменшення сигналу генерації другої гармоніки при зро-

станні гідростатичного тиску свідчить про вирівнювання величини сил зв’язку 

у кристалі [22, 23] 

На рис. 1.5 а представлена елементарна комірка для 4Н- та 2Н-політипів 

CdI2 [24]. Базисними для 4H–CdI2 структури є вектори: a = (0,3672; –0,212; 0), 

b = (0; 0,424; 0), с = (0; 0; 1,368) (нм) . Елементарна комірка містить атоми кад-

мію в позиціях: (0; 0; 0), (
3

3a ; 0; 
2
c ), та атоми йоду в позиціях: (0; 0; 

8
5c ), 

(
3

3a ; 0; 
8
c ), (

6
3a ; 

2
a

 ; 
8
3c ), (

6
3a ; 

2
a

 ; 
8
7c ), де параметри ґратки 

а = 0,424 нм, с = 1,368 нм (300 К). В неї входять чотири окта- та вісім тетра- пу-

стот [24]. 

Половина октаедричних зайнята стехіометричними атомами кадмію, тому 

в елементарній комірці існують: 

– незайняті дві октапорожнини у ван-дер-Ваальсовій щілині з кордината-

ми (0; 0; 
4
c ) і (

3
3a ; 0; 

4
3c ); 
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– чотири тетрапорожнини структурного шару з координатами 

(
6

3a ; 
2
a ; 0,09), (

6
3a ; 

2
a ; 0.774), (0; 0; 0,594), (

3
3a ; 0; 1,278); 

– чотири тетрапорожнини у ВдВ-щілині з координатами (
6

3a ; 
2
a ; 0,252), 

(
6

3a ; 
2
a ; 0,936), (0; 0; 1,116) , (

3
3a ; 0; 0,432). 

 

Рис.1.5. Елементарна комірка для 4Н- та 2Н-CdI2 та їхні пе-

ретини площиною (110). Квадратиками показано октаедричні по-

рожнини у ван-дер-Ваальсовій щілині [24]. 

В структуру 2Н-політипа входить два аніонних шари. Базис для 2H-CdI2: 

a = (0,3672; –0,212; 0), b = (0; 0,424; 0), c = (0; 0; 0,684) (нм) (рис.1.5 б). 



19 

Ця структура має просторову групу dDmlP 933  . Гексагональна елемен-

тарна комірка складається з атому Cd в позиції (0; 0; 0) та двох атомів I в пози-

ціях (
3

3a ; 0; zc) та (
6

3a ; 
2
a

 ; (1 – z)c) в декартовій системі координат (x, y, z). 

Експериментальні значення параметрів ґратки при 300 К є такими: 

a = 0,424 нм, с = 0,684 нм, z = 0,25 нм, (параметр z показує на вимірюване відхи-

лення від ідеального значення 
a
c  = 1,633) [16, 18]. 

Елементарна комірка 2H–CdI2 містить одну незайняту октаедричну пус-

тоту з координатами (0; 0; 
2
c ), дві октаедричні порожнини структурного шару з 

координатами (
6

3a ; 
2
a ; 0,09) і (

3
3a ; 0; 0,594) та дві тетраедричні порожнини 

у ВдВ-щілині з координатами (
6

3a ; 
2
a ; 0,252) і (

3
3a ; 0; 0,432) [24]. 

1.1.3. Особливості структури шаруватих кристалів. 

Слабкий зв’язок між сусідніми шарами приводить до виникнення в CdI2 

крайових і часткових дислокацій, які пов’язані зі зміщенням частини кристала 

по базисних площинах. З частковими дислокаціями зв’язані дефекти пакування, 

які є одним з основних типів дефектів у шаруватих сполуках. Дефект пакування 

полягає в зміщенні шару з правильного положення в структурі. Оскільки нап-

рям зміщення є паралельним до шарів, то роль дефектів зводиться до порушен-

ня регулярності структури в напрямі, перпендикулярному до зміщення, який в 

шаруватих кристалах співпадає з с-віссю. Звідси випливає, що існування дефек-

тів упаковки приводить до одномірного розвпорядкування структури вздовж 

кристалографічної осі c. 

Існування одномірного розупорядкування в кристалах типу CdI2 проявля-

ється на рентгенограмах у виді дифузних смужок поблизу рентгенівських реф-

лексів у 10l на лініях рентгенограм обертання [25, 26]. Воно властиве криста-
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лам, структура яких формується щільним пакуванням, і, крім CdI2, спостеріга-

ється в CdBr2 [27], PbI2 [28], HgI2 [29], а також SiC [30] ZnS [31]. 

Інший тип спотворень рентгенограм обертання полягає в розширенні ди-

фракційних плям кристалів в дуги [32, 33]. Це явище (ефект дуг) виражене в 

політипних кристалах CdI2 [34, 35], PbI2 [36], CdBr2 [34, 35, 36]. 

В роботах [34, 35] поява дуг зв’язується з утворенням дислокаціями вер-

тикальних похилих стінок, які обумовлюють блочну структуру кристалів. Існу-

вання мікроскопічних похилих меж в CdI2 виявлено за допомогою електронно-

мікроскопічних досліджень [38]. 

Кут нахилу міжблочної границі дорівнює 
h
b

 , де b – вектор Бюргерса 

повних чи часткових дислокацій, які утворюють стінку; h – висота стінки. Гус-

тина лінійних дефектів в міжблочній границі дорівнює 
bh


 
1 , і для криста-

лів CdI2 складає 105–106 см–1 [34]. 

В роботі [39] досліджено вплив високотемпературного відпалу на особли-

вості рентгенограм CdI2. При цьому встановлено, що в більшості випадків від-

пал кристалів призводить до зменшення смугастості рентгенограм і збільшенню 

довжини дуг рентгенівських рефлексів. При нагріванні кристалів дислокації 

рухаються інтенсивніше, завдяки чому ймовірнішою стає анігіляція часткових 

дислокацій різних знаків. Цей процес має призводити до зменшення смугастос-

ті, оскільки зменшується концентрація дефектів упакування в структурі криста-

лів. 

Аналогічні ефекти спостерігаються при довготривалому (до 10 років) збе-

ріганні кристалів при кімнатній температурі [40]. 

Вибудовування дислокацій одного знаку в вертикальні стінки призводить 

до збільшення довжини дуг рентгенівських рефлексів. Довжина дуг досягає на-

сичення, що зв’язане з наявністю скінченого числа дислокацій в структурі, а ви-

никнення нових дефектів при відпалі малоймовірне [39]. 
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Подібні результати спостерігають і при пластичній деформації кристалів 

[41], а також при охолодженні кристалів до температури 77 K [42]. Зміну сму-

гастості рентгенограм і величини дуг пов’язують з рухом часткових і крайових 

дислокацій під дією зовнішніх напружень, викликаних охолодженням кристалів 

до температури кипіння рідного азоту. В механічно деформованих кристалах 

дані ефекти частково маскуються тим, що при деформації виникають нові дис-

локації. 

Аналіз літературних даних з структурних досліджень CdI2 показує, що 

значення с-параметру кристалічної ґратки є структурно-чутливим параметром: 

його величина залежить від способу отримання кристалів та типу і концентрації 

домішок [21, 22, 23, 24]. 

Рентгенівськими дослідженнями [22, 23] встановлено, що при легуванні 

CdI2 домішками CuI та NiI2 а – параметр кристалічної ґратки залишається не-

змінним, тоді як залежність с-параметра від концентрації домішки має склад-

ний характер (рис.1.5). 

 

Рис.1.6. Концентраційна залежність параметру с кристаліч-

ної ґратки легованих домішками кристалів CdI2 [22, 23]. 

Така залежність пояснюється тим, що при малих концентраціях домішки 

CuI (C < 0,05 моль%) атоми міді вбудовуються у тетраедричні порожнини, а 
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при більших – локалізуються у ВдВ-просторі, зумовлюючи тим самим ріст с-

параметру ґратки. 

Зменшення величини с-параметру при уведенні домішки NiI2 пояснюється 

притяганням сусідніх аніонних шарів (тобто зменшенням ширини ВдВ-щілини) 

внаслідок утворення хімічного зв’язку між нікелем та йодом. 

Аналіз експериментальних даних дозволяє зробити висновок, що зміни с-

параметру ґратки пов’язані, головно, з локалізацією домішок у ВдВ-щілинах 

(інтеркалювання кристалів) та/або виникненням хімічного зв’язку між інтека-

лянтом та аніонами ґратки (так-званих ковалентних мостиків). Додатково такі 

атоми впливають на фононні спектри (внаслідок виникнення додаткових сило-

вих констант) та нелінійно-оптичні властивості (внаслідок збільшення ацент-

ризму ґратки). 

1.1.4. Політипізм в шаруватих кристалах 

Йодистий кадмій – ще один представник політипних речовин, які володі-

ють шаруватою структурою. Відомо понад 200 політипів CdI2, але структура 

визначені тільки для 36 модифікацій. CdI2 кристалізується тільки в гексаго-

нальній модифікації так що утворюються гексагональні і ромбоедричні політи-

пи. Вирощені з розплаву зразки належать тільки до 4H-модифікації, а політипні 

модифікації утворюються при вирощуванні кристалів з водного розчину і газо-

вої фази [17, 20]. Окрім впорядкованих, утворюються повністю чи частково ро-

зупорядковані структури. 

Найбільш поширений чотиришаровий політип CdI2 можна представити 

послідовністю ABCB. Якщо ж вказати положення атомів кадмію, які є в октаед-

ричних порожнинах, то таку послідовність можна записати в вигляді (АγВ) 

(CαB), де грецькими буквами позначено положення катіонів в ґратці. 

Послідовність упакування шарів 2H-політипу CdI2 можна представити у 

вигляді (АγВ) (АγВ) (АγВ) (АγВ) …. 
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Кристали йодистого свинцю є ізоструктурними з CdI2. Відомо 26 політи-

пів PbI2, але структура розшифрована тільки для восьми модифікацій. Для дея-

ких політипів PbI2 також характерне одновимірне розупорядкування. 

Основна модифікація кристалів CdBr2 – 6R. В роботі [17] вперше описано 

існування 2H-, 4H- та 6H-політипів в кристалах, вирощених з водного розчину 

та сублімацією. Однак в роботі [37] вказується, що політипи CdBr2 утворюють-

ся тільки при вирощуванні кристалів з водного розчину, тоді як при сублімації 

спостерігається 6R-політип. В цьому випадку кристали сильно розупорядковані. 

Фазові переходи між політипами йодистого кадмію відбуваються в про-

цесі відпалу кристалів при T = 550 K впродовж 4–5 год. [43, 44, 45]. Встановле-

но, що головною особливістю фазових переходів є перетворення високоперіо-

дичних структур в базисну 4H-структуру (включаючи перехід 2H4H), яка 

має деяку ступень розупорядкування. 

Різні структури (крім 4H) стабілізуються завдяки впливу ряду дефектів 

(домішок, надстехіометричних атомів та ін.), однак всі вони перетворюються в 

4H-політип при високотемпературному відпалі.  

В роботах [46, 47] встановлено, що довготривале (більше двох років) збе-

рігання кристалів 4H–CdI2 при кімнатній температурі приводить до формування 

2H-політипу, тобто протікання фазового переходу 4H2H. 

Завдяки великій різниці температур, при яких виростають кристали з вод-

ного розчину і газової фази, припускають, що мала кількість політипів при ви-

рощуванні їх з газової фази пояснюється існуванням фазових переходів зарод-

ків даної політипної модифікації в 4H [17]. Подібно пояснюється і той факт, що 

з розплаву виростають кристали також тільки 4H-модифікації [17]. 

Вивчення фазових переходів в CdI2 призвело до встановлення ряду інших 

особливостей. Автори роботи [46] виявили, що політипні структури, які харак-

теризуються у вихідному стані одномірним розупорядкуванням, перетворю-

ються в базисну впорядковану 4H-структуру. Політипи, які не містять у вихід-

ному стані дефектів упакування (тобто впорядковані), перетворюються в розу-

порядковані 4H-структуру. 
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В роботах [48, 49] йдеться про існування внутріполітипних переходів, при 

яких кількість шарів в елементарній комірці не змінюється, а порушується пос-

лідовність їх упакування. 

Механізм фазових переходів полягає в зародженні і переміщенні дефектів 

упакування в процесі високотемпературного відпалу, їх взаємодії та, – як ре-

зультат взаємодії – встановленні іншого впорядкованого розміщення дефектів 

упакування, тобто утворення нового політипу. При цьому перетворення одного 

політипу в інший відбувається в напрямі зменшення енергії дефектів пакування 

структури [47]. 

1.2. Наноструктури у шаруватих кристалах  

Одні з перших досліджень наноструктур у CdI2 проведені в працях [50, 

51], де показано, що під дією електронного променя в йодистому кадмії форму-

ються наночастинки, форма яких є близькою до гексагональної.  

 

Рис.1.7. ТЕМ зображення наночастинок у CdI2, які утворю-

ються при опроміненні матеріалу електронним пучком [50]. 
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Частинки володіють металічним ядром, яке формується внаслідок випаро-

вування галогену під дією електронного пучка. Ці частинки є переважно мета-

лічними, оскільки у них відношення Cd : I становить 2 : 1, тоді як у стехiомет-

ричних сполуках це відношення рiвне 1 : 1,5. 

Існують декілька робіт, присвячених мікроскопічним дослідженням пове-

рхні шаруватих кристалів CdI2, вирощених, як правило, з водних розчинів. Ме-

тодами оптичної, тунельної (ТЕМ) та скануючої (СЕМ) електронної мікроскопії 

були виявлені нові елементи спіралей росту, що формуються на базисних пове-

рхнях (0001) CdI2, а саме: субсходинки з висотою рівною c-періоду структури 

та кратною величині c. Горизонтальна відстань між сходинками є кратною a-

параметру ґратки [52–54]. Було виявлено також невідповідність між висотою 

спіралі росту та c-періодом ґратки, яку автори [55] пояснювали взаємодією не-

скомпенсованих зв’язків на обірваних шарах (сходинках) I – Cd – I з поверхнею 

кристалу, яка приводила до зменшення ширини пакету з 0,343 нм до 0,31 нм. 

При дослідженні морфології поверхні вирощених з водного розчину кри-

сталів CdI2 методом атомно-силової мікроскопії (АСМ) виявлено лінійні схо-

динки (тераси), впадини та островці. Між цими елементами поверхня CdI2 є 

атомарно плоскою: неоднорідність рельєфу становила 10,2 i 4,7 Å [56]. Довго-

тривалий відпал (~44 год) на повітрі приводив до появи на поверхні картерів 

(впадин) та елементів пірамідальної форми, висота яких становила 20–30 нм 

[56]. 

В роботах [57–60] методами АСМ-мікроскопії детально досліджено фор-

мування наноструктур на ВдВ-поверхні вирощених з газової фази кристалів 

СdI2, витриманих в атмосфері повітря за кімнатної температури (Т = 290 К) уп-

родовж тривалого часу (рис.1.8). 

Аналіз одержаних зображень дозволяє виділити принаймні три стадії фо-

рмування поверхневих наноструктур. Перша стадія формування поверхневих 

наноструктур пов’язана з утворенням нанопор, які виникають внаслідок розчи-

нення матриці на виходах гвинтових дислокацій або інших структурних дефек-
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тах ґратки (точка А на рис.1.8,а). Середні значення діаметрів та глибин пор ста-

новлять ~250 та ~0,5 нм відповідно (точка А на рис.1.8 ,б). 

  

   

Рис. 1.8. АСМ-зображення морфології ВдВ-поверхні виро-

щених з газової фази кристалів СdI2, витриманих в атмосфері по-

вітря упродовж тривалого часу [57] 

На другій стадії в утворених нанопорах починається зародження поверх-

невого нанокластера у вигляді конуса (точка Б на рис.1.8, а), детальніше зобра-

ження якого наведено на рис. 1.8, в. Діаметр нанокластера у цей момент росту 

не перевищує ~150 нм, а висота – ~1,5 нм (рис. 1.8, г).  

На третій стадії спостерігається коагуляція наноструктур (точка В на 

рис. 1.8, а). 

Методами оптичного поглинання виявлено існування бімолекулярних 

кластерів в кристалах CdI2–BiI3, які зумовлюють смугу поглинання при 2,59 еВ 

[61]. Смуги поглинання у області при 2,38, 2,06 та 1,94 еВ пов’язуються з нано-

кластера, у склад яких входять 4, 6 та більше число молекул BiI3 [62] 
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В роботі [63] методами растрової електронної мікроскопії виявлено мік-

ропори, мікротрубки та домішкові мікрофази BiI3 кристалах CdI2–BiI3 (рис. 1.9). 

Діаметр нанопор становить ~1 мкм за глибини ~10 нм. Протяжність каналів мі-

кропор досягає ~1 мм, а значення ширини досягає ~100 мкм (рис. 1.9, а). 

Запропоновано механізм формування пор в кристалах CdI2–BiI3. Його 

суть полягає в тому, що пори різної дисперсії утворюються внаслідок коагу-

ляції різної кількості катіонних вакансій кадмію, які виникають під час замі-

щення іоном Bi3+ іона Cd2+ у регулярних вузлах кристалічної ґратки для ком-

пенсації надлишкового заряду. 

Встановлено, що порожнисті прямокутні мікротрубки формуються на 

стінках мікропор (рис. 1.9, б), які існують в кристалах СdI2–BiI3. Довжина мік-

ротрубок досягає ~100 мкм за поперечних розмірів ~1 мкм та товщині стінок 

~100 нм. 

Формування трубкових структур пов’язане із нестійкістю шарів I–Cd–I з 

домішкою Bi відносно деформації згину. Ріст трубкових структур, найімовір-

ніше, відбувається за механізмом „пара – кристал”. 

Під час витримування мікротрубок в атмосфері повітря упродовж 168 год 

(7 діб) на їхній поверхні формуються наноструктури квазікубічної форми 

(рис. 13, г), розміри яких досягають субмікронних значень у межах 200–400 нм, 

а висота – 80–100 нм. 

Механізм формування мікрофаз BiI3 у кристалах CdI2, пов’язаний з про-

цесами міграції іонів Bi3+ під дією пружних сил та їхній локалізації на дефектах 

кристалічної ґратки CdI2 (наприклад, дислокаціях). Взаємодіючи з аніонною пі-

дсистемою кристалу, іони Bi3+ формують мікро- та нанорозмірні включення фа-

зи BiI3. 

Оптичними методами досліджено формування наноструктур у системі 

CdI2 – PbI2 [64, 65]. Це зумовлено тим, що монокристали CdI2 та PbI2 є структур-

но – ізоморфними, а сліди домішки йодиду свинцю присутні в найбільш ретель-

но очищеній сировині. Для кристалів CdI2 термодинамічно стійким є 4Н- струк-

тура, тоді як для PbI2 – 2Н-політип. Крім того, CdI2 характеризується непрямою 
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структурою зон, а для PbI2 прямі зона-зонні переходи спостерігаються при 

3.88 eВ [19]. 

  

   

    
Рис.1.9 Наноструктури, сформовані в кристалах CdI2–BiI3: 

а) мікропори; б, в) мікротрубки; г) наноструктури, сформовані на 

поверхні мікротрубок; д) мікрофаза BiI3 та гістограма її елемент-

ного складу (е) [63]. 
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Домішка свинцю в CdI2 зумовлює смугу поглинання (збудження) 384 нм, 

для якої запропонована модель високоенергетичного катіонного екситона Фре-

нкеля [67]. 

В роботі [65] обґрунтована можливість вбудовування домішки PbI2 в кри-

сталічну ґратку CdI2 у вигляді нанокристалічних включень. 

Дослідження центрів захоплення в кристалічній системі CdI2–PbI2 комбі-

нованими методами оптичної і термічної перелокалізації носіїв заряду виявили 

існування гетеропереходу на межі йодистого кадмію і нановключень PbI2 [66], 

які суттєво впливають на процеси випромінювальної рекомбінації досліджува-

них кристалів. 

1.3. Оптичні властивості кристалів СdI2 

1.3.1. Зонна структура кристалів йодистого кадмію 

Зонна структура кристалів йодистого кадмію розрахована методом силь-

ного зв’язку з врахуванням 4s-, 4d- і 5p станів йоду та 5s- і 5p станів кадмію [19, 

24]. Кристали CdI2 володіють непрямою структурою зон, максимум валентної 

зони знаходиться вздовж напряму НА першої зони Брилюена, тоді як мінімум 

зони провідності – вздовж напряму ГМ. 

Розраховане значення ширини непрямої зони становить 3,52 еВ, що непо-

гано узгоджується з експериментальними даними [19, 21]. Прямі зона – зонні 

переходи спостерігаються при енергіях, більших від 3,8 еВ. 

Із співставлення експериментальних даних та результатів розрахунку за-

пропонована така схема розміщення зон кристалів (рис. 1.10). 

У запропонованій моделі дві добре розділені зони провідності сформовані 

s- та p-станами кадмію. Верх зони провідності формують pxy орбіталі йоду, з 

якою перекривається pz-зона. 4d-стани кадмію та 5s-стани йоду формують 

більш глибші валентні зони. 
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Рис.1.10. Структура зон кристалів йодистого кадмію [19]. 

1.3.2. Спектри поглинання кристалів йодистого кадмію 

Край власного поглинання CdI2 за температури T = 2 K знаходиться в об-

ласті при 3,48 еВ та обумовлюється непрямими екситонними переходами з ви-

промінюванням фононів (рис 1.11, а). 

Прямі зона-зонні переходи в CdI2 спостерігаються в ділянці при 3,69 та 

3,88 еВ (рис. 1.11, б) [68, 69] 

З підвищенням температури край власного поглинання зміщується в низько-

енергетичну область (3,45 еВ при T = 48 K ), а в спектрі виникають нові сходин-

ки, які відповідають переходам з поглинанням фононів. 

Край непрямого поглинання CdI2 за температури T = 300 K знаходиться в 

області при 3,26 еВ.  

В спектрах поглинання CdI2 в області за краєм власної смуги спостеріга-

ється вузька смуга (півширина 0,06 еВ) з максимумом при 384 нм, спектральне 

положення якої практично не залежить від температури [19]. Природа цієї сму-

ги остаточно не встановлена, і вона пов’язується з електронними переходами в 

нестехіометричних атомах кадмію, неконтрольованою домішкою свинцю та ро-

змірними дефектами ґратки [19]. 
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Рис. 1.11. Спектри непрямого (а) та прямого (б) поглинання CdІ2 [68] 

1.3.3. Спектри люмінесценції 

Люмінесцентні властивості CdI2 детально вивчалися у роботах 

[70, 71, 72]. Автори цих робіт спостерігали смуги при ~2,16 (Y-смуга), ~2,5 eВ 

(G-смуга) і УФ-свічення при ~3,35 eВ (рис. 1.12), пов’язані з анігіляцією авто-

локалізованих екситонів в октаедричному молекулярному комплексі 2 4
6[Cd I ]   . 

 
Рис. 1.12. Спектр фотолюмінесценції кристалів CdI2, Т = 8 К [64]. 

У більш короткохвильовій області спектра вузькі смуги при 3,35 еВ, які 

пов’язуються з випромінюванням автолокалізованих екситонів [73]. 

Домішкова люмінесценція йодистого кадмію спостерігається у широкому 

спектральному діапазоні (400–800 нм) з максимумом при 500 нм. Інтенсивність 

свічення кристалів є незначною при кімнатній температурі і суттєво зростає 
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при охолодженні кристалів до 77 К. При цьому максимум свічення зміщується 

у довгохвильову область (550 нм при 77 K). 

Уведення домішок приводить до підсилення окремих компонент складної 

смуги, які реєструються також і у спектрах номінально чистих кристалів. Ви-

промінювальні переходи між домішковими станами реєструється при низьких 

температурах (30 K і нижче). 

1.3.4. Фононні спектри 

Кристали 4Н–CdI2 володіють гексагональною ґраткою симетрії 4
6C  для 

якої розклад коливань по незвідних зображеннях у центрі зони Брилюена запи-

сується у виді [74]: 2111 3333 EEBАГ  . 

Фононні моди 2А1, 3Е2 і 2Е1 є активними у КРС спектрах, а моди 2Е1 – 

активні у спектрах ІЧ пропускання (відбивання) (рис.1.13).  

Кристали 2Н–CdI2 володіють симетрією 5
3dD , то в спектрі КРС відбува-

ються коливання типу симетрії gA1  і gE . Відповідно до даних теоретико-групо-

вого аналізу у спектрах КРС 2Н-політипу CdI2 спостерігаються дві фононні 

смуги при 43,5 та 111,5 см–1 [75]. 

Узагальнюючи дані можна вважати, що в 4Н політипі CdI2 існують фоно-

ни з енергіями 15,8 – 16, 44 – 45 та 111 – 113 см–1 [75–79]. 

Спектри КРС CdBr2 та CdCl2 подібні до спектрів CdI2 (рис. 1.13). Лінії при 

74,5 і 146 см–1 в CdBr2 та 133,5 і 233,5 см–1 в CdCl2 пов’язуються з Е1 та Аlg – 

модами [80]. Е2 – мода в спектрах CdBr2 та CdCl2 не знайдена. Припускають 

[80], що інтенсивність цієї лінії повинна бути незначною, а енергія змінюється в 

межах 20–40см–1 в CdBr2 та 40–80 см–1 в CdCl2. 
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Рис. 1.13 Спектри КРС кристалів CdCl2, CdBr2 та CdI2 [19]. 

В багатошарових кристалах галоїдних сполук кадмію співвідношення вза-

ємодії між кадмієм і галоїдними шарами представляється як 

f(Cd – Cl) : f(Cd – Br) : f(Cd – I) = 1,015 : 1,047 : 1,000. 

В роботі [81] методом непружного розсіяння теплових нейтронів отрима-

но дисперсійні залежності повздовжніх акустичних фононних мод вздовж висо-

косиметричних напрямків зони Брилюена, на основі яких оцінено швидкості 

поширення акустичних хвиль у кристалі. За відношенням швидкостей вздовж 

площини шару та перпендикулярно до них оцінено анізотропію пружних ста-

лих у цих кристалах, яка у нелегованих кристалах становить 1,1. У легованих 

міддю кристалах це відношення складно залежить від концентрації домішки і 

при концентрації 0,5 мол% зменшується до 1,07. 

Таку залежність автори [81] пояснюють локалізацією домішки у різних 

кристалографічних позиціях залежно від концентрації. Зокрема, при високих 

концентраціях домішки локалізуються у ван-дер-Ваальсових щілинах, внаслі-

док чого змінюється сили хімічного зв’язку, що проявлятиметься у фононних 

спектрах.  
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1.4. Фоточутливість гетеросистем „галогенід металу – метал” 

При напиленні тонких шарів галогенідів металів на металічні підкладки, 

спостерігається підвищена чутливість таких систем до електромагнітного ви-

промінювання [70]. Вона зумовлена фотохімічними перетвореннями, які проті-

кають в системах Ме–ВХ2, (Ме = Сu, Au, Ag, B = Pb, Cd) під дією світла. Най-

повніше електронні та іонні процеси досліджені у системах, отриманих при на-

пиленні йодиду свинцю на мідні та срібні підкладки. Розглянемо на прикладі 

такої системи природу фоточутливості. 

1.4.1. Позитивний фотографічний процес шарів „галогенід металу – 

метал” 

На основі світлочутливих шарів, нанесених на метал, розроблено пози-

тивний фотографічний процес з фізичним проявленням [82, 83]. Такі світлочут-

ливі матеріали отримують послідовним напиленням в вакуумі на підкладку то-

нкого шару світлочутливої сполуки (галогеніда свинцю) товщиною 0,3–1 мкм і 

надтонкого шару металу з поверхневою густиною близько 10–7 /см2. Як світло-

чутливий шар застосовують не срібні сполуки, які під дією світла розпадаються 

фотохімічно, або світлочутливі напівпровідники (наприклад, галогеніди, оксиди 

і халькогеніди свинцю, талію, металів першої та другої груп періодичної систе-

ми елементів).  

Для отримання другого шару застосовують метали, здатні хімічно взає-

модіяти з продуктами фотолізу першого шару і каталізувати відкладення срібла 

із фізичного проявника. В якості таких металів використовують срібло, вісмут, 

кадмій, хром, мідь, залізо, індій, свинець, цинк та інші [85, 2, 4]. 

При експозиції матеріалу, отриманого напиленням йодиду свинцю і ме-

талу (срібла, міді, олова), генеруються фотодірки, які, локалізуючись на гало-

гені, приводять до утворення атомарного йоду. Цей атомарний йод, що локалі-

зований на границі розділу з металом, взаємодіючи з ним, руйнує його. Одно-

часно атоми металу, які не взаємодіють з йодом, служать центрами фізичного 
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зображення. Тому проявлення відбувається в неекспонованих місцях, даючи 

пряме позитивне зображення. 

В роботі [72] визначено оптимальні умови фізичного проявлення неекспо-

нованих шарів. Шари отримували напиленням в вакуумі порядку 1,3·10–2 – 

4·10–3 Па на різні плівки (скло, плівка, папір). Оптимальна товщина йодиду 

свинцю становить 0,1–0,6 мкм. Введення срібла з поверхневою густиною біль-

ше 6·1014 ат/см2 стає недоцільним, оскільки, незважаючи на подальше збіль-

шення срібла в шарі, максимальна оптична густина почорніння залишається не-

змінною. 

Встановлено, що кількість йодиду свинцю в світлочутливих матеріалах 

суттєво впливає на фотографічні властивості останніх. Зокрема, досліджуван-

нями максимальної оптичної густини Dmax, мінімальної густини Dmin відносної 

світлочутливості S встановлено, що при напиленні на йодид свинцю срібла і мі-

ді світлочутливість матеріалу має максимум при товщині шару йодиду свинцю 

від 0,3 до 0,6 мкм. Мінімальна оптична густина є постійна до товщини 0,6 мкм 

йодиду свинцю, після чого різко росте [72]. 

В міру збільшення товщини шару йодиду свинцю поглинання світлової 

енергії збільшується, приводячи при тих же експозиціях до генерації більшого 

числа дірок і електронів. Це, в свою чергу, повинно сприяти підвищенню світ-

лочутливості. Однак, мікроскопічні дослідження показують, що структура 

більш товстих шарів йодиду свинцю стає менш щільною, тому атоми напилю-

ваного металу можуть дифундувати в шар йодиду свинцю. В результаті цього 

зменшується поверхнева концентрація металу. Тому фото дірки можуть част-

ково реагувати з металом в шарі йодиду свинцю, що повинно зменшувати світ-

лочутливість матеріалу, крім того, в товстих шарах йодиду свинцю більш висо-

ка ймовірність захоплення дірок рекомбінацією. Ці фактори з протилежним ха-

рактером впливу формують максимум світлочутливості в залежності від тов-

щини шару йодиду свинцю. 

Спектральна світлочутливість шарів „йодиду свинцю – метал” корелює з 

спектром поглинання йодиду свинцю і не залежить від виду напиленого металу 
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[72]. Дослідження світлочутливості йодиду свинцю з різною кількістю нане-

сеного на нього срібла показали, що характер залежності не змінюється від кон-

центрації металу, а кореляція світлочутливості шарів „йодиду свинцю – метал” 

зі спектром поглинання йодиду свинцю є свідченням того, що напилюваний 

метал не створює домішкових рівнів в забороненій зоні йодиду свинцю. 

1.4.2. Негативний фотографічний процес шарів „метал – галогенід 

свинцю” 

В роботі [82, 83] виявлено фотохімічний ефект на плівкових системах 

„срібло (мідь) – йодид свинцю”. Суть цього ефекту полягає в тому, що при дії 

малих густин випромінювання (10–5 – 10–6 Дж/см2) в області поглинання йодиду 

свинцю (до 520 нм) відбувається помітна фотохімічна активація експонованих 

ділянок, яка приводить до значного підвищення хімічного осадження на них 

металу з розчину проявника. Одночасно при цьому отримується позитивне зоб-

раження. 

Для отримання такого світлочутливого матеріалу на діелектричну під-

кладку послідовно наносять шар металу (Ag, Cu і ін. ) чи сплаву в кількості 10–7 

– 10–8 г/см2 і шар напівпровідника (PbI2) в кількості 10–4 – 10–5 г/см2 , а прояв-

лення здійснюють у срібному проявнику [75]. 

Ефект фотохімічного активування відбувається при дуже малій кількості 

металу в шарі (від 1012 до 1014 ат/см2). Така кількість металу без шару напівпро-

відника не ініціює процес осадження срібла і міді з фізичного проявника ні до 

опромінення, ні після нього [82]. 

Дослідження фотохімічного активування плівкових структур Ag(Cu)–PbI2 

показало, що при концентрації напиленого металу більше (1–3)·1014 ат/см2 

ефект активування плівок перестає спостерігатися. Він також спостерігається в 

обмеженому інтервалі товщини йодиду свинцю (2–200 нм) [86]. 

Спектральний розподіл ефективності фотохімічного активування плівок 

Cu(Ag)–PbI2 добре корелює зі спектром власного поглинання йодиду свинцю 
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[86]. Тому зображення на цих плівках може бути отримано при експонування 

світлом з довжиною хвилі меншою від 550 нм. 

Порогова чутливість S0,2 до видимого світла шарів „мідь – йодид свинцю” 

може досягати 10–2 лк–1с–1 як при срібному так і при мідному фізичному прояв-

ленні. Порогова чутливість шарів Ag–PbI2 на порядок менша. Світлочутливість 

систем Cu(Ag)–PbI2 до ультрафіолетового випромінювання становить порядку 

105 Дж–1см2 [82]. 

Плівки „Ме – галогенід свинцю” при зберіганні втрачають здатність фо-

тостимульованого активування, що приводить до зменшення їх світлочутливос-

ті. Електронно мікроскопічні дослідження показали, що при старінні проті-

кають процеси, які приводять до зменшення концентрації центрів проявлення, 

що формуються в них при опроміненні, в той час, як концентрація центрів, які 

обумовлюють вуаль, не змінюється. Час зберігання, при якому плівки можуть 

бути використані для отримання зображення з достатньою оптичною густиною, 

становить кілька діб [87]. 

Плівкові шари, які характеризуються підвищеною стійкістю, вдається 

отримати при введенні в склад плівок замість металу частинки сульфіду одно-

валентної міді при концентрації 4·10–8 – 4·10–7 кг/см2 чи цих же частинок в ком-

бінації з невеликою (3·10–9 – 2·10–8 г/см2) кількістю металічного золота. Стабі-

лізовані шари зберігають високий рівень світлочутливості на протязі 10–12 мі-

сяців після виготовлення [86]. 

Вивчення природи фото активування плівкових шарів на основі йодиду 

свинцю з допомогою електронно мікроскопічних, фотохімічних і ін. методів 

[87–88] приводить до висновку, що приховане зображення має фотоелектричну 

природу. Воно формується в результаті локалізації фотоелектронів на центрах 

чутливості. В формуванні цих центрів в не стабілізованих плівках приймають 

участь дрібнодисперсні частинки металу (Pb, Cu, Au, Ag) [85], а в стабілізова-

них плівках – частинки сульфіду міді , а також змішані сульфіди міді і золота 

[89]. Відсутність швидкої релаксації заряду в темноті визначається наявністю 

глибоких рівнів захоплення фотоелектронів, обумовлених існуванням вказаних 
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центрів. В той же час як центри вуалі виступають металічні частинки, які не 

мають заряду. 

Від’ємний заряд центрів прихованого зображення сприяє адсорбції на них 

заряджених іонів срібла чи іншого металу з фізичного проявника і їх від-

новленні до металу. Внаслідок цього швидкість формування каталітично ак-

тивної частинки срібла чи міді, яка протікає по схемі 

(Pbn)m– + 2Ag+ = (Pbn – 1 Ag2)m– + Pb2+ 

має бути вища, ніж швидкість утворення вуалі. Саме цей факт і становить суть 

ефекту фотоактивування [88]. 

В роботі [85] фото електрохімічним методом показано, що системі „SnO2 

– Cu – PbI2 (електрод) – ацетоновий розчин Pb (CH3OO)2” при освітленні плівки 

Cu – PbI2 виникає фото-ЕРС, яка пов’язана з просторовим розподілом і по-

ступовою локалізацією фотогенерованих носіїв заряду. Крива наростання фото-

ЕРС при збільшенні експозиції корелює з кривою процесу фотохімічного акти-

вування  

Прогнозується, що фото стимульовані ефекти в ізольованих напівпровід-

никових системах можуть бути пов’язані з протіканням фотоелектричних про-

цесів або процесів фотолізу, які приводять до утворення нових хімічних сполук 

чи фаз. Встановлено, що ефективність процесів фотолізу, які можуть протікати 

в плівках Cu (Ag) – PbI2, недостатня для забезпечення практично досягнутої чу-

тливості плівок при їх фотохімічному активуванні. В користь такого висновку 

свідчить, зокрема, мала ефективність фотолізу PbI2 при кімнатній температурі. 

Чутливість плівок PbI2 в фотографічному процесі з фізичним проявленням, як-

що центрами скритого зображення в них є частинки фотолітичного свинцю, є 

на 5–6 порядків меншою від чутливості плівок Cu – PbI2 в фотографічному про-

цесі на основі ефекту фотоактивування. 

Таким чином, ефект фотохімічного активування плівкових структур має 

фотоелектричну природу. Фотогенеровані носії заряду в цих структурах прос-
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торово розподіляються завдяки наявності домішкових центрів, у формуванні 

яких беруть участь металічні частинки, а також частинки сульфідів металів. 

Вивчення процесів формування прихованого фотографічного зображення 

у плівкових шарах „мідь – йодид свинцю” методом контактної різниці потенці-

алів з вібруючим еталонним електродом показали, що дія світла дійсно при-

водить до виникнення зарядових станів, які зберігаються довго. Основна роль у 

формування цих станів належить введеному в плівковий шар металу, частинки 

якого утворюють в плівці йодиду свинцю центри, на яких локалізуються фото 

генеровані в йодиді свинцю електрони [19]. 

Збільшення експозиції приводить до збільшення швидкості осадження 

металів з фізичних проявників на шари „мідь (срібло) – йодид свинцю”, яке 

спостерігається лише до деякого критичного значення величини експозиції 

(Нкр). 

 
Рис. 1.14. Типова залежність оптичної густини опромінених ділянок 

проявлених плівок Cu(Ag)–PbI2 від величини експозиції. I – область 

експозицій які не викликають в плівках змін, фіксованих при фізич-

ному проявленні, II і III – області експозицій, які викликають фото-

хімічне активування плівок та їх фотохімічну дезактивацію 

В залежності D(1gH) спостерігається ряд областей. Область експозиції І 

не приводить до змін, які фіксуються при фізичному проявленні. Область екс-

позиції ІІ дає фотохімічне активування плівок. Для плівок „мідь – йодид свин-

цю” і „срібло – йодид свинцю” з складом компонент, які відповідають найбільш 

ефективному активуванню, ліва границя області ІІІ відповідає експозиціям 
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~5·10–7 Дж/см2, а права – 10–1 і 10–3 Дж /см2. Область експозиції ІІІ викликає 

фотохімічну деактивацію шарів. Згідно результатів електронно мікроскопічних 

досліджень опромінення плівок „мідь – йодид свинцю” в області експозицій ІІІ 

приводить до зменшення в них концентрації центрів осадження металу, що сві-

дчить про руйнування цих центрів при фотохімічній дезактивації [83, 89, 90]. 

Висновки до розділу 1. 

1. Зроблено літературний огляд зі структури та властивостей шаруватих 

кристалів йодистого кадмію. Проаналізовано особливості кристалічної будови, 

яка пов’язана з сильною анізотропією сил зв’язку між атомами і приводить до 

формування одновимірного розвпорядкування структури, існування політипних 

модифікацій та між блочних границь. 

2. Розглянуто наноструктури, які формуються на поверхні та в об’ємі чис-

тих і легованих кристалах йодистого кадмію, та їхній прояв у оптичних харак-

теристиках. 

3. Наведено основні оптичні характеристики кристалів. Проаналізовано 

електронні процеси, які формують чутливість систем напилених шарів „галоге-

нід металу – метал” до електромагнітного випромінювання. 
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Розділ ІІ 

Матеріали та методики досліджень 

У цьому розділі описано методики дослідження, аналізу та розрахунку і 

фононних спектрів: оптичного поглинання, люмінесценції, збудження люміне-

сценції, Фур’є – спектроскопії та комбінаційного розсіяння світла. Описується 

принципи атомно-силової мікроскопії, а також методику комп’ютерної обробки 

цифрових зображень та розрахунку числових параметрів наноструктур. 

2.1. Досліджувані матеріали 

В роботі досліджувалися монокристали йодистого кадмію, вирощені з ро-

зплаву методом Бріджмена-Стокбаргера у період з 1998 по 2000 р. Сировина 

марки ч.д.а. додатково очищувалася методом вертикальної зонної плавки. Для 

дослідження з циліндричних блоків по площинах спайності виколювалися зраз-

ки з розмірами ~5 на 10 мм і товщиною 0,2 – 0,5 мм. 

Існування градієнту температури в ампулі при вирощуванні кристалів су-

проводжувалося ростом кристалів на холодному кінці за механізмом газова фа-

за – тверда фаза. В результаті отримувалися кристалічні пластинки з попе-

речними розмірами ~ 5–8 мм, товщина яких становила ~ 0,02–0,05 мм. Такі зра-

зки не піддавалися додатковій обробці при вимірюваннях. 

Для дослідження впливу нестехіометрії на спектри та формування нано-

структур було вирощено серію кристалів з контрольованим відхиленням від 

стехіометричного складу шляхом уведення у розплав металічного кадмію з кон-

центрацією 10–3, 10–2, 10–1 та 6·10–1 мол.%, а також номінально стехіометричний 

кристал з однієї партії сировини у однакових умовах. 

Використовуючи значення густини йодистого кадмію   = 5,6 г/см3 за 

формулою 
M
Nn A

  розраховано концентрацію n атомів у CdI2, яка становить 

~1022 см–3. Вказаним молярним концентраціям металічного кадмію відповіда-

ють концентрації ni 1017 см–3, 1018 см–3, 1019 см–3 та 6·1019 см–3 відповідно. Отри-
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мані величини ni дозволяють оцінити відстань між нестехіометричними атома-

ми 3 inr , яка у наближенні рівномірного входження металічних атомів стано-

вить 21, 10, 5 та 3 нм відповідно. 

Для дослідження впливу надстехіометричного йоду було вирощено крис-

тал CdI2 – I з концентрацією 0,1 мол %. 

Гетеросистеми Me–CdI2 були отримані термічним осадженням плівки ме-

талічного срібла та золота товщиною ~100 нм на свіжосколоті базисні поверхні 

(0001) кристалічного йодистого кадмію товщиною ~0,5–1,0 мм. 

Товщина плівки металу контролювалася з допомогою кварцового гене-

ратора. Ідея методу ґрунтується на залежності частоти кварцового генератора 

при осадженні на нього металу [91]. 

2.2. Вимірювання спектрів поглинання, люмінесценції та збудження 

люмінесценції 

Спектри поглинання досліджуваних кристалів вимірювалися за допомо-

гою спектрофотометра Specord M40 при кімнатній температурі. 

Дослідження спектрів поглинання у температурному діапазоні 77–300 K 

проводилися на установці, змонтованій на базі монохроматора МДР-23. (кафед-

ра експериментальної фізики фізичного факультету). Джерелом світла слугува-

ла галогенна лампа розжарювання, а приймачем був фотоелектронний помно-

жувач ФЕП-79, який був спряжений з персональним комп’ютером і працював у 

режимі ліку квантів, що забезпечувало лінійність реєстрації сигналу в діапазоні 

102–106. 

Дослідження спектрів люмінесценції та збудження люмінесценції про-

водилося на установці, змонтованій на базі КСВУ-2 (рис. 2.1). 

Для вимірювання спектрів збудження монохроматичне світло від ксено-

нової лампи ДКСШ–100 після монохроматора МУМ–2 попадало на досліджува-

ний об’єкт, який розміщувався у кріостаті. Люмінесцентне свічення через 

фільтр, який виділяв необхідну смугу, реєструвалося з допомогою спряженого з 

персональним комп’ютером фотопомножувача ФЕП-79. 
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Рис. 2.1 Блок-схема установки для дослідження спектрів 

поглинання, люмінесценції та збудження люмінесценції. 

Для збудження люмінесценції використовувався лазер ЛГИ–21 

(λ = 337,1 нм), який працював у імпульсному режимі з частотою 100 імп/c, або 

монохроматичне світло ксенонової лампи. Люмінесцентне свічення попадало 

на монохроматор МДР-23, робоча ділянка спектра якого становить 350–

1000 нм. (лінійна дисперсія 1,3 нм/мм), і реєструвалося фотоелектронним по-

множувачем ФЕП-79. Сканування по довжині хвилі здійснювалося поворотом 

дифракційної ґратки кроковим двигуном, який входить у комплект КСВУ–2. 

Після фотопомножувача сигнал поступав на блок спряження з ЕОМ, у 

склад якого входив вольтметр та АЦП на основі мікроконтролера ATMega8535 

(рис. 2.2). 

Мікроконтролер перетворював неперервний сигнал на дискретний, який у 

подальшому оброблявся в ЕОМ. 

Низькотемпературні спектри люмінесценції (Т = 8 K) вимірювалися при 

збудженні синхротронним випромінюванням від прискорювача DORIS II на 

станції SUPERLUMI (Гамбург, ФРН). Цей прискорювач з енергією електронів 
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4,5 ГеВ відноситься до джерел синхротронного випромінювання другого поко-

ління, інтенсивність якого становить понад 1012 фотон/с при середньому зна-

ченні струму 100 мА [92]. 

 

Рис. 2.2. Блок спряження фотопомножувача з ЕОМ 

 Реєстрація випромінювання здійснювалася за допомогою фотопомножу-

вача R2059, який працював у режимі ліку фотонів.  

Спектри люмінесценції та збудження люмінесценції вимірювалися також 

на спектрофлуориметрі СМ2203 (Solar, Білорусь). Джерелом збуджуючого світ-

ла служила УФ лампа, а детектором – фотопомножувач. Діапазон вимірювання 

спектрофлуориметра λ = 220–820 нм. 

Математична обробка спектрів полягала в апроксимації їх методом най-

менших квадратів гаусовими функціями з використанням пакету OriginPro 8.0. 

Спектральні характеристики смуг поглинання, а саме – спектральне положення 

максимумів, інтенсивність та півширина, отримувались як значення відповід-

них параметрів гаусових кривих. 
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2.3. Методика досліджень ІЧ спектрів  

Фононні спектри матеріалів досліджувалися методами Фур’є – спектрос-

копії та комбінаційного розсіяння світла. 

2.3.1. Принципи Фур’є – спектроскопії 

Фур’є-спектроскопія – метод оптичної спектроскопії, в якому спектр дос-

ліджуваного об’єкту отримується у дві стадії. На першій стадії реєструється так 

– звана інтерферограма об’єкту, а на другій – математична обробка інтерфе-

рограм, в результаті якої встановлюється спектральний склад досліджуваного 

випромінювання [93]. 

Для отримання інтерферограм використовують інтерферометр Майкель-

сона, що є необхідним елементом Фур’є-спектрометра [94, 95]. 

 

Рис. 2.3.Схематична будова інтерферометра Майкельсона. 

Його принцип роботи полягає у наступному (рис. 2.3). Монохроматичне 

випромінювання частоти ω, що попадає на вхід інтерферометра, розділяється 
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напівпрозорим дзеркалом 3, поверхня якого утворює кут 45° з пучком, на два 

промені: промінь 1, який проходить крізь дзеркало, та промінь 2, що відбива-

ється від нього. Далі промені 1 та 2 відбиваються від дзеркал 4 та 4  і попада-

ють на дзеркало 3, де знову відбувається поділ кожного променя на два. 

Якщо промені 1  та 2  є когерентними, то реєструючий пристрій 5 зафік-

сує інтерференційну картину між ними.  

У випадку рівної інтенсивності 
2

)(0 I  променів 1  та 2, інтенсивність ре-

зультуючого коливання на виході приймача 5 описуватиметься виразом [93]: 

 )cos1)(()( 0   II  (2.1) 
де   – різниця фаз між променями 1 та 2. 

В початковий момент дзеркала 4 та 4  встановлені так, що   = 0. В по-

дальшому одне із дзеркал (наприклад 4’) переміщується вздовж променя 1 з по-

стійною швидкістю V . Оскільки різниця фаз залежить від різниці ходу   

променів 1  та 2 , а   пропорційне до швидкості, з якою переміщується дзер-

кало, то співвідношення для різниця фаз запишеться у виді: 

 
v

tV


2
  (2.2) 

де   – фазова швидкість поширення хвиль; множник 2 відображає факт, що   

змінюється із швидкістю 2V. 

Оскільки величина   періодично змінюється в часі, то реєструючий 

прилад 5 зафіксує в змінну складову сигналу: 

  cos)()( 0II 


 (2.3) 

де 
tv
V2

 . 

У випадку неперервного спектра, змінна складова приймача запишеться у 

виді: 

 



0

cos)()(  dII  (2.4) 
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Оптичний спектр вихідного сигналу )(I  отримується з допомогою обер-

неного перетворення Фур’є (2.4): 

 




 dtttII 


 cos)(1)( , (2.5) 

що є другим етапом у його вимірюванні. 

2.3.2. Будова Фур’є-спектрометра ЛАФС-1000 

Фур’є – спектри вимірювалися на спектрометрі ЛАФС–1000, який склада-

ється з оптико-механічної, електронної і комп’ютерної системи управління та 

накопичення інформації [96]. 

Оптико-механічна частина являє собою три вакуумних камери: інтерфе-

рометра (10), зразків (11) і оптико-акустичного приймача (13). (рис. 2.4). Робо-

чий рівень вакууму у приладі становить 10–1 Па. 

У камері інтерферометра знаходяться: джерело випромінювання; модуля-

тор з пристроєм керування; інтерферометр Майкельсона; пристрій сканування; 

пристрій перемикача швидкостей; лічильник оптичної різниці ходу 7; датчик 

головного максимуму 5; проводи для електричного зв’язку (рис. 2.4). 

Переміщення рухомого дзеркала (8) здійснюється з допомогою пристрою 

сканування, а швидкість сканування можна змінювати дискретно за допомогою 

пристрою перемикання швидкостей. 

Як світлоподільник (9) використовується поліетилтерафталатна плівка 

[146], яка забезпечує роботу приладу в діапазоні від 10 см–1 до 1000 см–1. Фур’є-

спектрометр ЛАФС-1000 комплектується ЕОМ (ІВМ 286РС/АТ), що дозволяє 

розрахувати спектр у процесі вимірювання інтерферограми, в міру нарощення 

різниці ходу і розділення. 

Джерелом випромінювання служить ртутна лампа високого тиску ДРТ-

220, яка володіє в далекій ІЧ області суцільним спектром, а приймачем випро-

мінювання – оптико-акустичний (приймач Голея). 
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Рис.2.4. Будова оптико-механічної частини Фур’є-спектро-

метра ЛАФС–1000. (1 – вакуумний насос, 2 – оптико-акустичний 

приймач, 3 – фільтр, 4 – досліджуваний зразок, 5 – датчик голов-

ного максимуму, 6 – блок комбінований, 7 – лічильник оптичної 

різниці ходу, 8 – рухоме дзеркало, 9 – світлоподільник, 10 – ваку-

умна камера інтерферометра, 11 – вакуумна камера кювет, 12 – 

напускний аварійний клапан, 13 – вакуумна камера приймача). 

Досліджуваний зразок (4) кріпиться на диску, що має десять отворів. 

Диск посаджений на ротор крокового двигуна, який через систему КАМАК ке-

рується комп’ютерною системою управління. В одному з отворів диску встано-

влюється базовий зразок для вимірювання спектрів відбивання, а другий зали-

шається . порожнім і служить базою для знімання спектрів пропускання. Таким 

чином на диску одночасно можна встановити вісім досліджуваних зразків. 

За характером реєстрації спектру Фур’є спектрометр є багатоканальним 

приладом [146], оскільки забезпечує одночасну реєстрацію випромінювання з 

усього спектрального діапазону. Внаслідок цього точність вимірювань збільшу-

ється в M  разів, оскільки вимірювання кожної ділянки спектра здійснюється 
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М разів. Тому, при однаковому часі вимірювання відношення сигнал/шум в 

зростає у M  раз порівняно з одноканальним приладом. Цей виграш в чутли-

вості (або в швидкодії), що називається мультиплекс-фактором, або виграшем 

Фелжета, має місце тільки якщо шум не є фотонним [146]. Тому в далекій ІЧ 

області спектру, де фотонний шум є незначним, Фур’є-спектрометри є най-

більш швидкодіючими приладами. 

Для отримання спектру зразка потрібно виміряти інтерферограму фону і 

інтерферограму зразка+фону Для прикладу на рис. 2.5 наведено типовий вигляд 

інтегферограми сигналу та фону. 

З цих інтерферограм Фур’є перетворенням обчислюється спектр фону і 

спектр „сигнал+фон”. Спектр зразка отримується „діленням” спектру „сиг-

нал+фон” на спектр фону. 

 

Рис. 2.5 Інтерферограма „сигнал+фон” 

2.3.3. Алгоритм Фур’є-перетворення 

Проаналізуємо алгоритм перетворення Фур’є для набору значень σ, які 

виражають зміну оптичного шляху і отримуються при вимірюванні двосторон-

ньої інтерферограми. Цей набір містить 2N  значень σ, (де N кількість точок у 
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двосторонній інтерферограмі). Найбільш допустима зміна оптичного шляху на 

одну вибірку рівна [93]: 

 
max2

1


l  (2.6) 

де max  – найбільше хвильове число в діапазоні пропускання системи спект-

ральних фільтрів. 

Оскільки інтерферограма вимірюється на обмеженому інтервалі зміни оп-

тичної різниці ходу [0, L] з кроком l , то вона перераховується як: 

   IljILljApS j )(),(   (2.7) 

де )( ljI   – значення інтенсивності відбивання при різниці ходу lj , I  – ін-

тенсивність відбивання на безмежності; яку вираховують через середнє ариф-

метичне усіх значень )( ljI  : 



 

1

0
)(1 N

j
ljI

N
I , ),( LljAp   – функція аподизації 

(згладжування), яку підбирають в найбільш вигідному для даної задачі вигляді. 

Спектр відбивання )( kB  одержується шляхом дискретного Фур’є пере-

творення двосторонньої інтерферограми [93]: 
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При 
2
N  точок вибірки 

N
max2  , тому з врахуванням (2.6) отримуємо, 

що LlN


2
. Тоді 

N
l 1
 , і вираз (2.8) для спектра відбивання запишеться 

у виді: 
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2exp)(
N

j
j N

jkiSkB   (2.9) 

Для невеликого числа точок N в інтерферограмі комп’ютер з тактовою 

частотою більше 1 Ггц порахує спектр швидко (приблизно 2 сек при N = 820).  

При великій кількості точок використовувався метод швидкого обчис-

лення спектру за „схемою” Кулі-Тьюки. У цьому методі величини Sj розбива-

ються на два набори з парними і непарними індексами j: 
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 jj SY   для jj  2 , j=0, 1, …, 1
2


N , (2.10) 

 jj SZ   для 12  jj , j=0, 1, …, 1
2


N . (2.11) 

Тоді дискретне Фур’є перетворення для jY   і jZ   запишеться у виді: 
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Величини )( kG  і )( kH  є періодичними по k з періодом 
2
N  [93]: 
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N   (2.15) 

З наведених співвідношень видно, що для отримання )( kB  з )( kG  і 

)( kH  при заданих N і k треба провести N комплексних додавань і 
2
N  комп-

лексних перемножень. 

В подальшому отримані jY   і jZ   знову розбивають на дві групи з парними 

і непарними індексами, так що утворюється чотири групи. Цей процес прово-

диться доти, поки не отримуються такі вирази: 

 1
0

0)(  NWk  , (2.16) 

 1
0

0)1(  NWk  , (2.17) 
де 0  і 1  будуть рівними деяким значенням Sj. 

В подальшому реалізується зворотній процес (згортка), який проводиться 

для обчислення )()()(   kHWkGkB k
N . Для таких обчислень потрібно 

затратити NN ln3  операцій замість N 2 для обчислення за формулою (2.15). 

Якщо вимірюється двостороння інтерферограма, то )( kB  обчислюєть-

ся за формулою 
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    22 )(Im)(Re)(   kBkBkB  (2.18) 
Розроблено програму, яка давала змогу здійснювати швидке Фур’є-пере-

творення інтерферограми із записом отриманих спектрів у файли (рис. 2.8). При 

вимірюванні на Фур’є-спектрометрі середнє відхилення отриманих результатів 

від середнього значення становило 1,3–1,5 %. 

 

Рис. 2.8 Інтерфейс програми, яка обчислює Фур’є спектри 

2.3.4. Методика низькотемпературних досліджень Фур’є – спектрів 

Вимірювання спектрів відбивання кристалів в далекій інфрачервоній об-

ласті проводили на установці SINBAD підрозділу Daphne-Light національної 

лабораторії Фраскаті (Італія) [98]. У якості джерела використовувався інтен-

сивний інфрачервоний пучок синхротронного випромінювання відведений від 

прискорювача електронів Daphne (струм I > 5 А, енергія 0,51 ГеВ). Для вимірю-

вання пропускання та відбивання у діапазонах 30–600 см–1 та 600–4000 см–1 

установка обладнана автоматизованим Фур’є-спектрометром Bruker Equinox, 

модифікованим для роботи в умовах низького вакууму. Інтерферометр забез-

печує роздільну здатність 0,5 см–1. Додатковим устаткуванням є інфрачервоний 
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мікроскоп Bruker орієнтований на роботу в області 600–4000 см–1. Вимірювання 

у далекій інфрачервоній області (30–600 см–1) проводили у вакуумі у діапазоні 

температур 10–420 К. Як детектор випромінювання застосовували болометр, 

охолоджений до температури 4,2 К. 

Керування експериментом та запис даних здійснювався за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення для ІЧ спектроскопії OPUS. 

Спектри відбивання отримували в режимі нагрівання, починаючи від тем-

ператури 10 К. На першому етапі експерименту вимірювалася інтенсивність 

відбивання від полірованої поверхні досліджуваного зразка Iзр(ω). Після закін-

чення серії вимірювань із досліджуваним зразком, аналогічні вимірювання при 

тих самих температурах повторювали для дзеркальної поверхні, покритої зо-

лотом, отримуючи набір опорних спектрів Iоп(ω). На основі отриманих даних 

розраховувалися спектри відбивання, тобто залежності 
)(
)(

ln)(
оп

зр





I
I

R  . 

Обробка даних в реальному часі з допомогою програми OPUS дозволяла 

усереднювати до 300 спектрів протягом п’яти хвилин при заданій температурі. 

2.4. Установка для дослідження спектрів КРС 

Спектри комбінаційного розсіювання вимірювалися на установці, змон-

тованій на базі монохроматора ДФС-52М (рис. 2.9), (кафедра оптоелектроніки 

та інформаційних технологій). 

Робочий діапазон спектрометра становив 400–830 нм і забезпечувався на-

бором дифракційних ґраток з 1800 штрих/мм та 1200 штрих/мм з розділенням 

по частоті Δν = 1–4 см–1. Джерелом світла слугував гелій-кадмієвий лазер „Мо-

дерн”, довжина хвилі генерації якого λ = 441,5 нм. 

Розсіяне випромінювання реєструвалось фотоелектричним помножувачем 

ФЕП-79, який працював у режимі лічби фотонів. Діапазон швидкості лічби – 

0..106 с–1. Для зменшення впливу шумів проводилось накопичення сигналу у ді-

апазоні 1..10 с у кожній точці спектра. 
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Рис. 2.9. Функціональна блок-схема для вимірювання спектрів КРС. 

2.5. Методика атомно-силової мікроскопії 

2.5.1. Фізичні основи атомно-силової мікроскопії 

Атомно-силова мікроскопія – є потужним інструментом для вивчення то-

пології поверхні[99, 100]. В її основі лежить силова (обмінна) взаємодія між 

атомами зонда та досліджуваного матеріалу. При невеликих відстанях між ато-

мами зонда та матеріалу діють сили притягання, які мають чисто квантову при-

роду. Вони зумовлені скорельованими коливаннями електронів у атомах, що 

взаємодіють між собою, причому величина енергії взаємодії зменшується з від-

станню як r–6. 
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В атомно-силовому мікроскопі поверхня досліджуваного об’єкта скану-

ється тонким зондом, який розташований на кінці консольної балки – кантиле-

вера. Високоточне переміщення поверхні під зондом забезпечується п’єзоелект-

ричними елементами, які змінюють свою довжину залежно від прикладеної на-

пруги. Для забезпечення постійної величини сили взаємодії між поверхнею та 

зондом використовується зворотній зв’язок. 

 
Рис.2.10. Зображення реального зонда, отримане методом сканую-

чої електронної мікроскопії [101]. 

Рухаючись над нерівною поверхнею, зонд підіймається (або опускається), 

і ці малі вертикальні переміщення реєструються за допомогою лазерного про-

меня, який падає на верхню поверхню консольної балки, до якої прикріплено 

дзеркало. Відбитий від дзеркала промінь відхиляється на кут, величина якого є 

пропорційною до вертикального переміщення кантилевра, і який вимірюють з 

допомогою матричного фотодетектора. В подальшому з отриманого сигналу, 

що несе інформацію про топологію поверхні, будується її зображення. 

З принципу роботи атомно-силового мікроскопа випливає, що отриманий 

сигнал є згорткою форм досліджуваної поверхні та скануючого елемента [102] 
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2.5.2. Методика мікроскопічних досліджень. Комп’ютерна обробка 

зображень 

Мікроскопічні дослідження проводились на атомно-силовому мікроскопі 

Solver P47 PRO (НТ-МДТ, Росія) у лабораторії атомно-силової мікроскопії нау-

ково-навчального центру „Фрактал” Львівського національного університету 

імені Івана Франка. Дослідження проводились в контактному режимі та режимі 

періодичного контакту з частотою стрічкової розгортки 0,5–2 Гц. Радіус вістря 

зонда не перевищував 10 нм, а роздільна здатність приладу за висотою дорів-

нювала 1 Å. 

Розміри зразків не перевищували 5 на 5 мм, а для запобігання механічним 

пошкодженням і деформаціям зразки закріплювали на спеціальних підкладках 

за допомогою двосторонньої клейкої стрічки. 

Оскільки розміри досліджуваних наноструктур є співмірними з розмірами 

скануючого елемента, то для отримання правильних результатів проводилася 

додаткова обробка зображень. 

Побудова АСМ зображень та початкове усунення дефектів зображення, 

пов’язаних з нелінійністю п’єзокерамічних елементів та системи позиціювання 

зразка (віднімання постійної складової, віднімання постійного нахилу, усунення 

спотворень, пов’язаних з неідеальністю сканера та усереднення по рядках), ви-

конувались за допомогою комплектного програмного забезпечення мікроскопа 

– програми ImageAnalysis (НТ-МДТ, Росія) та Gwyddion Free. 

Наступний етап обробки полягав у виділенні областей, що відповідають 

елементам структури. Для цього використовувався пороговий метод, який ви-

діляє коректно елементи структури, що лежать на ідеально рівній поверхні. 

Оскільки, реальні поверхні часто мають локальні нерівності, то застосу-

вання порогового методу не є ефективним. У цьому випадку використовують 

метод вододілу. Основою методу вододілу є заповнення рельєфу поверхні гіпо-

тетичною „рідиною” та визначення межі водного розділу [103, 104]. Цей підхід 

дозволяє усунути повільні зміни рельєфу поверхні та виділити різкі об’єкти на 

цій поверхні.  
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В подальшому визначалися числові характеристики виділених об’єктів, 

які розглядалася як сферичні Ефективний радіус частинки rеф. визначається з 

площі області S, що відповідає частинці: 

Sr еф. . Положення центру частинки 

визначається як центр мас частинки 
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Відстань між частинками визначається як відстань від центра частинки до 

центра найближчого сусіда. 

Для аналізу морфометричних характеристик наноструктур було створено 

прикладну програму мовою Matlab . Аналіз статистичних характеристик здійс-

нювався на основі алгоритму Хошена-Копельмана, який застосовується до біна-

ризованого цифрового АСМ-зображення. Усунення шуму на цифрових АСМ-

зображеннях забезпечувалося з допомогою лінійного фільтра Гауса та неліній-

ного медіанного фільтру [104]. 

2.6. Методики обробки та розрахунку спектрів 

Основною задачею математичної обробки спектрів є одержання з них діе-

лектричної функції )()( 21
*  i . Розв’язок цієї задачі в кожному кон-

кретному випадку можна одержати або за допомогою співвідношень Крамерса-

Кроніга (К-К) або на підставі моделі не взаємодіючих дисперсійних осцилято-

рів. 

2.6.1. Аналіз Крамерса - Кроніга 

Найпростіша математична форма співвідношень К-К для дійсної і уявної 

частин комплексного коефіцієнта відбивання )exp(* irr   має вид [105]: 
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Функції n, k, r і θ зв’язані між собою співвідношеннями: 

 iknn * , (2.21) 
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де *n  – комплексний показник заломлення, а R – відбивна здатність кристала. 

Фазовий кут θ на довільній частоті залежить від амплітуди коефіцієнта 

відображення )(r  на частотах від 0 до  . Тому на практиці точним співвідно-

шенням (2.22) скористатися неможливо, оскільки значення )( ir   відомі лише в 

кінцевому частотному інтервалі. Найпростішим наближенням для одержання 

)( i  є обмеження області інтегрування (2.20). Це, однак, є досить грубим до-

пущенням . Воно фактично припускає, що за межами інтервалу інтегрування 

коефіцієнт відображення дорівнює нулю. Більш точно було б апроксимувати 

)(r  якою-небудь залежністю за межами інтервалу частот, у якому проводили-

ся вимірювання коефіцієнта відображення. Було запропоновано вважати 

r = const за межами інтервалу виміру. При цьому, однак, на деяких частотах ви-

ходять негативні величини показника поглинання k. Поліпшенням методу є пі-

дбор частотної залежності крил )(r  за межами інтервалу виміру. Форма крил 

вибирається з інтуїтивних розумінь або ж форма крил вибирається довільно, а 

потім приймається закон квадратичного спаду )(  таким чином, щоб одержа-

ти нульові значення на частотах, де відомо, що k = 0. 

У ряді робіт було показано, що метод К-К дає задовільні результати для 

ідеалізованих спектрів, що складаються з одного чи двох ізольованих осци-

ляторів, навіть без застосування екстраполяції за межами експериментального 

інтервалу [106]. Однак у реальній ситуації застосування цього методу зв’язане з 

рядом похибок. 
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2.6.2. Дисперсійний аналіз спектрів 

При використанні методу дисперсійного аналізу спектр відбивання )(R  

обчислюється із спектра комплексної діелектричної проникності )(*  , причо-

му )(*   звичайно задається моделлю незалежних загасаючих осциляторів 

[107]: 
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коефіцієнт відбивання виражається через )(*   у такий спосіб: 
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де St, n – ІЧ інтенсивність, nt ,  і nt ,  – частота і загасання n-го поперечного (ТО) 

коливання,   – внесок високочастотних коливань, n = 1, …, 0N  , 0N   – число 

коливань. 

Процес ДА полягає в підборі параметрів, що входять в )(*  , таким чи-

ном, щоб обчислений спектр відображення був найбільш близький до експе-

риментального. Мірою відхилення розрахункового спектра від експерименталь-

ного служить величина 

  
i

ii RR
m

)()(1 ET  , i = 1, …, m. (2.28) 

Мінімізувати ∆ можна або послідовним варіюванням параметрів у (2.28), 

або одночасним варіюванням усіх параметрів і множенням кожної варіації на 

відповідну похідну від )(R  по даному параметрі; при цьому відбувається міні-

мізація по градієнті від )(R . 

У літературі неодноразово вказувалося на незадовільний опис спектрів 

відображення монокристалів дисперсійної осциляторною моделлю [106]. Однак 

було показано [95], що аналіз Лорентца дає добре узгодження між розраховани-

ми й експериментальними даними, тобто осциляторна модель добре працює на-

віть у випадку досить складних спектрів відбивання. 
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Для аналізу складних спектрів відбивання, що складаються з близько роз-

ташованих смуг, використовують вираз для St, n: 
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2.6.3. Розрахунок спектрів поглинання в рамках моделі Мі 

Задача розрахунку спектрів в рамках теорії Мі полягає у обчисленні екс-

тинкції (поглинання + розсіяння) плоскої лінійно поляризованої монохроматич-

ної хвилі, що описується часовою залежністю вигляду ехр(–iωt), на сфері ра-

діуса r, яка розміщена в однорідному, ізотропному і непоглинаючому середови-

щі. Підхід, який використовується у теорії Мі, ґрунтується на розкладі внутріш-

нього поля сфери та розсіяного нею поля в ряди з нормальних мод [108, 109]. 

К. Борен і Д. Хафмен вперше отримали вирази для ефективного перерізу 

екстинкції Cext(λ, r), розсіяння Csca(λ, r) та поглинання Cabs(λ, r) в теорії Мі для 

кульки радіуса r, які визначаються зі співвідношень [108]: 
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де k = 2π/λ  Коефіцієнти an та bn задаються рівняннями: 
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де штрих означає похідну за аргументом, jn(x) та )()1( xhn  – сферичні функції 

Бесселя та Ганкеля відповідно; x = kr – дифракційний параметр, який є добут-

ком модуля хвильового вектора на радіус наночастинки; 
m

m



2  – відносна 

комплексна діелектрична проникність матеріалу частинки, m  – діелектрична 

проникність навколишнього середовища. 
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При розрахунках не враховувалася розмірна залежність діелектричної 

проникності металу, і враховувалося тільки дипольне наближення.  

На рис. 3.5 показана залежність дійсної n та уявної k частини показника 

заломлення для металічного кадмію [110] Повний показник заломлення обра-

ховується за формулою N = n – ik. і для металічного кадмію наведені дані в об-

ласті від 50 нм до 300 нм [110]. 

 
Рис.2.11. Залежність дійсної (n) та уявної (k) частини показника за-

ломлення для металічного кадмію [110]. 

Значення оптичних констант кадмію у більш довгохвильовій області 

отримувалися шляхом екстраполяції функції. Встановлено, що для спектраль-

ного діапазону 300–450 нм значення оптичних констант задовільно описуються 

співвідношеннями: 

 N = const = 0,4, а k = 0,2127·exp(7,993·λ). (2.34) 

Зі значень оптичних констант за формулами 
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розраховані дійсна та уявна частини діелектричної проникності кадмію. 
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Висновки до розділу 2. 

1. Наведено методики дослідження спектрів поглинання, люмінесценції 

та збудження люмінесценції кристалів. Детально розглянуто методику Фур’є 

спектроскопії та комбінаційного розсіяння світла. 

2. Розглянуто фізичні принципи атомно-силової мікроскопії та алгоритми 

для обробки цифрових зображень. 

3. Проаналізовано методи обробки та обрахунку спектрів в ІЧ області ме-

тодом Крамерса-Кроніга та дисперсійного аналізу. Наведено методику роз-

рахунку спектрів поверхневого плазмонного резонансу в рамках теорії Мі. 
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Розділ ІІІ 

Електронні та фононні спектри кристалів йодистого кадмію з по-

рушеною стехіометрією 

У цьому розділі досліджені особливості спектрів поглинання і люмінес-

ценції кристалів СdI2 з порушеною стехіометрією, а також причини, які зумов-

люють часові зміни спектрів свічення кристалів при їхньому довготривалому 

витримуванні при умовах, близьких до термодинамічно рівноважних. Аналізу-

ються також фононні спектри в далекій ІЧ-області. 

3.1.Cпектри поглинання, люмінесценції та збудження люмінесценції 

нестехіометричних кристалів CdI2 

Одна з особливостей кристалів йодистого кадмію, вирощених з розплаву 

полягає у тому, що в процесі їхнього отримання спостерігається порушення 

стехіометричного складу зразків. Тому важливими є дослідження прояву несте-

хіометрії кристалів у їхніх оптичних спектрах. Методика отримання кристалів 

описана в п. 2.1. 

3.1.1. Концентраційні залежності спектрів 

На рис. 3.1 (а, б) наведено спектри поглинання йодистого кадмію з над-

лишковим металічним кадмієм ( iCdCdI2  ) та різницеві спектри цих кристалів 

відносно стехіометричного кристалу. 

З аналізу наведених даних випливає, що впровадження надстехіомет-

ричного кадмію зумовлює зсув краю власного поглинання в довгохвильову об-

ласть та додаткове поглинання у області прозорості кристалу (390–450 нм).  

В різницевих спектрах виділяються смуги з максимумами при 388 та 

397 нм (рис. 3.1. б), величина яких зростає з ростом концентрації Cdі тільки до 

10–2 мол %. При концентраціях металічного кадмію 0,1 мол. % і більше додат-

кові смуги поглинання зникають, одночасно суттєво збільшується не селектив-

не поглинання світла в області прозорості кристалів [111, 112]. 
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а      б 

Рис. 3.1. Спектри поглинання кристалів CdI2–Cdі (а) та різницеві 

спектри кристалів CdI2–Cdі відносно CdI2 (б). Кривою 1 позначено 

спектри поглинання стехіометричних кристалів. Концентрація Cdі 

на рис. а становить 10–3 (крива 2) та 10–2 мол. % (крива 3). 

На рис. 3.2 наведені спектри свічення кристалів з концентраціями 10–3 та 

10–1 мол % кадмію, спектри поглинання яких у видимій області є суттєво різ-

ними  

 

Рис.3.2. Спектри люмінесценції кристалів йодистого кад-

мію з концентраціями надстехіометричних атомів кадмію10–3 та 

10–1 мол. %. 
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При кімнатній температурі спектри свічення CdI2 характеризується ши-

рокою смугою з максимумом при 500 нм незалежно від способу збудження. 

При уведенні у кристал надстехіометричних атомів кадмію виникає додаткова 

інтенсивна смуга з максимумом при 660–670 нм (рис. 3.2). Інтенсивність сві-

чення цієї смуги зростає з ростом концентрації надстехіометричних атомів кад-

мію тільки до с = 0,01 мол. %. Коли концентрація перевищує наведене значен-

ня, то довгохвильова смуга зникає, а свічення кристалів CdI2 – 0,1 мол. % Cd 

практично співпадає зі свіченням номінально чистих кристалів (рис. 3.2, крива 

2) [113, 114]. 

В спектрах збудження довгохвильової люмінесценції кристалів з малою 

концентрацією кадмію спостерігається інтенсивна смуга з максимумом при 

395 нм (Т = 77 K), яка при підвищенні температури зміщується у довгохвильову 

область (рис.3.3, крива 1). 

  

а      б 

Рис.3.3. Спектри збудження смуг люмінесценції з максимумами при 

660 нм (а) та 500 нм (б) кристалів CdI2 з концентраціями надстехіо-

метричних атомів 10–3 та 10–1 мол% . Т = 77 К. 

На короткохвильовому спаді цієї смуги виділяються слабо виражені сму-

ги в області 370–385 нм та 330–340 нм. Спектральне положення довгохвильової 
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смуги добре корелює з додатковими максимумами, що спостерігаються у спек-

трах поглинання [115]. 

Характер спектрів збудження довгохвильового свічення кристалів з кон-

центрацією кадмію 10–1 мол% є суттєво іншим. Перш за все, пропадає смуга з 

максимумом при 395 нм, яка була домінуючою у спектрах збудження кристалів 

з концентрацією 10–3 мол%. Крім того, реєструється смуга з максимумом при 

384 нм, спектральне положення якої практично не залежить від температури, а 

спектральне положення двох короткохвильових максимумів при 350 нм та 

320 нм співпадають з енергіями непрямих та прямих зона-зонних переходів 

CdI2 (рис.3.3 а, крива 2). 

В спектрах збудження зеленого свічення CdI2–Cd незалежно від концент-

рації металічного кадмію, домінуючою є складна смуга з максимумом при 

350 нм (рис.3.3 б). Довгохвильовий спад цієї смуги зміщений у область більших 

довжин хвиль для зразків з великою концентрацією, що може свідчити про іс-

нування додаткової смуги при 370 нм у цих кристалах (крива 3 на рис. 3.3,б). 

Крім того, реєструються незначні за інтенсивністю смуги в області 380–400 нм. 

Таким чином, з аналізу спектрів поглинання, люмінесценції та збудження 

люмінесценції випливає, що надстехіометричні атоми кадмію зумовлюють поя-

ву у кристалах CdI2 додаткових смуг поглинання (та збудження люмінесценції) 

при 370–385 нм та 395–410 нм і довгохвильового свічення з максимумом при 

670 нм. Ці смуги (крім смуг в області 370–385 нм) спостерігаються тільки при 

концентрації металу, меншому від 10–1 мол%, при більших концентраціях вони 

не спостерігаються. 

Відмітимо також принципово різні температурні залежність спектраль-

ного положення смуг в області 370–385 нм та 395–410 нм: короткохвильові 

смуги не міняють свого положення при підвищенні температури, тоді як макси-

мум довгохвильової смуги зміщується від 395 нм до 410 нм при підвищенні те-

мператури від 77 K до 290 K. 
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3.1.2. Модель центрів, що зумовлюють смуги поглинання при 395 нм 

та люмінесценції з максимумом при 670 нм 

З аналізу структурних особливостей кристалів йодистого кадмію ви-

пливає, що надстехіометричні атоми кадмію з високою ймовірністю локалізу-

ватимуться у октаедричних порожнинах ВдВ-щілин. При виникненні хімічного 

зв’язку між атомами Cdі та шістьма атомами йоду із двох сусідніх потрійних 

шарів, виникатимуть локальні центри I1–Cd–[I1–Cdi–I2]–Cd–I2, структура яких 

показана на рис.3.4 [116]. 

  
а       б 

Рис.3.4. Схематичне зображення центру, сформованого ато-

мом Cdі, при його локалізації в октаедричній порожнині (а). Схе-

ма переходів у комплексі  4
6

2 ]ICd[  (б). 

На виникнення хімічного зв’язку між атомами Cdі і галогенами з двох су-

сідніх шарів безпосередньо свідчить зміна частоти ядерного квадрупольного 

резонансу 127I внаслідок перерозподілу електронної густини [117]. Крім того, 

зв’язок між шарами впливатиме на механічні властивості кристалів внаслідок 

зменшення величини ВдВ взаємодії між сусідніми шарами [118]. 

В роботах [116, 119] методом МО ЛКАО розраховано електронну струк-

туру домішкових атомів, які локалізуються у ван-дер-Ваальсових щілинах ша-

руватих кристалів і формують  4
6

2 ]IMe[  комплекси. На основі результатів роз-

рахунку встановлено виникнення локальних станів у забороненій зоні CdI2 під 
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дном зони провідності, сформованої р-станами йоду. Положення рівня відносно 

дна зони провідності визначається абсолютним значенням потенціалу іонізації 

домішки. 

В рамках запропонованої моделі смуги поглинання в області 395–419 нм 

та люмінесценція з максимумом при 670 нм пов’язуються з переходами носіїв 

між станами валентної зони та локальним рівнем (рис.3.4 б) 

Концентраційна залежність додаткового поглинання кристалів і довгох-

вильової люмінесценції кристалів CdI2–Cdі пояснюється так. При концентрації 

атомів кадмію, меншій від граничної (с < cгр.) відстань між домішковими ком-

плексами  4
6

2 ]ICd[ , яку можна оцінити із співвідношення r ~ с–1/3, є значною, а 

отже між сусідніми центрами взаємодія відсутня. Іншими словами можна вва-

жати, що при малих концентраціях Cdі існує взаємодія між s-станами кадмію та 

p-станами йоду (s-p взаємодія). 

При збільшенні концентрації надстехіометричних атомів зменшується ві-

дстань r між ними. Враховуючи протяжний характер s-станів можна припус-

тити, що при r   rкр. виникає взаємодія між s-станами сусідніх нестехіометрич-

них атомів Cdі (s-s взаємодія). Ця взаємодія, своєю чергою, зумовлюватиме 

об’єднання атомів Cdі у нанорозмірні кластери, і, відповідно, зникнення локаль-

них центрів  4
6

2 ]ICd[ . Іншими словами, одиночні атоми надстехіометричного 

кадмію Cdі служать будівельним матеріалом для формування більших (за атом-

ними мірками) наноструктур – металічних кластерів. В п. 4.3  методом АСМ 

виявлено наноструктури, що в кристалах з великою концентрацією надстехіо-

метричного кадмію. 

 Існування граничної концентрації домішки виявлено також в кристалах 

йодистого кадмію, легованого міддю [120]. Вимірюваннями генерації другої га-

рмоніки в кристалах CdI2–Cu встановлено, що величина сигналу зростає з рос-

том концентрації міді до 0,6 мол %, а при більших концентраціях – величина 

сигналу спадає. Таку концентраційну залежність автори пояснюють тим, що 
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при с < 0,6 мол % утворюються одиночні центри, які коагулюють у кластери 

при коцентраціях, вищих від критичної. 

3.2. Розрахунок спектрів металічних кластерів  

З аналізу спектрів поглинання кристалів CdI2–Cdі зроблено висновок про 

існування смуг в області 370–385 нм, спектральне положення яких практично 

не залежить від температури. Така поведінка смуг може свідчити про їхній зв’я-

зок з кластерами. 

Дійсно, нанорозмірні кластери мають дискретний енергетичний спектр і, 

якщо деякі з енергетичних рівнів кластерів потраплятимуть у заборонену зону 

кристала, то вони можуть зумовлювати „домішкові” смуги поглинання, служи-

ти центрами випромінювальної та безвипромінювальної рекомбінації, центрами 

захоплення тощо [121, 122]. У цьому сенсі нанорозмірні кластери поводяться 

подібно до домішкових атомів, які також зумовлюють появу локальних енерге-

тичних рівнів у забороненій зоні кристалів. 

Температурне положення максимуму смуг домішкових центрів визнача-

ється термічним розширенням ґратки та електрон-фононною взаємодією, тому 

воно проявляється у спектрах центрів  4
6

2 ]ICd[ . 

Спектральне положення максимуму смуг, зумовлених кластерами, слабо 

залежить від температури, оскільки воно визначається структурою кластера, 

яка практично не змінюється у широкому температурному діапазоні. 

Металічні кластери зумовлюють смуги поглинання в УФ- та видимій об-

ластях спектра, які пов’язуються з поверхневим плазмонним резонансом (ППР) 

в наночастинках металів. Його природа зумовлена тим, що під дією зовнішньо-

го падаючого випромінювання електрони провідності зміщуються відносно не-

рухомого позитивно зарядженого іонного остова. Це зміщення носить колекти-

вний характер, при якому рух електронів є узгодженим по фазі. Він реалізуєть-

ся у випадку, якщо радіус частинки R є меншим від довжини вільного пробігу l 

електронів: R < l. [123, 124]. 
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Для виявлення можливого впливу нанокластерів кадмію на спектри крис-

талів CdI2–Cdі нами розраховані в рамках теорії Мі [125, 126] спектри екстинції 

кластерів (CdIi)n за формулами (2.29 – 2.31) (п. 2.6.3). 

Розраховані спектри екстинції металічних наночастинок кадмію залежно 

від їхніх розмірів наведено на рис. 3.5, з яких видно, що кластери металічного 

кадмію з радіусами 0,01–0,03 мкм зумовлюють появу вузьку смугу плазмонного 

резонансу в області 360–400 нм (рис.3.5).  

 
Рис.3.5. Панорамні спектри екстинції кластерів металічного кадмію 

в кристалах йодистого кадмію, розраховані у рамках теорії Мі. На 

вставці зображено усереднений розрахований спектр екстинції для 

радіусів кластерів від 10 до 30 нм. 

Спектральне положення цих смуг добре узгоджується з максимумами 

смуг (370 – 385 нм), що спостерігаються у спектрах поглинання та збудження 

люмінесценції кристалів CdI2–Cdі. 

Оскільки радіус кластера пов'язаний з числом атомів у ньому співвідно-

шенням  
31NrR s , 

де Bar 59,2 , і 05,0Ba  – борівський радіус, нами оцінено, число атомів із 

співвідношення   
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Таким чином, у кристалах з надлишковим кадмієм можливе формування 

нанорозмірних металічних кластерів металу, які зумовлюють появу смуги по-

верхневого плазмонного резонансу з максимумом в області 360–400 нм. 

3.3. Оптичне поглинання кристалів СdI2–І2 

Введення надстехіометричного йоду приводить до довгохвильового змі-

щення краю поглинання CdI2 та виникнення додаткових смуг в області ~440 та 

~555 нм (рис. 3.6).  

  
а        б 

Рис. 3.6. Спектри поглинання кристалів (а) СdI2 (крива 1) та СdI2–І2 

(крива 2). Різницеві спектри СdI2–І2 відносно СdI2 (б). 

За спектральним складом поглинання кристалів СdI2–І2 в області ~440 нм 

співпадає з поглинанням кристалів з надлишковим кадмієм. 

Інтенсивна смуга в спектрах кристалів СdI2–І2 з максимумом при 555 нм, 

яка зумовлює червоне забарвлення кристалів, може бути пов’язана з поглинан-

ням центрів, до складу яких входить атоми надстехіометричного йоду. 

Структура цих центрів може бути такою. Відомо, що основним структур-

ним елементом ґратки СdI2 є октаедричний комплекс  4
6

2 ]ICd[ , який в моделі 
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ковалентного зв’язку виникає внаслідок існування хімічного зв’язку між шести 

sd гібридизованими орбіталями кадмію та p орбіталями йоду. 

Розміщення s-орбіталей у просторі, яке забезпечить мінімальну енергію 

електростатичної взаємодії між ними при веде до формування структури з окта-

едричною симетрією (рис.3.7 а). 

  
а       б 

Рис.3.7. Октаедричний комплекс  4
6

2 ]ICd[  який утворюється при 

виникненні хімічного зв’язку між sd-гібридизованими орбіталями 

кадмію та p-орбіталями йоду (а). Схематичне зображення структур-

ного шару I–Cd–I на краю площини та за наявності вакансії кадмію 

(б). 

Наявність надлишкового йоду в кристалі приводитиме до формування у 

структурі вакансій у катіонній підсистемі 2
CdV . Внаслідок цього p-орбіталі йоду 

утворюватимуть між собою p -зв’язок, тобто утворюватиметься молекула І2. 

Такий процес буде особливо ймовірним при локалізації вакансій кадмію 
2

CdV  на краю структурного шару, куди вони витіснятимуться внаслідок дії пру-

жних сил, зумовлених деформацією ґратки. На краю структурного шару коор-

динаційне число катіонів є рівним 4 (рис. 3.7 б – ліва сторона), а при наявності 

вакансії кадмію атоми йоду формуватимуть молекулу (рис.3.7 б – права сторо-

на), яка і зумовлює смугу поглинання кристалів СdI2–І2 з максимумом при 

555 нм. 
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3.4. Фононні спектри кристалів CdI2 

У цьому параграфі наведено результати досліджень спектрів пропускання 

та відбивання 4Н–CdI2 в далекій ІЧ області, з аналізу яких визначено основні 

параметри осциляторів. 

3.4.1. Спектри КРС 

На рис. 3.8 приведені неполяризований і поляризовані спектри КРС крис-

тала 4Н–CdI2. На відміну від 2Н–CdI2 [75], в спектрі КРС кристала 4Н–CdI2 

спостерігається чотири смуги при 39, 46, 104,5, 112 см–1. Збільшення вдвічі чи-

сла фононних мод пов’язано з тим, що примітивна комірка 4Н–CdI2 містить дві 

формульні одиниці, що на одну більше ніж у 2Н–CdI2. Внаслідок цього в спект-

рі КРС 4Н–CdI2 відбувається давидівське розщеплення коливних смуг на ком-

поненти: 39, 46 і 104,5, 112 cм–1. Крім того, при інтерпретації спектрів КРС 4Н–

CdI2 потрібно враховувати динамічну взаємодію однакових молекул CdI2. 

 

Рис.3.8 Поляризовані (1 – cE ||


), (2 – cE 


) і неполяризо-

ваний (3) спектри КРС 4Н–CdI2 
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При вимірюванні поляризованих спектрів КРС 4Н–CdI2 в низькочастотній 

ділянці спостерігається коливання з максимумом при 15.9 см–1 симетрії Е2, яке 

можна віднести до коливання шарів I–Cd–I один відносно одного. 

Наявність однакових смуг у спектрах КРС, виміряних у поляризованому 

та неполяризованому світлі свідчить про порушення правил відбору внаслідок 

ангармонічності коливань кристалічної ґратки 4Н–CdI2 при кімнатній темпера-

турі та/або слабкою взаємодією між шарами [76]. Це дає підставу розглядати 

кристали CdI2 як хорошу модель двомірних систем.  

За аналогією з добре дослідженими кристалами 4Н–PbI2 [78], коливні мо-

ди кристалу 4Н–CdI2 з частотами 39 і 46 см–1 можна віднести до коливань типу 

симетрії Е2 і Е1, відповідно. 

Вони виникають внаслідок давидівського розщеплення коливання типу 

симетрії Еg кристалу 2Н–CdI2 при переході від 2Н до 4Н політипу CdI2. Сусідні 

шари атомів йоду коливаються в протифазі (для коливання симетрії E1) та у фа-

зі (для коливань типу E2). Це є причиною того, що коливання типу E1 володіє 

більш високою частотою порівняно з коливанням E2 [75]. 

3.4.2. Спектри пропускання та відбивання  

Спектри пропускання та відбивання кристалу 4Н–CdI2 у спектральній об-

ласті 10–220 см–1 наведені на рис. 3.9. Основні максимуми у спектрах про-

пускання реєструються при 66, 137, та ~200 см–1 (крива 1). На низькочас-

тотному спаді в області 10–50 см–1 додатково виділяються особливості при ~15, 

25 та 39 см–1 [128, 129].  

У спектрах відбивання основна смуга складної природи реєструється в 

області 90–110 см–1, а в низькочастотній області спостерігаються мало інтенси-

вні смуги при ~15, 25, 39 та 50 см–1 (крива 2). 

У деяких випадках спостерігається незначне неспівпадіння положення 

смуг у спектрах пропускання та відбивання, яке пов’язане з тим, що значення 

частот у спектрі відбивання залежить від якості обробки поверхні кристала, яка 

могла бути різною у різних зразках. 
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Положення фононних мод при 39, 46 та 105 см–1 у спектрах відбивання та 

пропускання добре співпадає з даними КРС. Відмітимо, що з аналізу спектрів 

поглинання 4Н–CdI2 в області фундаментальної смуги були виявлені фонони з 

частотами: 40, 97 і 140 см–1, які беруть участь у електронних переходах [71]. 

З врахуванням літературних даних смуга при 15 см–1 пов’язується з мем-

бранними коливаннями шарів I–Сd–I. Коливні моди при 39 та 66 см–1 по-

в’язанні з деформаційними коливаннями зв’язків Cd–I та Cd–Cd відповідно, а 

смуги при 148 та 154 см–1 відповідають валентним коливанням октаедричних 

]CdI[ 6 -комплексів [76, 78]. 

 

Рис. 3.9. Неполяризовані ІЧ спектри пропускання і відби-

вання кристала 4Н–CdI2. 

Існування широких смуг у спектрах пропускання і відбивання кристалу 

4Н–CdI2 в області 160–200 см–1 можна пояснити багато фононними процесами, 

а також одночасним розширенням смуг внаслідок ангармонізму коливань. 

Для вимірювання поляризованих Фур’є-спектрів із вирощеної кристаліч-

ної булі було виділено двійниковий блок із сформованою поверхнею, перпенди-

кулярною до базисної. Це дозволило проводити вимірювання у поляризованому 



76 

світлі на зразках, які не піддавалися механічній обробці (а отже деформації) при 

формуванні поверхні, перпендикулярній до базисної. 

Для отримання лінійно поляризованого випромінювання в довгохвильо-

вій інфрачервоній області спектру (λ > 10 мкм) використовувалися метал-ді-

електричні поляризатори [95]. Вони утворюються при нанесенні на підкладку з 

поліетилену паралельнних металічних смуг, які утворюють періодичну ґратку. 

Такі системи забезпечують, близьку до 100%, ступінь поляризації P падаючого 

випромінювання на довжинах хвиль λ   2g (g – період ґратки) [130]. 

На рис. 3.10 наведено експериментально виміряні поляризовані спектри 

відбивання кристалу CdI2 

 
Рис. 3.10. Поляризовані спектри відбивання CdI2 

При вимірюванні поляризаційних спектрів відбивання CdI2 поляризатор 

встановлювався у положення, при яких збуджувалися коливання, хвильовий 

вектор яких перпендикулярний ( t ) або паралельний ( l ) до напряму вектора 

напруженості електричного поля випромінювання. 
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Значення частот поперечних та поздовжніх фононів, визначених з поля-

ризованих спектрах відбивання, наведені в таблиці 3.1. 

Використовуючи експериментально отримані значення частот попе-

речних ( TO ) та поздовжніх ( LO ) фононів оцінено ефективний заряд Сцигетті 

за формулою [131]: 
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де  – приведена маса іонів, що коливаються, 0  – діелектрична постійна 

вакууму,   – високочастотна діелектрична постійна, V – об’єм, що припадає на 

формульну одиницю. 

Таблиця 3.1. Експериментально отримані значення попе-

речних exp
t  і поздовжніх exp

l  частот фононів, отриманих з поля-

ризованих спектрів  

exp
t , см-1 21.9 32.1 49.9 58.6 – 76.8 92.5 101.1 113.4 119.9 130.0 

exp
l , см-1 27.2 42.5 – 59.2 68.5 85.1 95.7 101.6 114.1 127.7 138.3 

Значення високочастотної діелектричної проникності оцінювалася із спе-

ктрів відбивання, виміряних в середній ІЧ ділянці і становить   = 9,82. Отри-

мане зі спектрів значення заряду Сцигетті становить *
se  = 0,19е, де е – заряд елект-

рона. 

Ефективний заряд 4Н–CdI2 для даного коливання становить Z = 0,24е. 

3.4.3. Дисперсійний аналіз Крамерса-Кронінга 

Одним з важливих методів аналізу спектрів відбивання в інфрачервоній 

області є дисперсійний аналіз із використанням співвідношень Крамерса–Кро-

ніга. З цією метою було розроблене програмне забезпечення, попередньо апро-

боване [132]. 

Комплексний коефіцієнт відбивання можна зобразити співвідношенням 

[105] 
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 ))()(ln()(~ln EjERER  , (3.2) 
де E =  , R(E) – експериментально виміряний коефіцієнт відбивання, θ(E) – 

фаза відбитої хвилі.  

Інтегральне дисперсійне співвідношення для фази відбитої електромаг-

нітної хвилі враховує внески всіх частот в діапазоні від 0 до ∞, однак реально 

інтегрування проводиться у межах енергій E1 – E2: 
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де E1 і E2 високоенергетична та низькоенергетична межі виміряних спектрів, 

відповідно.  

Оскільки у середньому інфрачервоному діапазоні коефіцієнт відбивання 

CdI2 міняється незначно, то внески величин 1( )E  та 3( )E  у ( )E  є незначними. 

Тому для екстраполяції отриманої в експерименті кривої R(ω) у довгохвильову 

та короткохвильову області можна скористатися методом Реслера [133], прий-

нявши, що R(ω<10 cм–1)=с1 і R(ω>4000 см–1) = с2 (с1, с2 – постійні), що дозволяє 

записати фазові інтеграли як 
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Другий інтеграл у співвідношенні (3.2) розраховували на підставі експе-

риментальних даних методом Сімпсона [134] з кроком ΔE=2∙10-4 см–1. 

Для розрахунку діелектричних параметрів (комплексної проникності) за 

умови наближено нормального падіння використовувалися співідношення [105] 
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На рис. 3.11 зображені спектри дійсної і уявної частин комплексної діеле-

ктричної проникності кристалу 4Н–CdI2, обраховані за допомогою співвідно-

шень Крамерса-Кроніга із спектрів, наведених на рис. 3.11. 

 
Рис. 3.11. Спектри дійсної (1) і уявної (2) частин діелектричної про-

никності кристалу 4Н–CdI2 (за даними рис. 3.11). 

Частоти поперечних і поздовжніх оптичних фононів визначалися з поло-

жень максимумів функцій )(Im *   і 1* ))(Im(    відповідно, а півширини ма-

ксимумів цих функцій несуть у собі інформацію про коефіцієнти загасання оп-

тичних фононів t , l  [5]. 

Абсолютні значення функцій )(Im *   і 1* ))(Im(    дозволяють знайти 

сили осциляторів поперечних St та поздовжних Sl фононів [105]. 

Основні параметри коливних осциляторів кристалів CdI2, отриманих ана-

лізом Крамерса-Кроніга, наведені у таблиці 3.2 
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Табл.3.2. Параметри коливних осциляторів кристалів CdI2, 

отриманих методом Крамерса - Кронінга ( l , t  – частоти, l , t  – 

коефіцієнти загасання; lS , tS  – сили осциляторів поздовжніх і по-

перечних фононів). 

t , см-1 
l , см-1 t , см-1 l , см-1 tS  lS  

25,0 25,6 4,0 4,5 1,6 0,03 

400 40,5 4,6 5,5 1,1 0,02 

51,0 51,5 3,3 3,5 0,6 0,01 

59,5 60,0 4,2 4,7 0,5 0,01 

67,0 67,3 3,5 4,0 0,6 0,01 

86,5 87,5 – – 6,0 0,03 

94,0 95,5 – – 9,5 0,05 

101,0 103,0 – – 11,4 0,06 

109,5 116,0 – – 11,0 0,1 

119,0 129,5 – – 7,3 0,2 

134,5 141,5 – – 3,6 0,3 

156,5 157,5 – – 1,8 0,2 

3.4.4. Дисперсійний аналіз спектрів  

Дисперсійний аналіз полягає у моделюванні спектру відбивання )(R , 

виразом 
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з врахуванням дисперсійного співвідношення для діелектричної проникності 

[130]. Комплексна діелектрична проникність, своєю чергою, задається моделлю 

незалежних загасаючих осциляторів: 
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де St, n – ІЧ інтенсивність, nt ,  і nt ,  – частота і загасання n-го поперечного (ТО) 

коливання,   – внесок високочастотних коливань, n = 1, …, 0N  , 0N   – число 

коливань. 

Суть узагальненого методу полягає в підборі параметрів, які входять в 

)(*  , таким чином, щоб обрахований спектр відбивання співпадав з експе-

риментальним.  

Мірою відхилення розрахункового спектра від експериментального слу-

жить величина 

 
  

i
i

E
i

T miRRm ,...,1,)()(1 
. (1.29) 

На рис. 3.12 зображено теоретично розрахований за формулою (1.28) і 

експериментальний спектри відбивання йодистого кадмію. 

 

Рис. 3.12.Теоретично розрахований і експериментальний  

спектри відбивання 4Н–CdI2. 

Із співпадіння спектрів визначено параметри коливних осциляторів крис-

тала 4Н–CdI2, які наведено в табл.3.3. У цій таблиці наведено також параметри 

осциляторів, отриманих методом Крамерса – Кронінга, експериментально ви-

значені значення частот фононів. 
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Таблиця 3.3 Основні параметри коливних осциляторів кри-

стала 4Н–CdI2 визначені дисперсійним аналізом. ( Д
l , Д

t  – час-

тоти і Д
l , Д

t  – коефіцієнти загасання поздовжніх і поперечних 

фононів; Д
tS  – сили осциляторів поперечних фононів; визначені 

за методикою Крамерса-Кроніга: RR
l , КК

t  – частоти поздовжніх 

і поперечних фононів; КК
l , КК

t  – коефіцієнти загасання поздов-

жніх і поперечних фононів; КК
tS , КК

lS  – сили осциляторів поздо-

вжніх і поперечних фононів; exp
t , exp

l  – поперечні і поздовжні 

частоти, визначені з поляризованих спектрів відбивання). 

Д
t  

см–1 

exp
t  

см–1 

КК
t  

см–1 

Д
l  

cм–1 

exp
l  

см–1 

КК
l  

см–1 

Д
t

см–1 

КК
t

см–1 

Д
l

см–1 

КК
l

см–1 
Д

tS  
КК

tS
 

КК
lS
 

19,7 21,9 25,0 28,4 27,2 25,6 10,3 4,0 13,9 4,5 8,7 1,6 0,03 

34,9 32,1 40,0 40,0 42,5 40,5 11,7 4,6 14,9 5,5 2,9 1,1 0,02 

49,5 49,9 51,0 51,5 – 51,5 11,0 3,3 9,7 3,5 0,8 0,6 0,01 

58,3 58,6 59,5 60,9 59,2 60,0 13,5 4,2 12,3 4,7 0,9 0,5 0,01 

66,0 – 67,0 67,8 68,5 67,3 10,8 3,5 12,6 4,0 0,5 0,6 0,01 

83,4 76,8 86,5 84,5 85,1 87,5 6,6 – 7,7 – 0,3 6,0 0,03 

94,0 92,5 94,0 94,5 95,7 95,5 3,9 – 4,0 – 0,1 9,5 0,05 

101,0 101,1 101,0 101,9 101,6 103,0 5,9 – 6,4 – 0,2 11,4 0,06 

112,6 113,4 109,5 118,0 114,1 116,0 21,6 – 12,9 – 0,9 11,0 0,1 

120,1 119,9 119,0 129,0 127,7 129,5 15,3 – 13,9 – 1,5 7,3 0,2 

133,9 130,0 134,5 150,0 138,3 141,5 27,2 – 20,3 – 2,4 3,6 0,3 

3.5. Фононні спектри CdI2 в області 50–600 см–1 

Вимірювання спектрів відбивання кристалів в інфрачервоній області 50 – 

600 см–1 у температурному діапазоні 10 – 300 К проводили на установці 

SINBAD (п.2.3.4). 

На рис. 3.13 а наведені ІЧ-спектри CdI2, виміряні при різних температурах 

[135]. У досліджуваній області видно існування однієї складної смуги в області 80 
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– 100 см–1, що відповідає деформаційним коливанням зв’язків Cd–I та Cd–Cd. У 

більш довгохвильовій області (до 600 см–1) в спектрах CdI2 не реєструються фо-

нонні моди, що добре узгоджується з даними попередніх досліджень.  

З пониженням температури максимум складної смуги, зміщується у висо-

кочастотну область (рис.3.13 б). 

  
а         б 

Рис.3.13. Температурна залежність спектрів поглинання йо-

дистого кадмію в області частот 50–150 см–1. 

  
а        б 

Рис.3.14. Спектри дійсної і уявної частин діелектричної 

проникності кристалу 4Н–CdI2 в області 50–600 см–1 (а). Розрахо-

ваний з даних рис. (а) спектр відбивання CdI2 та експерименталь-

ний спектр відбивання (б). 
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На рис. 3.14 а наведені результати розрахунку дійсної та уявної частин 

комплексної діелектричної проникності CdI2 в області 50–600 см–1, з яких, сво-

єю чергою, розраховано спектр відбивання кристала (рис.3.14 б) 

Хороше співпадіння теоретично розрахованого та експериментального 

спектрів свідчить про коректність визначення оптичних констант йодистого ка-

дмію у цьому спектральному діапазоні. Осциляції експеериментального спектра 

в області частот 200–600 см–1 пов’язані з інтерференційними ефектами. 

3.6. Визначення потенціалу міжшарової взаємодії 

У шаруватих кристалах значний інтерес викликають мембранні коливан-

ня шару як цілого, які, своєю чергою, зумовлюють специфіку фізичних власти-

востей кристалів (див.п. 1.3). 

Частоту мембранних коливань можна оцінити з формули [104]: 
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де k – константа міжшарової взаємодії, М – маса атомів одного шару, що вхо-

дить в примітивну комірку кристалу. 

У випадку 4Н–CdI2 ICd 2MMM   а значення константи міжшарової вза-

ємодії лежить в межах (1,36–1,33) 10–2 Н/м [21]. Розраховане з цих даних зна-

чення частоти становить 15,1 см–1, що добре узгоджується з даними КРС, які 

вказують на існування максимуму при 15,9 см–1 симетрії Е2. 

Кристали 4Н–CdI2 характеризуються частково йонним характером зв’язку 

[19] і тому, для обрахунку сил зв’язку повинна прийматися до уваги дальня ку-

лонівська взаємодія. Однак, для міжшарових зсувних коливань кулонівська вза-

ємодія є незначною [21]. Якщо припустити, що кристали CdI2 складаються з по-

зитивно і негативно заряджених шарів, які розподілені рівномірно в об’ємі кри-

сталу, то можна знехтувати просторовою зміною кулонівської сили між шарами 

при зсувних міжшарових коливаннях. 
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Сили, які зумовлюють міжшарові зсувні коливання в кристалі 4Н–CdI2 

діють тільки між парами атомов йоду на протилежних шарах. При цьому поте-

нціал їхньої взаємодії описується потенціалом Ленарда –Джонса: 

 6( ) n

CU R
R R


   , (5.2) 

де перший доданок характеризує ВдВ-притягання, а другий описує потенціал 

сил відштовхування, R – відстань між атомами йоду двох сусідніх шарів, C і   

– невідомі константи, що характеризують шари. 

Значення константи С для кристалу 4Н–CdI2 за даними різних авторів 

становить 3,76·10–7 … 10,9·10–7 Дж·м [21]. 

Константа   пов’язана з константою міжшарової зсувної взаємодії kshear і 

стисковою силовою константою kcomp співвідношеннями[21]: 

 )cos(2 sheark , )sin(3 compk ,  

де   – кут між проміжним шаром I – I, що утворений атомами йоду двох сусід-

ніх шарів і базисом кристалічної ґратки. 

Розраховане значення константи   = 1,35·10–14 Дж·м, а значення потенці-

алу сил відштовхування є рівним ~ n = 13. З цих рівнянь, знайдено кут  , який 

для CdI2, становить 59.6°. 

Глибина потенціальної ями є пропорційною до енергії, яка еквівалентна 

температурі плавлення кристалу Тому глибину потенціальної ями в точці 

0 3.96R   А можна оцінити з температури плавлення кристалу CdI2 (Тпл = 388 К): 

 0U R kT . 

Отримані значення параметрів потенціалу взаємодії між шарами наведені 

на рис.3. 15. 

З рис. 3.15 видно, що на віддалях R < R0 переважаючими є сили відштов-

хування шарів на відміну від R > R0, де домінує притягання шарів. При оцінці 

глибини потенціальної ями в літературі існують два конкуруючі припущення 

[105, 107].  

Для більш аргументованих висновків необхідно досліджувати спектри 

при низьких температурах, при яких частково „виморожуються” багатофононні 
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процеси та зменшується ангармонізм коливань. Це повинно приводити до кра-

щого розділення (ймовірно і спрощення) спектру, а отже більшої його інформа-

тивності. 

3 4 5 6 7 8 9 10
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(R

), 
10
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1  Д
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Рис. 3.15. Потенціал міжшарової взаємодії U(R) кристалу 4Н–CdI2. 

3.7. Особливості фононних спектрів нестехіометричних кристалів 

Для встановлення впливу концентрації надстехіометричних атомів кад-

мію на фононні спектри досліджувалися спектри пропускання та відбивання 

кристалів з різною концентрацією Cd. Порівняння спектрів кристалів CdI2 та 

CdI2–Cd показує, що надстехіометричні атоми металу, не міняючи виду спектру 

в цілому, приводять до зміщення смуг у високочастотну область на 8–10 см–1. 

З аналізу спектрів КРС випливає, що уведення надстехіометричного кадмію 

приводить до істотного зменшення інтенсивності фононної смуги при 16 см–1. 

З моделі, запропонованої в п. 3.1 для пояснення особливостей спектрів пог-

линання та люмінесценції кристалів CdI2–Cd випливає, що при концентрації ато-

мів металів с < сгр у таких кристалах можна виділити три коливні підсистеми: 

 внутрішньо-шарові коливання йонно-ковалентного типу; 

 мембранні коливання шарів I–Cd–I; 

 коливання міжшарових комплексів  , 4,6nCdI n  . 
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які виникають внаслідок локалізації атомів у тетра- та/або октаедричних поро-

жнинах ВдВ-щілин і виникненні хімічного зв’язку з аніонами сусідніх шарів. 

В рамках цієї моделі природно пояснюється сильна зміна спектрів крис-

талів CdI2–Cd у області частот менше 30 см–1: зменшення інтенсивності смуги 

при 16 см–1 пов’язується з пригніченням низькочастотних згинних коливань у 

шаруватих кристалах внаслідок "зшивання" двох сусідніх потрійних шарів I–

Cd–I комплексами  , 4,6nCdI n  . 

Висновки до розділу 3 

1. Встановлено, що надстехіометричні атоми кадмію зумовлюють появу у 

кристалах CdI2 додаткових смуг поглинання (та збудження люмінесценції) при 

395-410 нм і довгохвильового свічення з максимумом при 670 нм, які зумовлені 
 4

6
2 ]ICd[  центрами. Смуги в області 370–385 нм зумовлені нанокластерами 

металічного кадмію. 

2 Запропонована модель, яка пояснює концентраційну залежність спект-

рів. 

3. Смуги в області 370–385 нм зумовлені нанокластерами металічного ка-

дмію. Цей висновок підтверджено розрахунком в рамках теорії Мі спектри по-

верхневого плазмонного резонансу металічних кластерів. 

4. Запропонована модель центрів, що зумовлює поглинання кристалів 

СdI2–І2 у видимій області спектра. 

5. Із ІЧ спектрів кристалів визначено основні параметри коливних осци-

ляторів у далекій області спектра. 
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Розділ IV 

Механізми формування та фазовий склад наноструктур у номіна-

льно чистих та нестехіометричних кристалах СdI2. 

У цьому розділі досліджені механізми формування та фазовий склад на-

ноструктур, що формуються на поверхні та в об’ємі номінально чистих та з по-

рушеною стехіометрією кристалів СdI2 при їхньому довготривалому витри-

муванні при умовах, близьких до термодинамічно рівноважних. 

4.1. Механізм росту наноструктур на поверхні СdI2 

Для встановлення механізму росту наноструктур, які виникають на пове-

рхні кристалів СdI2, було детально досліджено часову еволюцію (динаміку) їх-

нього формування [136]. З цією метою вимірювалася морфологія однієї і тієї ж 

ділянки поверхні свіжосколотого кристалу під час його витримування в атмос-

фері повітря упродовж 7 діб. 

4.1.1.Динаміка росту наноструктур 

Вихідними даними для встановлення механізму росту наноструктур слу-

гували часові залежності розмірів нанокластерів, які формуються на поверхні 

CdI2 під час витримування кристалів у повітрі упродовж 7 діб (168 год) [136]. 

На рис. 4.1 а подано АСМ-зображення морфологiї свiжосколотої ВдВ-

поверхнi CdI2, пiсля витримування кристалiв у атмосферi повiтря упродовж 

1 години – часу вiд моменту утворення сколу до початку вимiрювання. За цей 

час на поверхнi CdI2 сформувалися наноструктури конусоподiбної (дiлянка А на 

рис. 4.1, а) та острiвкової форми (дiлянки В1, В2, В3 на рис. 4.1, а). Цi нанострук-

тури вiдрiзняються не тiльки за формою, а й за розмiрами. Значення дiаметрiв 

та висот наноструктур, сформованих на дiлянцi А (рис. 4.1, а), лежать у межах 

200–300 та 10–20 нм, вiдповiдно. Водночас, острiвцi В1, В2, В3 на рис. 4.1, а ха-

рактеризуються майже вдвiчi бiльшим дiаметром ~600 нм та висотою ~10 нм. 
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Рис. 4.1. Часова еволюцiя формування наноструктур на ВдВ-

поверхнi кристалiв CdI2, вирощених з розплаву, пiсля витримування 

останнiх в атмосферi повiтря упродовж 1 (a), 8 (b), 24 (c), 32 (d) та 

168 год (e); (розмiр дiлянок: 6×10 мкм; дiапазон висот: a – 34 нм, b – 

51 нм, c – 55 нм, d – 74 нм, e – 98 нм). А, В1, В2, В3 – нанокластери, 

якi формуються на гладкiй дiлянцi поверхнi. D, D1, D2 – наноклас-

тери, якi формуються вздовж сходинок. C1, C2, C3, E1, E2 – впадини 

(нанопори), на межах яких формуються нанокластери [136] 

Бiля наноструктур острiвкового типу спостерiгається формування iншого 

типу наноструктур – впадин С1, С2 (рис. 4.1, а) округлої форми, характерної для 

гексагонального пакування атомiв CdI2. 
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Латеральний розмiр впадини C1, рис. 4.1 а) становить ~473 нм, а глибина 

– ~0,7 нм. 

Подальше витримування кристала в атмосферi повітря упродовж 8 год. 

супроводжується збільшенням латерального розміру впадин C1 та C2 i появою 

нової впадини C3 навколо острiвка В3 (рис. 4.1 б). Для прикладу, дiаметр впади-

ни C2 збiльшився майже двiчi i становить 855 нм. Окрiм цього, вздовж однiєї iз 

сходинок з’явилися новi наноструктури (дiлянка D на рис. 4.1 б) висотою ~23 

нм та дiаметром ~470 нм. 

Пiсля витримування CdI2 на повітрі упродовж 24 год (рис. 4.1 с) на межах 

впадин (дiлянки C1, C2, C3 на рис. 4.1 с) та на сходинках (ділянка D2 на рис. 2 с) 

з’явилися нові наноутворення. Висота та діаметр новоутворених наноструктур, 

сформованих на межах впадин, лежать у межах 3–5 та 100–120 нм. Окрiм того, 

на цiй стадiї зафiксовано взаємодiю наноутворень (дiлянка D1 на рис. 4.1 с), що 

приводить до їхнього злиття мiж собою, з утворенням бiльших кластерних аг-

регатiв висотою ~40 нм та дiаметром ~700 нм. 

На рис. 4.1 d подано АСМ-зображення морфологiї цiєї ж дiлянки ВдВ-

поверхнi CdI2, пiсля витримування її на повiтрi упродовж 32 годин. На сходин-

ках з’явилися новi нанокластери, а на гладкiй поверхнi – новi впадини E1, E2 

(рис. 4.1 d) з новими наноутвореннями, сформованими на їхнiх межах. Водно-

час продовжується рiст наноутворень, сформованих ранiше. 

Пiсля витримування CdI2 на повiтрi упродовж 7 дiб на його ВдВ-поверхнi 

формується ансамбль наноструктур (рис. 4.1 e). 

4.1.2. Часова залежність розмірів ансамблю наноструктур  

Часова зміна морфологічних характеристик кластерів та їхнього числа 

наведена в табл. 4.1. 

З порівняння часової динаміки числа кластерів (перша строчка табли-

ці 4.1) та їхніх розмірів, випливає, що упродовж часу спостережень швидкість 

появи нових наноутворень перевищує швидкість росту їхніх морфологічних ха-

рактеристик: мінімального та максимального радіусів і висоти.  
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Табл. 4.1. Часова залежність розмірів наноструктур, сфор-

мованих на поверхні CdI2 під час його витримування на повітрі 

протягом 168 год. 

№ 

з/п 
Характеристики кластерів 

Час витримування, год 

8 24 32 48 54 120 144 168 

1 кількість 20 37 82 81 109 143 175 344 

2 мінімальний радіус, нм 38 31 31 31 31 31 31 31 

3 максимальний радіус, нм 238 253 275 240 241 234 236 258 

4 середній радіус, нм 92 81 79 66 58 51 49 48 

5 мінімальна висота, нм 12 4 4 9 8 8 6 6 

6 максимальна висота, нм 34 45 57 64 62 78 77 82 

7 середня висота, нм 23 20 18 23 21 23 20 18 

8 
середня відстань між сусідні-

ми кластерами, нм 
922 721 474 507 434 342 309 242 

Зроблений висновок підтверджують також часові зміни співвідношень 

між мінімальними, максимальними та середніми розмірами наноструктур: мі-

німальний радіус наноутворень в часі майже не змінюється (2 стрічка таблиці), 

максимальний радіус незначно коливається навколо деякого значення (3 стріч-

ка таблиці), а середній радіус демонструє чітку тенденцію до зменшення (4 

стрічка таблиці). Такі часові зміни можна пояснити тільки тим, що кількість 

нових наноутворень різко зростає з часом.  

Зроблене припущення про те, що швидкість появи нових наноутворень 

перевищує швидкість їхнього подальшого росту підтверджують також часові 

залежності висоти нанокластерів: мінімальна висота демонструє часову тенде-

нцію до зменшення (стрічка 5 таблиці) , максимальна висота – до зростання 

(стрічка 6 таблиці), а середня висота залишається майже незмінною (стрічка 7 

таблиці.  
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4.1.3. Часова залежність розмірів однієї наноструктури  

Для встановлення механізму росту наноутворень проводилися також дос-

лідження часових залежностей розмірів одного і того ж нанокластера упродовж 

216 год. (табл. 4.2). За початок відліку вибрано розміри нанокластера, який 

сформувався за 1 годину – часу, необхідного для підготовки зразка та прове-

дення першого виміру на атомно-силовому мікроскопі. 

Табл. 4.2. Часова залежність розмірів одного конусоподіб-

ного нанокластера протягом 216 год 

№ 

з/п 

Час 

формування, 

год 

Характеристики конусоподібного нанокластера 

радіус, нм площа, нм2 висота, нм об’єм, нм3 

1 1 66 353 15 1765 

2 5 66 351 23 2691 

3 8 73 429 29 4147 

4 24 88 624 35 7280 

5 29 110 976 34 11061 

6 32 117 1093 33 12023 

7 48 88 624 45 9360 

8 54 82 546 47 8554 

9 120 76 468 48 7488 

10 144 82 546 48 8736 

11 168 85 585 49 9555 

12 216 103 859 50 14317 

З аналізу експериментальних даних випливає, що висота нанокластера 

постійно зростає від 15 нм (за 1 год) до 50 нм (за 216 год) із незначним прига-

льмовування росту в околі 30 год. 

Часова залежність зміни радіуса нанокластера має складніший характер, а 

саме: спочатку радіус зростає від 66 нм (за 1 год), до 117 нм (за 32 год), досяга-

ючи максимуму, а потім зменшується до 76 нм (за 120 год), досягаючи мініму-

му, і знову продовжує подальше зростання до 103 нм за 216 год. 



93 

На рис. 4.2 а наведено часову зміну об’єму конусоподібного нанакласте-

ра, а на рис. 4.2 б – часову залежність зміни його швидкості росту.  

 

Рис. 4.2. Залежність об’єму конусоподібного нанокластера 

від часу витримування СdI2 в атмосфері повітря (а) та часова за-

лежність швидкості його росту (б) [136]. 

На проміжку часу від 0 до 35 год (ділянка 1 на рис. 4.1 а) спостерігається 

поступове збільшення об’єму нанокластера, а максимальне значення 
324 м 1012~ V  досягається за 35 год. Швидкість росту об’єму кластера на цьо-

му часовому проміжку має складнішу залежність: на початковому етапі від 0 

до10 год швидкість зменшується досягаючи мінімуму при 12 год., а потім зрос-

тає до максимальногозначення біля 25 год. В подальшому швидкість росту 

стрімко зменшується досягаючи нульового значення в околі 35 год.  

Наступна стадія росту наноструктур спостерігається на часовому проміж-

ку від 35 год до 90 год (ІІ ділянка на рис. 4.1 а). На цій стадії реєструється пос-

тупове зменшення об’єму кластера до мінімального значення 324 м108~ V . 

Цій ділянці відповідає від’ємне значення швидкості росту. 
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Починаючи з моменту часу 90 год (ІІІ ділянка на рис. 4.1 а) знову спосте-

рігається ріст об’єму нанокластера, проте швидкість росту є значно меншою 

порівняно зі швидкістю на проміжку часу від 0 до 35 год. 

4.2. Дифузійна модель росту наноструктур 

Розглянемо детальніше можливий механізм росту наноутворень. Вище 

було відмічено (див. п.1.4), що зародки нанокластерів на новосколеній поверхні 

кристалу появляються у місцях найбільшої дефектності поверхні – нанопорах. 

Складні часові залежності швидкості росту та об’єму нанокластера свідчать про 

те, що подальший ріст зародків відбувається за механізмом зустрічної дифузії 

компонентів до реакційної зони, які поступають зі сторони газової фази (повіт-

ря) та об’єму кристала. З повітря до зони реакції надходять молекули кисню, 

води та вуглекислого газу (подані у порядку зменшення їхнього вмісту в повітрі 

та ймовірної участі в утворенні наноформувань), а із сторони кристала – іони 

кадмію, які утворюються при дисоціації молекули CdI2: 

   I2CdCdI 2
2 .  

Іони I , віддаючи надлишкові електрони, формують молекулу йоду, яка 

випаровується і не приймає участі у формуванні наноструктур. 

Дифузійний потік кожного із перерахованих компонентів до реакційної 

зони описує закон Фіка: 

 
dr
dcSDI i

ii  , (4.1) 

де iD  – коефіцієнт дифузії i -го компонента, S  – площа реакційної зони, 
dr
dci  – 

градієнт концентрації i -го компонента. 

Оскільки коефіцієнти дифузії компонентів у газовій фазі значно переви-

щують коефіцієнт дифузії іонів кадмію у твердій фазі, то стадією, яка лімітує 

(обмежує) ріст нанокластерів, буде дифузія іонів кадмію в об’ємі кристалу. 

Особливості цієї дифузії будуть зумовлювати загальні закономірності подаль-

шого росту нанокластерів. 
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Таким чином, швидкість росту нанокластера буде визначати величина 

дифузійного потоку іонів кадмію у приреакційній зоні: 

 dr
dcSDI

dt
dV Cd

CdCd  , (4.2) 

де V  – об’єм нанокластера, t  – час його росту. 

Якщо прийняти, що під час росту нанокластерів коефіцієнт дифузії іонів 

кадмію та площа реакційної зони мало змінюються, то швидкість їхнього росту, 

головно, буде визначатися часовою зміною градієнту концентрації іонів кадмію 

у приреакційній зоні: 

 dr
dc

dt
dV Cd~ . (4.3) 

Складний часовий характер швидкості росту нанокластерів (рис.4.2. б) 

можна пояснити ймовірними часовими змінами градієнта концентрації іонів 

кадмію у приреакційній зоні, під якою будемо розуміти область між об’ємом 

кристалу та нанокластером, яка прилягає до його основи.  

Концентрація іонів кадмію на межі цієї зони з сторони поверхні кластера 

завжди рівна нулю, оскільки іони кадмію знаходяться у складі нанокластеру. На 

межі приреакційної зони із сторони кристалу концентрація цих іонів може змі-

нюватися від найбільшої до нуля.  

В рамках зробленого припущення складний характер часової залежності 

швидкості (рис. 4.2, б) можна пояснити такими часовими змінами градієнту 

концентрації іонів кадмію у приреакційній зоні: rC 2Cdgrad  і є чисельно 

рівним тангенсу кута на залежності )(rC  (рис.4.3). 

У початковий момент часу, що відповідає першій ділянці на рис. 4.2 а, 

градієнт концентрації іонів кадмію у приреакційній зоні можна вважати найбі-

льшим. Це пов’язано з тим, що концентрація іонів кадмію у приреакційній зоні 

з сторони кристалу може суттєво перевищувати концентрацію іонів кадмію у 

об’ємі кристалу внаслідок випаровування молекул йоду в газову фазу. Цей про-

цес зумовлюватиме збільшення поверхневої концентрації іонів кадмію. 
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(рис. 4.3 а). Відповідно швидкість росту нанокластера є високою, проте вона 

може дещо коливатися у цей невеликий проміжок часу поки не встановиться 

рівноважний дифузійний потік іонів кадмію із об’єму кристалу, що підтверджу-

ється експериментально (рис. 4.2 б). 

У наступний період часу, що відповідає першій ділянці на рис 4.2 б, гра-

дієнт концентрації іонів кадмію у приреакційній зоні дещо зменшується, оскі-

льки іони кадмію, які знаходилися у приреакційній зоні із сторони кристала, 

перейшли до складу нанокластера, а інші іони кадмію із об’єму кристалу ще не 

заповнили їхні місця (рис. 4.3 б). У цей період швидкість зменшується від мак-

симальної до нуля (рис. 4.2 б). 

В подальшому цей процес продовжується і концентрація іонів кадмію на 

межі приреакційної зони із сторони кристалу поступово зменшується аж до ну-

льового значення в певний момент часу (рис. 4.3 в). Тоді градієнт концентрації 

іонів кадмію у приреакційні зоні стає рівний нулеві і відповідно швидкість рос-

ту нанокластера стає нульовою (рис. 4.2 б). 

У наступний проміжок часу, що відповідає другій ділянці на рис. 4.2 а 

дифузія іонів кадмію із об’єму кристалу не забезпечує наявності іонів кадмію в 

приреакційній зоні із сторони кристалу і переважає дифузія іонів кадмію із сто-

рони нанокластеру до межі приреакційної зони із сторони кристалу (рис. 4.3 г ). 

Така дифузія повинна зумовити зменшення об’єму нанокластеру (що відповідає 

від’ємній швидкості росту нанокластеру на рис. 4.2 б), зокрема зменшення його 

площі. 

Такий висновок добре узгоджується із експериментальними результата-

ми, згідно з якими у часовому діапазоні від 32 год до 120 год радіус наноклас-

терів поступово зменшується від 117 нм до 76 нм за одночасного збільшення 

висоти нанокластера від 33 нм до 48 нм. 
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Рис. 4.3. Зміна градієнту концентрації іонів кадмію у приреакційній 

зоні [136]. 

За більший час формування нанокластерів, що відповідає третій ділянці 

рис 4.2 а, поступово дифузія іонів кадмію в об’ємі кристалу вирівнює градієнт 

його концентрації і в приреакційній зоні із сторони кристалу встановлюється 

певна рівноважна концентрація іонів кадмію, що забезпечує подальший ріст 

нанокластера за дифузійним механізмом (рис. 4.3 ґ). Швидкість росту нанокла-

стера поступово зростає, проте є значно меншою у порівнянні із першою ділян-

кою (рис. 4.2 б). 

Таким чином, ґрунтуючись на часових залежностях параметрів росту на-

ноструктур, запропоновано дифузійна модель кінетики росту поверхневих ко-

нусоподібних нанокластерів. Дифузійна модель ґрунтується на зустрічній ди-

фузії компонентів, що входять до їхнього складу.  
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Швидкість росту нанокластерів, головно, залежить від часової зміни гра-

дієнту концентрації іонів кадмію у приреакційній області, яка прилягає до ос-

нови нанокластерів. 

4.3. Вплив нестехіометричних атомів на формування наноструктур на 

свіжосколотих поверхнях йодистого кадмію 

Ґрунтуючись на залежності швидкості росту наноутворень від градієнту 

концентрації іонів кадмію у приреакційній області, можна прогнозувати вплив 

нестехіометричних атомів на формування наноструктур. Тому в цьому параг-

рафі досліджено вплив нестехіометричних іонів кадмію та йоду на процеси фо-

рмування наноструктур. 

Механізм формування наноструктур на ВдВ-поверхнях стехіометричних 

кристалів СdI2, вирощених з розплаву і витриманих в атмосфері повітря за кім-

натної температури ( K 290T ) упродовж тривалого часу детально досліджено 

в [57–60](див.п.1.2). 

АСМ-дослідженнями встановлено, що морфологія свіжо сколотої повер-

хні кристалів з надлишковим йодом (с = 0,1 мол. %) практично не відрізняється 

від морфології поверхні стехіометричних кристалів. 

При дослідженні оптико-люмінесцентних властивостей кристалів 

iCdCdI2   встановлено існування граничної концентрації cгр. = 0,1 мол. %, при 

якій кардинально міняється характер спектрів (див. розділ 3). 

На рис.4.4 а наведено АСМ-зображення морфології поверхні свіжосколо-

тих кристалів iCdCdI2   (0,01 мол. %). 

Для кількісної оцінки параметрів топології поверхні нестехіометричних 

кристалів iCdCdI2   розраховувалися кореляційні функції рельєфу поверхні, з 

яких можна отримати шорсткість   та кореляційний період   [126]. На 

рис. 4.4. б наведена кореляційна функція та її перетин вертикальною площи-

ною. 

У випадку стохастичних поверхонь ці перерізи апроксимуються гаусовою 

кривою [137]: 
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 G(r) = δ2exp( – r2 / σ2), (4.1) 
де   – шорсткість досліджуваної поверхні, а   – кореляційний період, що тео-

ретично співпадає з латеральною складовою шорсткості [137].  

Оцінене з даних рис.4.4 б значення шорсткості становить ~0,5 нм, воно 

добре співпадає зі значенням відповідної величини для номінально чистих кри-

сталів і вказує, що поверхня кристалів iCdCdI2   є атомарно-гладкою. 

  
а)      б) 

Рис. 4.4. АСМ-зображення морфології поверхні свіжосколотих кри-

сталів iCdCdI2   (0,01 мол. %) (а) ; б) профіль автокореляційної 

функції (розміри ділянки: 10х10 мкм; діапазон висот: 5 нм)  

АСМ-дослідженнями встановлено, що характер морфології поверхні сві-

жосколотих нестехіометричних кристалів iCdCdI2  , залишається практично 

незмінним при концентраціях атомів кадмію с < cгр.. 

На поверхні свіжосколотих кристалів з концентрацією iCd , вищою за 

граничну (с > 0,1 мол. %), АСМ-дослідженнями виявлено наноструктури двох 

типів: 

 нанокластери острівкової форми; 
 нанострічки.  

Зображення нанокластерів острівкової форми наведено на рис. 4.5 а, а на 

рис. 4.5 б наведено розподіл наноструктур за радіусами, висотами та відстанями 

між ними. 
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З рис. 4.5 б видно, що радіус і висота основної частини нанокластерів 

становлять ~30 та ~1 нм, відповідно. Розподіл відстані між кластерами має сто-

хастичний характер, а середня відстань між ними становить ~100 нм. 

  
а     б 

Рис. 4.5. a) АСМ-зображення наноструктур острівкової форми, сфо-

рмованих у об’ємі кристалів iCdCdI2   (0,6 мол. %); (розміри діля-

нок: 2х2 мкм; діапазон висот: 3 нм); б) розподіли наноструктур за 

радіусами, висотами та відстанями між ними. 

Числові значення геометричних параметрів наноструктур, сформованих у 

кристалах iCdCdI2   (0,6 мол. % ) подано у табл. 4.1. 

Загальний вигляд нанострічок наведено на рис. 4.6. Висота нанострічок 

лежить у межах нм 7,06,0  , ширина нанострічок, позначених символами А, Б, 

і В на рис. 4.6 а, б становить ~80 нм, а їхня довжина не перевищує ~2 нм. 

Таблиця 4.1. Параметри наноструктур у кристалах iCdCdI2   (0,6 мол. % ) 

Параметри n 
rмін.rмакс., 

нм 
rc, нм hмін.  hмакс., нм hc, нм СВНС, нм 

Значення 156 2266 34 0,51,4 1,1 103 

Нами виявлено більш складні структури, які формуються внаслідок агре-

гатизації нанострічок, які позначені символами Г та Д на рис. 4.6 б. Довжина і 

висота таких структур співпадає з розмірами окремих стрічок, а їхня ширина є 

кратною до кількості нанострічок, які входять до їхнього складу. Для прикладу, 
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ширина Д-нанострічки (рис. 4.6 б) становить ~320 нм (4 однакових нанострічки 

діаметром 80 нм), а довжина становить ~1,5 мкм .  

 
Рис. 4.6. Нанострічки, сформовані на поверхні свіжосколотих крис-

талів iCdCdI2   (0,6 мол. %); (розміри ділянок: а – 3х2,2 мкм; б –

 2х1,3 мкм; діапазон висот: а – 2нм; б – 1,5 нм). 

Формування наноструктур в кристалах iCdCdI2   з концентрацією над-

стехіометричних атомів, більшою від критичної, логічно пояснюється в рамках 

механізму, який описує концентраційну залежність оптико-люмінесцентних ха-

рактеристик досліджуваних кристалів. При малих концентраціях іони 2Cd  

та/або атоми Cd , локалізуючись у ВдВ-порожнинах шаруватих кристалів, ра-

зом з аніонами із сусідніх потрійних шарів формують локальні центри типу 
  2

2
1 ICdI . Не виключено також формування ними малих металічних клас-

терів, у склад яких входять невелике число атомів.  

При великих концентраціях 2Cd  та/або атоми Cd  служать будівельним 

матеріалом для формування наноструктур, об’єднуючись шляхом коагуляції у 

великі наноструктури. При цьому форма наноструктур задається особли-

востями реальної будови кристалів, внаслідок існування на їхній поверхні роз-

мірних дефектів (див.п.1.2).  
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4.3. Морфологія поверхні витриманих в атмосфері повітря нестехіо-

метричних кристалів СdI2 

На рис. 4.5 подано АСМ-зображення морфології поверхні кристалів 

iCdCdI2   (0,1 мол. %) (а) та 22 ICdI   (б), витриманих в атмосфері повітря 

протягом 168 год (7 діб). 

Характерна ознака морфології поверхні витриманих на повітрі кристалів 

iCdCdI2   (0,1 мол. %) пов’язана з формуванням на ній нанодротин та нанокла-

стерів (рис. 4.5 а). Вони утворюються в результаті агрегатизації нанокластерів 

менших розмірів. Латеральні розміри нанокластерів, які формують нанодроти-

ни становлять ~100 нм, а їхні висоти лежать у межах 1,53 нм. 

  
а        б 

Рис. 4.5. Морфологія поверхні кристалів iCdCdI2   

(0,1 мол. %) (а) та 22 ICdI   (0,1 мол. %) (б), витримуваних в ат-

мосфері повітрі упродовж 7 діб; (розміри ділянок: а – 3х3 мкм, в– 

1х1 мкм; діапазон висот: а – 18 нм; в – 10 нм) 

Морфологія поверхні витриманих на повітрі кристалів 22 ICdI  , на відмі-

ну від поверхні iCdCdI2   (0,1 мол. %), характеризується наявністю тільки на-

нокластерів острівкової форми (рис. 4.5 б). Латеральні розміри та висоти клас-

терів лежать у межах 100200 нм та 38 нм, відповідно. 
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Така відмінність може бути зумовлена різною концентрацією катіонів 

( 2Cd ) та аніонів ( I ), які формують наноструктури у цих кристалах. 

4.4. Хімічний склад наноструктур, сформованих у нестехіометричних 

кристалах CdI2 

Для встановлення хімічного складу наноструктур, які формуються на по-

верхні кристалів йодистого кадмію з порушеною стехіометрією, використо-

вувалися методи комбінаційного розсіяння світла та інфрачервоної спектро-

скопії [138]. 

На рис. 4.6 наведено спектри КРС витриманих в атмосфері повітря несте-

хіометричних кристалів йодистого кадмію, з яких видно існування ряду смуг у 

низькочастотному ( 1см 1000  ) та високочастотному ( 1см 3000  ) діапазо-

нах. 

  
а       б 

Рис. 4.6. Спектри КРС витриманих на повітрі кристалів 

iCdCdI2   (0,1 мол.%) та 22 ICdI   (0,1 мол. % ): -11000 cм   (а) 

та -13000 cм  (б) . 

Оскільки власні коливання ґратки CdI2 спостерігаються у діапазоні частот 
1см 120   (рис. 4.6), то спостережувані додаткові коливні смуги можуть бути 

зумовлені наноструктурами, які формуються у нестехіометричних кристалах 

при їхньому витримуванні на повітрі. 
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У спектрах КРС нестехіометричних кристалів реєструється смуга з мак-

симумом при 290 см–1
 (рис. 4.6 а). Її інтенсивність у кристалах iCdCdI2   (0,01 

мол. %) є суттєво більшою (приблизно у три рази), ніж у кристалах 22 ICdI   

(0,1 мол. % ). Крім цього, у кристалах iCdCdI2   виділяються слабо виражені 

смуги при ~470 та ~650 см–1. 

Співставлення отриманих експериментальних результатів з даними КРС 

оксиду кадмію дозволяє пов’язати спостережувані смуги з СdO [139, 140]. У та-

кій моделі добре пояснюється різниця інтенсивностей цих смуг у кристалах 

iCdCdI2   та 22 ICdI  , оскільки у першому випадку є більша концентрація ме-

талічного кадмію для формування його оксиду. 

У спектрах КРС нестехіометричних кристалів у високочастотному діапа-

зоні фіксуються інтенсивні смуги з максимумами при 3000 та 3920 см–1, а також 

смуга з максимумом при 3260 см–1 (рис. 4.6, б), інтенсивність якої не перевищує 

5%. Водночас, у спектрі кристалів СdI2, легованих надлишковим кадмієм, спо-

стерігається смуга з максимумом при 3540 см–1, а у спектрі кристалів СdI2, ле-

гованих надлишковим йодом, – смуга з максимумом при 3690 см–1. 

Смуги при 3260 та 3549 см–1 пов’язані з коливаннями О–Н в складі 

2(OH)Сd  [141], а мода при 3690 см–1 пов’язана з коливаннями вільних гідро-

ксидних груп О–Н [142]. 

Інтенсивність смуг при 3000 та 3920 см–1 у спектрах КРС стехіометричних 

кристалів йодистого кадмію становить відповідно 14 та 50%.  

При впровадженні надлишкового кадмію в кристал CdI2 відбувається га-

сіння цих смуг – зменшення їхньої інтенсивності відповідно до 5 та 15%, тоді 

як при впровадженні надлишкового йоду – спостерігається зростання інтенсив-

ності цих смуг відповідно до 22 та 70%. Такі результати дозволяють висловити 

припущення, що ці смуги можуть бути пов’язаними з наноструктурами, до 

складу яких входять сполуки з йодом. Оскільки молекула йоду має ковалентний 

неполярний зв’язок, тому енергія її взаємодії з водою незначна. Внаслідок цьо-

го зв’язок О – Н – І у сполуці Cd(OH)I є слабким. Відповідно зросте кількість 
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вільних гідроксидних груп, коливання яких змістяться у високочастотніший ді-

апазон (~3900 см–1). Смуга з максимумом при 3000 см–1 пов’язується з коливан-

нями O–H у сполуці Cd(OH)I. 

Отже, з даних КРС випливає, що до складу наноструктур, сформованих 

на поверхні нестехіометричних кристалів, входить оксид та гідроксид кадмію, а 

також сполука Cd(OH)I. 

Такий висновок підтверджується дослідженнями ІЧ-спектрів поглинання 

нестехіометричних кристалів (рис. 4.7). У спектрі ІЧ-поглинання кристалів 

iCdCdI2   (0,01 мол. %) зафіксовано додаткові смуги при при 3500 та 1400 см–1
 

та менш інтенсивна смуга в області при 2700 см–1 (рис. 4.7 а). У кристалах 

22 ICdI   (0,01 мол. %) на фоні суцільного поглинання виникають смуги при 

3600, 1600 та 800 см–1 (рис. 4.7 б). 

  
а)      б) 

Рис. 4.7. Спектри поглинання витриманих на повітрі крис-

талів iCdCdI2   (0,1 мол. % ) (а) та 22 ICdI   (0,1 мол. %І) (б) в 

інфрачервоній області. 

Наноструктури, до складу яких входить Сd(OH)2, зумовлюють додаткове 

поглинання в області при 1600, 2700 та 3600 см–1 [141]. Наноструктури, до 

складу яких входить CdO, зумовлюють додаткове поглинання при 3500, 1400 та 

800 см–1 [143]. 
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Таким чином, порівняння фазового складу наноструктур нестехіомет-

ричних та стехіометричних кристалів йодистого кадмію вказує на формування 

оксиду та гідроксиду кадмію. 

4.5. Прояв старіння в спектрах люмінесценції кристалів СdI2 

У спектрах свіжо вирощених з розплаву кристалів йодистого кадмію спо-

стерігається інтенсивна смуга з максимумом в області при 2,48 eВ (501 нм) (G-

cмуга), на довгохвильовому спаді якої фіксується слабо виражена компонента 

при 2,15 eВ (578 нм) (Y-cмуга) (рис.3.8, крива 1). Спектральний склад цього 

свічення не залежить від довжини хвилі збуджуючого світла з області фунда-

ментального поглинання і пов’язується з випромінювальною рекомбінацією ав-

толокалізованих екситонів у молекулярному комплексі  4
6

2 ]ICd[  [71, 72]. 

У процесі довготривалого витримування кристалів СdI2 на повітрі (або у 

процесі старіння) їхні спектри значно змінюються. На рис. 4.8 кривими 2 і 3 по-

казано спектри СdI2 після витримування кристалів упродовж двох (крива 2) та 

чотирьох років (крива 3) у темноті. З порівняння даних рис.3.8 видно, що мак-

симуми G- та Y-cмуг зміщуються в довгохвильову область: 2,42 eВ (514 нм) 

(крива 2), та 2,04 eВ (609 нм) відповідно.  

При витримуванні кристалів змінюються також вклад цих смуг у загальну 

інтенсивність свічення: якщо у свіжо вирощеному кристалі G-cмуга є доміную-

чою (крива 1), то в процесі старіння інтенсивність Y-cмуги зростає і стає спів-

мірною з інтенсивністю G-cмуги (криві 2, 3). При подальшому витримуванні 

СdI2 (крива 3), в його спектрах з’являється вузька смуга з максимумом при 

1,87 eВ (665 нм) та довгохвильове свічення в області при 1,68 eВ (740 нм). Спе-

ктральне положення смуги з максимумом при 665 нм практично не залежить 

від температури в області 8 … 300 К. 
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Рис. 4.8. Спектри люмінесценції свіжосколотих (крива 1) та витриманих 

на повітрі протягом 2 та 4 років (криві 2, 3) кристалів СdI2, вирощених з розп-

лаву, Т = 8 К ( зб =100 нм) 

В таблиці 4.3 наведено спектральні параметри смуг, які отримувалися при 

розкладі спектрів рис. 3.1 на складові. (розкласти всі три графіки) 

Таблиця 4.3 Параметри розкладу смуг, наведених на рис. 3.1 

 

Трансформація спектрів люмінесценції СdI2 під час їхнього витримування 

на повітрі, пов’язується нами зі зміною реальної структури кристалу, а також із 

формуванням на поверхні та в об’ємі кристалів нанорозмірних структур. 

Дійсно, слабкий зв’язок (~0,2 еВ) [21] між сусідніми потрійними шарами 

І – Сd – І робить ймовірним зміщення частини кристалу вздовж базисних пло-

щин (0001), яке приводить до приводить до виникнення одновимірного (вздовж 

осі с) розвпорядкування структури внаслідок утворення дефектів пакування, а 

№п/п Е,еВ  Півширина, еВ 

1 1,68 0,08 

2 1,87 0,05 

3 2,13 0,18 

4 2,44 0,09 
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періодичне їх повторення – до політипних модифікацій. Крім того, взаємодія 

дислокацій приводить до формування вертикальних стінок, які зумовлюють 

блочну структуру кристалу і спричиняють появу у забороненій зоні кристалів 

локальних електронних станів [121, 122]. (див.п. 1.3).  

Підтвердження висловленого припущення про прояв зміни реальної стру-

ктури у спектрах свічення наведені в роботі [144], де показано, що аналогічні 

наведеним на рис.3.1 зміни реєструвалися у спектрах люмінесценції плівок СdI2 

після їхнього відпалу при Т = 420 К: крім вихідної смуги G-центрів виникала 

інтенсивна люмінесценція в області при 2,2 eВ (565 нм).  

Інша причина часової еволюції спектрів СdI2 може бути пов’язана з фор-

муванням на поверхні кристалів нанорозмірних структур, до складу яких вхо-

дить оксид та гідроксид кадмію [138]. Такі наноструктури зумовлюють смугу 

випромінювання з максимумом в області при 1,87 еВ. На це вказують, зокрема, 

мала півширина смуги (0,05 еВ) , яка є суттєво меншою від півширин інших 

смуг (табл. 3.7) та незалежність її спектрального положення від температури. 

Оскільки нанорозмірні структури характеризуються дискретним енерге-

тичним спектром [145], то деякі їхні енергетичні стани можуть попадати у за-

боронену зону СdI2. Електронні переходи між дискретними рівнями нанофази 

та/або власними і домішковими станами матриці можуть зумовлювати люміне-

сценцію з максимумом при 665 нм. В запропонованій моделі природно поясню-

ється мала півширина та незалежність спектрального положення смуги від тем-

ператури, оскільки енергетичний спектр нанофаз визначається, найперше, їхні-

ми розмірами, що слабо залежать від температури.  

В цьому сенсі наноструктури поводять себе аналогічно до домішок, на 

основі чого запропоновано новий підхід щодо модифікації властивостей мате-

ріалів [121, 122]. 

Проаналізуємо можливу природу смуги свічення з максимумом при 

1,68 eВ (740 нм). Її спектральні параметри (положення та півширина) добре 

співпадають з аналогічними характеристиками нанофаз PbI2 [146,147,148]. Це 

дає підстави пов’язати цю смугу в СdI2 зі свіченням нанофази PbI2. Відомо [19], 
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що свинець є неконтрольованою домішкою, яка завжди є присутня у йодистому 

кадмії. Тому внаслідок дифузії свинцю відбувається об’єднання атомів доміш-

ки, що і приводить до формування нанофази PbI2 Цьому сприяє ізоструктур-

ність галогенідів кадмію та свинцю.  

Зроблений висновок підтверджено дослідженнями атомно-силової мікро-

скопії: домішка PbI2 вбудовується в кристалічну ґратку CdI2 у вигляді нанокри-

сталічних включень, розташованих в площині шару та вздовж лінійних дефек-

тів структури основної кристалічної ґратки [66], і на їх межі виникає гетеропе-

рехід [149]. 

4.6. Порівняння спектрів люмінесценції кристалів СdI2, вирощених 

різними методами 

При дослідженні люмінесценції витриманих на повітрі кристалів СdI2, 

вирощених з розплаву та з газової фази виявлено суттєву відмінність у їхніх 

спектрах свічення (рис. 4.9) [150]. Проаналізуємо їх детальніше. 

З порівняння спектрів видно, що в обох кристалах чітко фіксується смуга 

з максимумом при 1,87 eВ, яка зумовлена наноструктурами, що формуються на 

поверхні кристалів (див.п.3.4). 

 
а       б 

Рис. 4.9. Спектри ФЛ витриманих на повітрі кристалів СdI2, виро-

щених з розплаву (а) та з газової фази (б), Т = 8 К 
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У короткохвильовій області спектра реєструються смуга з максимумом 

при 3,38 ев, інтенсивність якої є значно більшою у кристалах, вирощених з роз-

плаву. Ця смуга зумовлена неконтрольованою домішкою свинцю, яка завжди 

існує в СdI2, і які формують одиночні центри Pb2+, внаслідок заміщення іонами 

домішки іонів Cd2+ в регулярних вузлах кристалічної ґратки (перехід 1 3
0 1S P  в 

іонах Pb2+) [67]. Значно менша концентрація цієї смуги в кристалах, вирощених 

з газової фази, пов’язана з додатковою очисткою сировини в процесі вирощу-

вання, оскільки тиск насичуючих парів кадмію та свинцю є різним.  

В запропонованій моделі логічно пояснюється практична відсутність сму-

ги при 1,68 еВ в кристалах, вирощених з газової фази, яка зумовлена наноклас-

терами PbI2, що утворюються при об’єднанні декількох одиничних іонів. 

З цієї ж причини у спектрах кристалів, вирощених з газової фази, практи-

чно відсутня смуга свічення з максимумом при 2,14 еВ, яка зумовлена октаед-

ричними центрами типу  4
6

2 ]IPb[ , які утворює домішка разом з оточуючими її 

аніонами [64, 65]. 

Різниця спектрів кристалів у зеленій області спектра (2,47 та 2,39 еВ) мо-

же бути пов’язана з декількома причинами. Перш за все, існування дефектів па-

кування може приводити до формування прошарків різних політипних модифі-

кацій (2Н, 4Н та 6Н структур), кожній з яких відповідає свій максимум спектра 

випромінювання [19]. Внаслідок цього різна реальна структура кристала відо-

бражатиметься у спектрах свічення.  

Інша причина відмінності спектрів може бути пов’язана з різною товщи-

ною досліджуваних кристалів: товщина зразків, вирощених з розплаву, стано-

вила 0,10,5 мм, тоді як товщина монокристалічних пластин СdI2, отриманих з 

газової фази, – не перевищувала 10 мкм. У тонких кристалах зростає співвід-

ношення між поверхневими SN  та об’ємними VN  атомами. Це приводитиме до 

того, що у фізичних, зокрема у оптичних, властивостях внесок, зумовлений по-

верхневими атомами, співмірним (або переважатиме) з внеском об’ємних. Фі-
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зичною причиною різних властивостей поверхні та об’єму зумовлений тим, що 

геометричний порядок розміщення атомів на поверхні та в об’ємі є різним [16]. 

Для підтвердження висловленого припущення нами досліджувалися спе-

ктри ядерного квадрупольного резонансу (ЯКР) ізотопу йоду 127І, положення 

якого є чутливим до найближчого оточення [21]. 

В спектрах ЯКР 127І кристалів СdI2, вирощених з розплаву, було зареєст-

ровано два максимумами при 14,34 та 4,74 МГц, тоді як в спектрах кристалів, 

вирощених з газової фази, спостерігаються чотири максимуми при 14,07, 14,33, 

14,74, 15,02 МГц (рис. 4.10).  
 

 
Рис. 4.10. Спектри ЯКР 127I кристалів СdI2, вирощених з розплаву та 

газової фази. 

Два інтенсивні максимуми при 1 =14,34 МГц і 2 =14,74 МГц, частоти 

яких можуть не значно відрізнятися для різних зразків, відображають дві неек-

вівалентні кристалографічні позиції йоду в елементарній гратці 4Н політипу 

СdI2. Два інші максимуми при частотах 1   і 2  , які спостерігаються 

тільки у спектрах ЯКР кристалів, вирощених з газової фази, можуть бути 
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пов’язані із поверхневими атомами йоду, які мають відмінне (від об’ємних ато-

мів йоду) кристалічне оточення. 

З цього випливає, що структура комплексів  4
6

2 ]ICd[ , локалізованих в 

об’ємі та на поверхні СdI2, є різною. Оскільки спектри свічення визначаються 

не тільки електронною структурою центра, але і його локальним оточенням, то 

з цього випливає, що мають відрізнятися також спектри свічення. 

Інша причина відмінності спектрів може бути пов’язана із свіченням на-

нофаз, що формуються на поверхні СdI2. Їхній вклад у сумарне свічення крис-

талів має бути більшим у випадку СdI2, отриманих з газової фази, оскільки вна-

слідок малої товщини кристалів, значно збільшується відношення концентрації 

центрів свічення нанофаз до концентрації власних центрів свічення.  

Найімовірніше, що всі перераховані вище фактори діють одночасно, зу-

мовлюючи складну часову еволюцію спектрів люмінесценції СdI2 при низьких 

температурах. 

Висновки до розділу 4 

1. Досліджено часові залежності параметрів росту наноструктур, на осно-

ві яких запропоновано дифузійна модель кінетики росту поверхневих конусо-

подібних нанокластерів, яка ґрунтується на зустрічній дифузії компонентів, що 

входять до їхнього складу.  

2. Швидкість росту нанокластерів визначається часовою зміною градієнту 

концентрації іонів кадмію у приреакційній області, яка прилягає до основи на-

нокластерів. 

3. Досліджено вплив нестехіометрії на морфологію наноструктур, що фо-

рмуються на поверхнях кристалів. Морфологія поверхні витриманих на повітрі 

кристалів 22 ICdI   (0,1 мол. %), як і номінально чистих кристалів, характеризу-

ється тільки наявністю кластерів острівкової форми. Встановлено, що морфоло-

гія наноструктур, сформованих у об’ємі кристалів iCdCdI2  , є різною при 

концентрації надстехіометричних атомів кадмію, менших та більших від грани-

чної: сгр. = 0,1 мол. %. У випадку с > cгр. на поверхні свіжосколотих кристалів 
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iCdCdI2   виявлено нанокластери з латеральними розмірами ~70 нм та нано-

стрічки, ширина яких становить ~80 нм, довжина досягає ~2 мкм. Висота нано-

структур не перевищує ~1 нм.  

4. Встановлено, що при витримуванні на повітрі кристалів iCdCdI2   (0,1 

мол.%), на їхній поверхні формується нанодротини.  

5. Методами спектроскопії комбінаційного розсіяння світла та ІЧ–

поглинання встановлено, що до складу нанокластерів, сформованих на поверхні 

нестехіометричних кристалів СdI2, входить гідроксид (Cd(ОН)2) та оксид кад-

мію (СdO). 

6. Проаналізовано причини еволюції спектрів люмінесценції кристалів 

йодистого кадмію, витриманих при нормальних умовах упродовж тривалого 

часу. Вони пов’язані із зміною реальної структури та з формуванням на повер-

хні кристалів нанорозмірних включень і вкладом поверхневих атомів. В тонких 

кристалах спостерігається прояв поверхневих атомів на спектри люмінесценції. 

кристалів. 
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Розділ V 

Електронні та іонні процеси у світлочутливих структурах Ме–CdI2 

При напиленні тонких шарів галогенідів металів на металічні підкладки, 

отримуються структури Ме–ВХ2, (Ме=Сu, Au, Ag, B= Pb, Cd), які мають високу 

чутливість до електромагнітного випромінювання. Вона зумовлена фотохіміч-

ними перетвореннями, які протікають в таких системах під дією світла. Тому 

вивчення іонних та електронних процесів, які протікають у фото чутливих се-

редовищах при їхньому опроміненні світлом з області власного поглинання га-

логенідів металів, має важливе значення як з наукової, так і з практичної точок 

зору. 

У цьому розділі вивчаються електронні та іонні процеси, які протікають у 

світлочутливих системах „метал – йодистий кадмій” у темноті та при їхньому 

опроміненні світлом із області власного поглинання кристала. Вибір об’єкту 

дослідження зумовлений, в першу чергу тим, що структура шаруватих криста-

лів CdI2 є доволі розпушуючою, що сприяє дифузії атомів у об’єм кристала, а 

гетеросистеми Ag–CdI2 практично не досліджені. 

Мікроскопічні дослідження проводилися на металографічному мікроскопі 

МУМ-3 у відбитому та люмінесцентному світлі з реєстрацією зображення циф-

ровою камерою. В останньому випадку структура Ag–CdI2 опромінювалася з 

боку металу азотним лазером через фільтр УФС6, так що в об’єктив попадало 

тільки люмінесцентне випромінювання, яке виділялося фільтром КС-6. 

Результати мікроскопічних досліджень структур Ag-CdI2 вказують на те, 

що атоми металу локалізуються, головно, в місцях, пов’язаних з дефектами по-

верхні кристала: сходинках, пов’язаних з обривом потрійних шарів, сходинках 

росту, виходах дислокацій, ямках, тощо, які завжди існують на поверхні [53–

55]. Такий розподіл металу пояснюється зі здатністю срібла коаголювати в тон-

ких шарах, в результаті чого на початкових стадіях напилення утворюється си-

стема дискретних наночастинок, яка в подальшому покривається суцільною 

плівкою металу.  
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5.1. Спектри поглинання Me–CdI2 (Me=Ag, Au). 

Гетеросистеми Me–CdI2 були отримані термічним осадженням плівки ме-

талічного срібла та золота товщиною ~100 нм на свіжосколоті базисні поверхні 

(0001) кристалічного йодистого кадмію товщиною ~0,5…1,0 мм. 

Спектри поглинання вимірювалися за допомогою спектрофотометра 

Specord M40 безпосередньо після напилення плівки, а також після витримуван-

ня зразків Me–CdI2 в темноті при кімнатній температурі протягом певного часу. 

5.1.1. Плазмонне поглинання гетероструктур Me–CdI2 

На рис. 5.1 а наведені спектри поглинання структури Ag–CdI2, який вимі-

ряний відразу після напилення плівки металу. Видно, що нанесення плівки срі-

бла зумовлює появу широкої смуги екстинції з максимумом в області 500 нм, а 

також суттєвий ріст фонової екстинції у всій спектральній області. 

У спектрах поглинання структури Au–CdI2 реєструється інтенсивна смуга 

з максимумом при 569 нм та короткохвильова компонента з максимумом при 

460 нм (рис.5.1). 

  
а       б 

Рис. 5.1. Спектри екстинції структури Me–CdI2, Для порівняння на-

ведено спектр поглинання кристала перед напиленням плівки мета-

лу (a). Різницеві спектри Ag–CdI2 та Au–CdI2 відносно CdI2 (б). 
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На рис. 5.1 б зображено різницеві (відносно поглинання CdI2) спектри, на 

яких додаткові смуги, зумовлені напиленням плівки металу, виділені у чистому 

вигляді. 

Аналіз літературних даних свідчить що додаткові смуги структур Ag–

CdI2 та Au–CdI2 зумовлені поверхневим плазмонним резонансом у наночас-

тинках металів, які формуються при їхньому напиленні на поверхню кристала 

[123, 124]. 

Природа поверхневого плазмонного резонансу зумовлена тим, що під ді-

єю зовнішнього падаючого випромінювання електрони провідності зміщуються 

відносно нерухомого позитивно зарядженого іонного остова. Це зміщення но-

сить колективний характер, при якому рух електронів є узгодженим по фазі. 

Він реалізується у випадку, якщо радіус частинки R є меншим від довжини ві-

льного пробігу l електронів: R < l. У випадку, коли частота зовнішнього світла 

співпадає з власною частотою коливань електронів, спостерігається резонанс, 

який проявляється у появі смуги поглинання у спектрах нанорозмірних части-

нок металів, який є відсутнім у спектрах масивних зразків. 

Спектр частот коливальних поверхневих мод для сферичної частинки за-

дається виразом [125]: 
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, (5.1) 

де 
e

p m
ne24   – плазмова частота вільних електронів, n, e, me – концентрація, 

заряд та маса електронів провідності відповідно, m  – комплексна діелектрична 

проникність середовища, числа l =1, 2, 3, … – вказують на мультипольність ко-

ливань. В частинках з малими розмірами переважаючими є дипольні коливання 

(l = 1), для частинок більших розмірів (r > 50 nm) проявляються квадрупольні 

(l = 2) моди коливань. 

Спектральне положення максимумів ППР для металічної наночастинки у 

діелектричному середовищі визначається з умови рівності нулеві знаменника 
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виразу (5.1), що описує частоти поверхневих плазмонних мод. Для дипольних 

коливань (l = 1) отримується так звана умова Фрьоліха [125]: 

 m 2)](Re[  , (5.2) 
де 21)(  i  – комплексна діелектрична проникність срібла, m  – діефект-

рична проникність середовища навколо частинки. 

Очевидно, що у досліджуваних системах наночастинка металів контактують з 

повітрям та йодистим кадмієм. У найпростішому випадку структуру „повітря – ме-

тал – йодистий кадмій” можна розглядати у вигляді плоско паралельних шарів, 

межі поділу якої є паралельними до вектора Е світлової хвилі. Для такого випа-

дку ефективна діелектрична проникність записується у виді [109]: 

 ff mmm 21
)1(   , (5.3) 

де f – ступінь вкладу діелектричної проникності середовища над підкладкою у 

m . Якщо прийняти f = 0,5, то значення ефективної діелектричної проникності 

становитиме m  =· 2
mn  = 4,5. 

З графічного розв’язку рівняння 5.2 (рис.5.2) випливає, що максимуми 

смуг поверхневого плазмонного резонансу повинні спостерігатися в області 390 

та 530 нм для срібла та золота відповідно. 

Розбіжність між експериментальним та оціненим з формули (5.2) поло-

женням максимумів смуг ППР може бути пов’язана з рядом факторів. Перш за 

все, значення дійсної частини діелектричної проникності метала зростає за мо-

дулем при переході від масивного зразка до нанорозмірних частинок внаслідок 

включення в коефіцієнт загасання розсіяння носіїв на поверхні наночастинок 

[123]. Така зміна   металу зумовлює зміщення максимуму смуги у довгохви-

льову область. 

Інші ймовірні причини можуть бути зумовлені відхиленням форми нано-

частинок від сферичної, тобто сфероїдальною формою наночастинок, для яких 

існує поздовжня та поперечна плазмонні моди [123]. У великих за розмірами 

наночастинках можливе збудження мультипольних (а не тільки дипольних) мод 

[50], а електродинамічна взаємодія між частинками, якщо відстань між ними є 



118 

спів мірною з їхніми розмірами [126], також може зумовлювати довгохвильове 

зміщення смуги поверхневого плазмонного резонансу. 

 
Рис. 5.2 Графічний розв’язок рівняння (5.2) для Me–CdI2; криві 1 та 

2 – спектральні залежності дійсних частин   срібла та золота відпо-

відно, взятих з [123]. Крива 3 описує спектральну залежність вели-

чини mmn 22 2  . 

У випадку структур Ag–CdI2 ми вважаємо, що основна причина неспівпа-

діння максимумів пов’язана з відхиленням форми наночастинок від сферичної, 

на що вказує існування суттєвого довгохвильового крила. 

На рис.5.3 наведено смугу ППР наночастинок срібла у структурах Ag–

CdI2 у „чистому” вигляді з врахуванням суцільного фону, з якого видно існу-

вання принаймні двох компонент з максимумами при 491 та 608 нм, які можна 

інтерпретувати як поперечну та повздовжню моди сфероїда відповідно. 

За цими даними в електростатичному наближенні [124] оцінено співвід-

ношення осей еліпсоїда, яке становить ~1,43, якщо c a . З цих оптичних даних 

випливає, що наночастинки срібла мають форму сфероїдів – плоских дисків, бі-

льша вісь яких лежить в площині кристала. 
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Рис.5.3. Різницеві спектри наночастинок гетероструктур Ag–CdI2 з 

врахуванням суцільного фонового поглинання. 

Смуга ППР наночастинок золота з максимумом при 569 нм (рис.5.1 б) має 

симетричний характер, що свідчить про сферичну форму наночастинок. При 

цьому довгохвильове зміщення цієї смуги відносно положення, що випливає з 

умови Фрьоліха (530 нм), пов’язане з ростом розмірів наночастинок.  

5.1.2. Поглинання гетероструктур в області краю поглинання CdI2 

В спектрах гетероструктур Me–CdI2, крім смуг ППР наночастинок металів, 

спостерігаються більш короткохвильові смуги з максимумами при 420 та 450 

нм (рис.5.1, б). Ці смуги зумовлюються  3
4 ]IMe[ -центрами, які виникають при 

локалізації іонів срібла та золота у тетраедричних порожнинах ван-дер-

Ваальсівських щілин йодистого кадмію та виникненні хімічного зв’язку між 

домішковими атомами металів та ґратковим йодом. 

Крім того, у спектральній області, яка примикає до краю власного погли-

нання CdI2, існують смуги, зумовлені дефектними центрами, які також можуть 

давати вклад у поглинання структур Me–CdI2. 
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Встановлено, що величина поглинання структур Ag–CdI2 в області 420 нм 

зростає з ростом часу, що минув від напилення металу на поверхню кристала, 

що свідчить про існування процесів дифузії у таких системах. 

5.2. Спектри люмінесценції гетероструктур Me–CdI2 (Me=Ag, Au). 

У спектрах люмінесценції структури Ag–CdI2 у порівнянні з чистим крис-

талом виникає нова смуга у червоній області спектра з максимумом при 680 нм 

(рис.5.4.). Інтенсивність цього свічення зростає з часом, що минув від напилен-

ня плівки. 

 
Рис.5.4. Спектри люмінесценції гетероструктур Ag–CdI2, виміряних 

через 1 год. (крива 2), 20 год. (крива 3) та 70 год. (крива 4) після на-

пилення плівки металу. Кривою 1 зображено спектр свічення крис-

тала CdI2 до напилення срібла. 

Аналіз зображень поверхні Ag–CdI2 отриманих у звичайному та люмінес-

центному світлі свідчать, що темні місця, які обумовлені локалізацією срібла на 

неоднорідностях поверхні у звичайному освітлені стають світлими в люмінес-

центному (рис.5.5). 
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а      б 

Рис.5.5. Мікроскопічне зображення поверхні Ag–CdI2 у звичайному 

(а) та люмінесцентному світлі (б) 

Цей результат свідчить про зв’язок червоної люмінесценції Ag–CdI2 з на-

явністю плівки срібла та про переважну локалізацію центрів свічення на грани-

ці розділу фаз Ag та CdI2 [151]. 

Довгохвильове свічення структур Ag–CdI2 реєструється тільки при їх 

збудженні збоку металу, а при опромінені з протилежного боку спектр люміне-

сценції співпадає зі спектром чистого CdI2. Це підтверджує висновок про лока-

лізацію центрів випромінювання в приповерхневій області кристала, що є в ко-

нтакті з металом. Товщина цієї області становить d = α2  0,2 мкм, де 

α = 5×104 см–1 – коефіцієнт поглинання CdI2 на довжині хвилі збуджуючого сві-

тла 337 нм. 

Додаткове свічення Ag–CdI2 збуджується світлом з області власного пог-

линання кристалу, а також у домішковій смузі з максимумом при 420 нм. При 

інтерпретації можливої природи центрів випромінювання Ag–CdI2 в червоній 

області спектра слід враховувати той факт, що для чистих кристалів також є 
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властивим свічення в цій же ділянці спектра ( = 660...670 нм) при збуджені 

CdI2 в області дефектної смуги при 384 нм. 

Дослідження спектрів люмінесценції гетероструктур, отриманих напи-

ленням срібла на леговані свинцем кристали CdI2, вказують на незначну зміну 

інтенсивності смуги, обумовленої нанесенням плівки срібла на поверхню зраз-

ка, хоча коефіцієнт поглинання в області 384 нм зростає більше ніж в 1000 ра-

зів. Цей факт свідчить про відсутність прямої кореляції між величиною погли-

нання CdI2 при 384 нм та інтенсивністю свічення в червоній області спектра. 

Встановлено також відсутність прямого зв’язку інтенсивності довгохвильової 

смуги свічення Ag–CdI2 від ступеня дефектності кристалів та від їх домішково-

го складу в області малих концентрацій (с ≤ 10–1...10–2 мол.%). При великих 

концентраціях домішки в спектрах легованих кристалів CdI2 також виникають 

додаткові смуги в червоній області спектра ( = 680...700 нм), параметри яких є 

подібними до смуг свічення гетероструктур Ag–CdI2. 

Отже люмінесценція структур Ag–CdI2 в довгохвильовій області не є 

обумовлена дефектами чи неконтрольованими домішками матриці CdI2, а ви-

никає при нанесені плівки металу. 

В гетероструктурах Au–CdI2 додаткова довгохвильова смуга має макси-

мум при 700 нм (рис.5.6). 

 
Рис.5.6. Спектри люмінесценції гетероструктур Au–CdI2 



123 

На відміну від Ag–CdI2, її інтенсивність при кімнатній температурі є не-

значною порівняно з інтенсивністю свічення йодистого кадмію у зеленій облас-

ті спектра. Крім того нами не виявлені часові зміни інтенсивності свічення ге-

тероструктур Au–CdI2, які сильно проявляються в Ag–CdI2. 

Природа довгохвильових смуг свічення гетероструктур Me–CdI2 (Me = Ag, 

Au) пов’язується нами з  3
4 ]IMe[  центрами, які зумовлюють смуги поглинання 

при 420 та 450 нм (див.п.5.1.2). 

В роботах [116, 119] методом МО ЛКАО розраховано електронну струк-

туру центрів  3
4 ]IMe[ , сформованих атомами металів при їх локалізації у тет-

раедричних порожнинах ван-дер-Ваальсових щілинах шаруватих. В рамках за-

пропонованої моделі спостережувані смуги поглинання та довгохвильової лю-

мінесценції Me–CdI2 пов’язані з електронними переходами між станами вален-

тної зони та локальним рівнем під дном зони провідності. 

Запропонована модель є аналогічною до моделі, що описує оптичне пог-

линання та люмінесценцію нестехіометричних кристалів CdI2–Cd з концентра-

цією металічного кадмію, нижчою від критичної (див.п.3.1). 

5.3. Визначення коефіцієнта дифузії срібла в Ag–CdI2 

Часова залежність інтенсивності додаткової смуги випромінювання Ag–

CdI2 пов’язана, очевидно, зі зростанням концентрації центрів свічення внаслі-

док дифузії срібла в кристал CdI2 (рис.5.4). 

Процес дифузії срібла у матрицю можна описати за допомогою другого 

закону Фіка: 

 dC d dCD
dt dx dx

   
 

, (5.4) 

де С – концентрація дифундуючих іонів, x – дифузійна віддаль, D – коефіцієнт 

дифузії. 

Розв’язок рівняння (1) можна отримати в аналітичному вигляді за умови 

постійної поверхневої концентрації срібла Спов. (товщина плівки досліджуваних 

зразків дозволяє зробити таке припущення): 
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де С0 – початкова концентрація срібла в CdI2, t – час дифузії і 
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Враховуючи, що інтенсивність випромінювання є прямо пропорційна 

концентрації центрів свічення, часова залежність інтенсивності довгохвильової 

люмінесценції Ag–CdI2 може бути описана залежністю: 

 ( ) ~ 1 Erf
2

xI t
Dt

   
 

. (5.8) 

Таким чином, коефіцієнт дифузії D можна визначити підставивши у рів-

няння (5.8) експериментально отриману залежність I(t), за умови що відома ди-

фузійна віддаль x. 

Визначення дифузійної віддалі x базується на наступному аналізі експе-

риментальних даних. Відомо, що довгохвильова люмінесценція Ag–CdI2 спо-

стерігається лише при збудженні зразка зі сторони плівки металу (вставка на 

рис. 2). При збудженні з іншого боку люмінесценція Ag–CdI2 співпадає з влас-

ним свіченням CdI2. В такому випадку проміжна область де існують центри сві-

чення  3
4 ]IAg[  не підлягає збудженню завдяки повному поглинанню збуджу-

ючого світла. В процесі поступового сколювання зразків CdI2 було виявлено, 

що довгохвильове свічення структури Ag–CdI2 з’являється при товщині зразків 

менших за 0,20±0,05 мм (вставка на рис. 2). Цю величину x = 0,2 мм було ви-

значено як дифузійну віддаль проникнення іонів срібла в матрицю CdI2 упро-

довж 70-ти годин. 

Порівняння теоретично розрахованих (рис. 5.7, суцільна крива) та експе-

риментально отриманих (рис. 5.7, кружечки) залежностей інтегральної інтенси-

вності свічення I(t) показує, що найкраще співпадіння досягається при 
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D = 3,2×10–9 см2/сек. Беручи до уваги той факт, що оцінка дифузійної віддалі 

може містити похибку, ми обрали значення D = (3,0±0,5)×10–9 см2/сек. Цю ве-

личину надалі розглядатимемо як коефіцієнт дифузії срібла в матрицю CdI2. 

 
Рис. 5.7. Часова залежність інтенсивності свічення гетероструктур 

Ag–CdI2. Точки – експериментальна крива, суцільна лінія – апрок-

симація виразом 5.8. 

Отримане значення D є меншим ніж в інших галогенідах [82, 83] і харак-

теризує „темнову” дифузію срібла в кристалі CdI2. Аналогічно як і в інших 

структурах типу „метал-напівпровідник” (метал – Ag, Cu, напівпровідник – 

PbI2, SnI2, As2S3 та ін.) [82, 83], зона-зонні переходи спричиняють зростання 

швидкості цих процесів приблизно в 104 раз. Цей ефект може бути пов’язаний з 

біполярною дифузією срібла: для забезпечення електронейтральності кристала 

дифузію іонів Ag+ повинен компенсувати протилежно напрямлений рух елект-

ронів e–. Отже процес дифузії срібла в зразках CdI2 повинен описуватись коефі-

цієнтом біполярної дифузії: 

 
ei

ieei
amb. 






DDD , (5.9) 

де i , e  – іонна та електронна провідності, Di, De – коефіцієнти іонної та елек-

тронної дифузії, відповідно. Враховуючи, що для кристалів CdI2 ei    [19], з 
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рівняння (5.9) випливає, що eamb. DD  . Тобто наведене вище значення коефіціє-

нта дифузії визначається, в першу чергу, електронною складовою. 

Порівняно мале значення цього коефіцієнту може бути пов’язане з існу-

ванням статичних диполів „локалізований електрон e– – іон Ag+”, які виникають 

внаслідок локалізації електронів на глибоких рівнях захоплення кристалів CdI2. 

5.4. Вплив УФ-опромінення на спектри люмінесценції гетероструктур 

Ag–CdI2 

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.5.8). 

 
Рис.5.8. Часова залежність інтенсивності люмінесценції Ag–CdI2  

при УФ – опроміненні. Точки – експериментальна крива, суцільна 

лінія – розрахунок за формулою 5.12. 

При витримуванні гетероструктур Ag–CdI2 в темноті при кімнатній тем-

пературі 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.  
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Процеси „загасання” та відновлення люмінесценції спостерігаються при 

багатократних (7–10) циклах „УФ-опромінення – відпал” [152]. 

5.4.1. Феноменологічна модель часової зміни 

Часові зміни інтенсивності люмінесценції гетероструктур описуються в 

рамках моделі, в якій вважається, що під дією УФ-опромінення зникає частина 

центрів свічення типу  3
4 ]IAg[ : 

 )])exp(exp[1(),( 00 xtIFntxn   , (5.10) 
де 0n  – концентрація центрів випромінювання до початку УФ-опромінення; 

),( txn  – кількість центрів, які зникли в момент часу t  на глибині x  від поверхні 

зразка; 0I  – інтенсивність УФ-опромінення;   – коефіцієнт поглинання; F  – 

перетин процесу „загасання” люмінесценції. 

Оскільки інтенсивність люмінесценції пропорційна кількості випромі-

нюючих центрів вn , то часова залежність )(tI  набуде вигляду: 
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 ,(5.11) 

де   – квантовий вихід люмінесценції; S  – площа опромінюваної поверхні; d  – 

товщина зразка. 

У випадку 1d , що реалізується в Ag–CdI2, вираз (5.8) запишеться у 

вигляді: 

       











 tFI
tFI

NSItI 0
0

0 exp11 


 . (5.12) 

Рівняння (5.12) можна використати для знаходження величини перетину 

захоплення процесу загасання свічення Ag–CdI2 під дією УФ-опромінення. При 

цьому величина   визначалась з експериментальної кривої загасання (оскільки 

при t , 1)(
0I
tI ) і для досліджуваних структур становила ~0,60 при 

T = 290 K. 
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Інтенсивність збуджуючого світла 0I  змінювалась від 16100,2   до 

ссм
фотон101,1 2

18


 , а значення   для нм 337 , вибиралось рівним 14 см 105  .  

Апроксимація експериментальної кривої загасання рівнянням (5.9) дозво-

лила визначити значення перетину захоплення процесу „загасання” свічення 

фотон
см10

2
19F  (рис. 5.8) [152]. 

Встановлено що значення F  суттєво залежить від температури: в області 

K 260T  процеси гасіння фактично не реєструються, а в діапазоні від 260 до 

320 K значення F  зростає в 102 разів (рис. 5.9).  

Температурна залежність величини   (тобто ефективності зникнення 

центрів свічення) приведена на рис. 5.9 б, з якої видно, що найбільш ефективно 

УФ-опромінення „гасить” люмінесценцію Ag–CdI2 в області 310 K. (рис. 5.9). 

 
а       б 

Рис.5.9. Температурні залежності параметрів F  (а) та   (б). 

Внаслідок зменшення інтенсивності свічення Ag–CdI2 між УФ-

опроміненою та неопроміненою ділянками гетероструктур виникає контраст в 

люмінесцентному зображенні: 

 
мін0

мін0
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II




  (5.13) 
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значення якого змінюється в межах 0,6–0,9. Контраст зникає при короткочас-

ному (~10 хв) прогріві гетероструктур до температури ~400 K, або при їх ви-

тримування в темноті впродовж 7 годин при кімнатній температурі. 

Описана вище люмінесценція Ag–CdI2 та зміни її інтенсивності при УФ-

опроміненні реєструються також у плівкових гетероструктурах, тобто в систе-

мах Ag–CdI2, отриманих при послідовному (чи одночасному за кермет техноло-

гією) напиленні плівок Ag або AgI та CdI2. Вони реєструються також навіть пі-

сля трирічного зберігання гетероструктур, що з врахуванням можливості про-

ведення багатьох циклів „опромінення-відпал” суттєво розширює сферу прак-

тичного використання галогенідів кадмію [19, 82, 154].  

Зокрема на структурах Ag–CdI2 можна реалізовувати середовища для ві-

зуалізації поля та інтенсивності УФ-опромінення [154]. 

Відмітимо, що ефекти загасання довгохвильового свічення властиві не 

тільки Ag–CdI2, але й іншим інтеркальованим та легованим кристалам CdI2, в 

яких виникає довгохвильове свічення в області нм 650 . 

5.4.2. Схема електронних переходів  

При контакті Ag–CdI2 утворюється бар’єр Шоткі, енергетична схема яко-

го зображена на рис. 5.10. 

 
Рис.5.10. Схема бар’єру Шотткі [155] 

Враховуючи p-тип провідності CdI2 при кімнатній температурі, в області 

контакту утворюється збіднений основними носіями шар, і вбудований негати-

вний заряд внаслідок локалізації електронів на акцепторах.  
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Оскільки люмінесценція Ag–CdI2 спостерігається тільки при опроміненні 

гетероструктур з боку металу, а енергія лазерного випромінювання еВ 6,3h  

є більшою від ширини забороненої зони CdI2 при кімнатній температурі, то 

збуджуюче світло проникає на глибину 

 мкм 2,0см 102 51  d ,  
( 14 см 105   – коефіцієнт поглинання CdI2 для нм 337 ). З цього випливає 

що глибина проникнення збуджуючого випромінювання є меншою за товщину 

області просторового заряду гетероструктури [155], а отже, на розглядувані 

процеси повинні суттєво впливати поля області просторового заряду (ОПЗ) ге-

тероструктури. 

При зона-зонному опроміненні Ag–CdI2 утворюються вільні електрони та 

дірки. Ці носії розділяються полем бар’єру: дірки дрейфують вглиб кристала, а 

електрони можуть локалізуватися на пастках, що існують в околі контакту. Од-

ночасно електрони та дірки можуть захоплюватися  3
4 ]IAg[ -центрами, внаслі-

док чого відбувається їх рекомбінація з випромінюванням в довгохвильовій об-

ласті спектра. Дрейф дірок в глиб кристала обумовлюватиме зменшення їх кон-

центрації в області ОПЗ. Одночасно захоплення  3
4 ]IAg[ -центром електрона 

приведе до перетворення Ag+ іона в нейтральний атом, а отже до зникнення 
 3

4 ]IAg[ -центра внаслідок „виключення” зв’язку між його компонентами. 

Утворені в результаті такого процесу нейтральні атоми 0Ag  в подальшо-

му можуть знову вступити в хімічний зв’язок з ґратковими аніонами, що приз-

веде до часткового відновлення концентрації  3
4 ]IAg[ -центрів. Крім того під 

дією УФ-опромінення частина нейтральних атомів може коагулювати в класте-

ри, що зумовлюватиме зміну поглинання у видимій області спектра. Отже при 

УФ опроміненні в гетероструктурах протікають одночасно два процеси: змен-

шення концентрації  3
4 ]IAg[ -центрів та їх наступне утворення, а при встанов-

ленні динамічної рівноваги між цими процесами буде існувати деяка концент-

рація центрів випромінювання, яка менша на величину   від початкової. 
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Відновлення свічення Ag–CdI2 при короткотривалому прогріванні або ви-

тримці гетероструктур в темноті свідчить, очевидно, про відновлення концент-

рації  3
4 ]IAg[ -центрів. Воно, в свою чергу, може бути обумовлене термічною 

іонізацією нейтральних атомів   eAgAg0 , з наступним утворенням центра 

свічення. Крім того ріст концентрації  3
4 ]IAg[ -центрів може пов’язуватися та-

кож з фотостимульованою дифузією срібла в матрицю 2CdI . Протіканню обох 

процесів сприяє, очевидно, вивільнення локалізованих на пастках електронів, 

які утворюють при термічній іонізації 0Ag , або електронів, що дифундують ра-

зом з Ag  в матрицю 2CdI . Очевидно, ці рівні не є глибокими, на що вказує те-

мпературна залежність величини   (рис. 5.9). Зменшення   при K 310T  сві-

дчить про зменшення числа центрів свічення, які беруть участь в процесах зага-

сання через вивільнення локалізованих на пастках електронів, що пояснює від-

новлення властивостей гетероструктур при їх витримці в темноті впродовж 5–7 

годин. 

5.4.3. Загасання свічення у інших кристалах  

Відмітимо, що із запропонованої моделі не є необхідним існування 

бар’єру гетероструктури для спостереження ефекту затухання свічення під дією 

УФ-опромінення. Подібні ефекти спостерігатимуться також в легованих чи ін-

теркальованим іншими домішками кристалах, якщо в останніх, одночасно з 

центрами типу  3
4 ]IМе[  або  2

4
2 ]IМе[  виникатимуть електронні та діркові рі-

вні захоплення. В такому випадку вільні носії, генеровані УФ-опроміненням, 

локалізовуватимуться одночасно на центрах свічення та рівнях захоплення. 

Якщо концентрація електронних рівнів буде меншою, ніж діркових, то після їх 

насичення спостерігатиметься зникнення  3
4 ]IМе[ -центрів внаслідок локаліза-

ції на них електронів, а отже, виключення зв’язку між його компонентами. На-

ступне відновлення інтенсивності свічення спостерігатиметься при звільненні 

електронів з пасток. Такий механізм пояснює існування процесу загасання сві-

чення у легованих кристалах CdI2, а його різна ефективність обумовлюється, 
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очевидно параметрами (концентрація, глибина залягання) утворюваних центрів 

захоплення. З цього випливає, що вибором домішок можна керувати парамет-

рами процесу затухання, а отже, впливати, зокрема, на час зберігання зобра-

ження, сформованого УФ-опроміненням, що важливо для практичного викори-

стання. 

Такий висновок підтверджений існуванням цього ефекту в кристалах 

iCdCdI2  , при концентрації Cd  меншої від критичної, які також володіють 

свіченням у довгохвильовій області. На рис. 5.11 кривою 2 зображено загасання 

довгохвильової люмінесценції кристалів iCdCdI2  , (для порівняння на цьому 

ж рис. наведено загасання свічення в 2CdIAg  ) а з апроксимації експеримен-

тальної кривої рівнянням (5.9) отримано значення параметрів процесу, які ста-

новлять 2см 007,0 F  та 81,0  [152]. 

 
Рис. 5.11. Часова залежність інтенсивності люмінесценції 2CdIAg   

(1) та iCdCdI2   (2) при УФ-опроміненні. Точки – експерименталь-

ні криві, суцільні лінії – розрахунок за формулою (5.12). 
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Нами досліджено процеси загасання в світлочутливих поліактивованих 

кристалах CdBr2: AgCl, PbBr2, які володіють інтенсивною люмінесценцією з 

максимумом в області 460–465 нм (рис. 5.12) [153]. 
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Рис.5.12. Спектр свічення кристала CdBr2: 0.3 мол. % AgCl, 

1.0 мол. % PbBr2, опроміненого лазером ЛГИ-21 при 295 К (а). Зага-

сання люмінесценції з максимумом 460 нм при опроміненні лазе-

ром ЛГИ-21 при 295 К 

В рамках запропонованої феноменологічної моделі значення параметрів 

для кристала CdBr2: AgCl, PbBr2 становлять 446,1F  та 94,0  [156]. 

Висновки до розділу 5. 

1. В гетероструктурах Ме–CdI2 виявлено смуги поглинання, які пов’язані 

з поверхневим плазмонним резонансом у наночастинках срібла та золота, які 

формуються на первинних стадіях напилення металу. З аналізу параметрів спе-

ктра встановлено, що частинки срібла мають сфероїдальну форму, з відношен-

ням осей ~1,43, якщо c a . 

2. У структурах Ме–CdI2 формуються центри свічення типу  3
4 ]IMe[ , які 

випромінюють при 680 та 700 нм для срібла та золота відповідно. 

3. З часової залежності інтенсивності свічення гетероструктур Ag–CdI2 

визначено значення коефіцієнта дифузії срібла у CdI2, який становить 
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D = (3,0±0,5)×10–9 см2/сек. Показано, що дифузія срібла у йодистий кадмій опи-

сується біполярним механізмом. 

4. Встановлено, що під дією УФ-опромінення інтенсивність довго-

хвильового випромінювання Ag–CdI2 зменшується з часом доходячи до певного 

мінімального значення Iмін.. Запропонована феноменологічна модель, яка опи-

сує процеси загасання свічення і визначено параметри моделі. 
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Основні результати та висновки 

В роботі наведено результати досліджень електронних та фононних спек-

трів і морфологічних характеристик наноструктур які формуються на поверхні 

та в об’ємі номінально чистих та з порушеною стехіометрією кристалів йодис-

того кадмію. З аналізу отриманих даних сформульовано такі всновки: 

1. Встановлено, що надстехіометричні атоми кадмію зумовлюють появу у 

кристалах CdI2 додаткових смуг поглинання (та збудження люмінесценції) при 

395-410 нм і довгохвильового свічення з максимумом при 670 нм, які зумовлені 
 4

6
2 ]ICd[  центрами. Смуги в області 370–385 нм зумовлені нанокластерами 

металічного кадмію. Запропонована модель, яка пояснює концентраційну зале-

жність спектрів. 

2. Показано, що поглинання кристалів СdI2–І2 у видимій області спектра 

пов'язане з центрами, до складу яких входить квазімолекула йоду І2 та вакансія 

кадмію. Запропонована модель центрів, які формуються, головно, на краю 

структурного шару. 

3. Із ІЧ спектрів кристалів визначено основні параметри осциляторів та 

дисперсію відносної діелектричної проникності СdI2 у далекій ІЧ області спек-

тра (10–200 см–1). 

4. Досліджено часові залежності параметрів росту наноструктур, на осно-

ві яких запропоновано дифузійна модель кінетики росту поверхневих конусо-

подібних нанокластерів, яка ґрунтується на зустрічній дифузії компонентів, що 

входять до їхнього складу. Швидкість росту нанокластерів визначається часо-

вою зміною градієнту концентрації іонів кадмію у приреакційній області. 

5. Досліджено вплив нестехіометрії на морфологію наноструктур, що фо-

рмуються на поверхнях кристалів. Встановлено, що морфологія наноструктур, 

сформованих у об’ємі кристалів iCdCdI2  , є різною при концентрації надсте-

хіометричних атомів кадмію, менших та більших від граничної: сгр. = 0,1 мол.%: 

у випадку с > cгр. виявлено нанокластери з латеральними розмірами ~70 нм та 

нанострічки, ширина яких становить ~80 нм, довжина досягає ~2 мкм, а висота 
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не перевищує ~1 нм. При витримуванні на повітрі кристалів iCdCdI2   

(0,1 мол.%), на їхній поверхні формуються нанодротини. 

6. Методами спектроскопії комбінаційного розсіяння світла та ІЧ–

поглинання встановлено, що до складу нанокластерів, сформованих на поверхні 

нестехіометричних кристалів СdI2, входить гідроксид (Cd(ОН)2) та оксид кад-

мію (СdO). 

7. Проаналізовано причини еволюції спектрів люмінесценції кристалів 

йодистого кадмію, витриманих при нормальних умовах упродовж тривалого 

часу. Вони пов’язані із зміною реальної структури та з формуванням на повер-

хні кристалів нанорозмірних включень і вкладом поверхневих атомів. В тонких 

кристалах спостерігається прояв поверхневих атомів на спектри люмінесценції. 

кристалів. 

8. В гетероструктурах Ме–CdI2 виявлено смуги поглинання, які пов’язані 

з поверхневим плазмонним резонансом у наночастинках срібла та золота, які 

формуються на первинних стадіях напилення металу. З аналізу параметрів спе-

ктра встановлено, що частинки срібла мають сфероїдальну форму, з відношен-

ням осей ~1,43, якщо ac  . 

9. У структурах Ме–CdI2 формуються центри свічення типу  3
4 ]IMe[ , які 

випромінюють при 680 та 640 нм для срібла та золота відповідно. 

10. З часової залежності інтенсивності свічення гетероструктур Ag–CdI2 

визначено значення коефіцієнта дифузії срібла у CdI2, який становить 

D = (3,0±0,5)×10–9 см2/сек. Показано, що дифузія срібла у йодистий кадмій опи-

сується біполярним механізмом. 

11. Встановлено, що під дією УФ-опромінення інтенсивність довгохви-

льового випромінювання Ag–CdI2 зменшується з часом доходячи до певного 

мінімального значення Iмін. Запропонована феноменологічна модель, яка описує 

процеси загасання свічення і визначено параметри моделі. 
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