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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інтенсивний ріст в усьому світі частки електричної
енергії, що отримується в результаті перетворення із сонячного випромінювання,
зумовило необхідність розробки нових типів тонкоплівкових фотоперетворювачів
на основі дешевих і екологічно безпечних матеріалів. Незважаючи на
привабливість кремнію для створення сонячних елементів та сьогоднішні успіхи
фотовольтаїки на його основі, експоненційне зростання площ сонячних панелей
входить в протиріччя із непрямозонним характером Si, і як наслідок, обумовлює
необхідну товщину його шарів для повного поглинання світла в декілька сотень
мікрон. Як альтернатива Si, донедавна розглядалося використання фоточутливих
мікронних (1-2 мкм) шарів із прямозонних напівпровідників, таких як CdTe або
трьохкомпонентних сполук CuIn(Ga)S2 (CI(G)S), або відповідних селенідів. В
обох випадках досягнутий ККД вже перевищив 20%. Але використання CdTe в
сонячних елементах є проблемним із-за екологічних міркувань, а масштабне
використання CI(G)S сполук для цих цілей є економічно не привабливим із-за
малої розповсюдженості In і Ga в земній корі. Саме це обумовило в останні 5-6
років зміщення інтересу до дослідження четверних сполук, де In і Ga замінюються
дешевими та екологічно безпечними металами II та IV груп, наприклад такими, як
Zn і Sn. Звідси і абревіатура цих сполук CZTS. Ширина прямої забороненої зони
цих сполук може варіюватися заміною S на Se, або Sn на Ge чи Si. Досягнутий на
сьогодні ККД для фотоперетворювачів на CZTS(Se) вже перевищив 13%.
Проте вже перші дослідження виявили, що успіх у використанні
напівпровідників типу CZTS неможливий без вирішення не тільки технологічних
проблем, а й ряду фундаментальних. Найважливіші з них – це можливе
співіснування різних кристалографічних фаз, висока ймовірність включень
вторинних подвійних (Cu2-xS, ZnS, SnS, SnS2) або потрійних (Cu2SnS3) фаз,
можливість значної компонентної нестехіометрії (надлишок або нестача Cu та
елементів II та IV груп), і, як результат, можливість високої концентрації власних
структурних дефектів. У вирішенні всіх вказаних проблем досить
інформативними є оптичні дослідження і особливо Раманівське розсіювання
світла. Останнє суттєво компенсує проблему неможливості використання в
структурному аналізі цих сполук традиційної для цих цілей рентгенівської
дифракції, що пов’язано з близькістю рефлексів від формуючих ці сполуки
катіонів Cu+ і Zn2+.
З іншого боку особливо перспективними є нанокристали (НК) цих сполук,
що отримуються методами колоїдної хімії, оскільки вони відкривають нові
можливості для тонкоплівкових пристроїв, в тому числі сонячних елементів
третього покоління, оскільки вони поєднують можливість налаштовування
оптичних властивостей шляхом зміни розміру нанокристалів і функціоналізації
поверхні. В той же час колоїдні нанокристали у вигляді концентрованих чорнил
легко можуть бути застосовані у сучасних технологіях тонкоплівкового друку і
отримані безпосередньо у водних середовищах. За рахунок своєї екологічної
чистоти, подібні багатокомпонентні халькогеніди інтенсивно досліджувалися і
для багатьох сфер застосувань за рамками фотовольтаїки, зокрема в галузі
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нелінійної оптики. Перспектива широкого застосування халькогенідних
напівпровідників типу AIBIIIC2VI (наприклад, Cu(In,Ga)(S,Se)2 або AgGa(S,Se)2) в
нелінійних оптичних пристроях обумовила їх інтенсивне дослідження впродовж
останніх років. Було показано, що потрійні срібловмісні сполуки, такі як AgGaS2
та AgGaSe2, характеризуються високими значеннями нелінійно-оптичних
коефіцієнтів, що привело їх в ряд ефективних матеріалів для перетворення частот
оптичного випромінювання в ближньму та середньому інфрачервоних
спектральних діапазонах. Однак недавні дослідження показали, що кращою
альтернативою потрійним AgGaS2 та AgGaSe2 можуть бути змішані четверні
сполуки AgxGaxGe1-xS2 та AgxGaxGe1-xSe2. В них значно вищий поріг променевої
стійкості, більша ширина забороненої зони та коефіцієнт подвійного
променезаломлення, і, як результат, більше різних можливих реалізацій схем
узгодження фаз взаємодіючих променів. Все вищесказане і обумовлює наукову і
прикладну актуальність цієї роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
відповідає основним науковим напрямкам діяльності Інституту фізики
напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України і виконувалась у
відповідності до тем: № III – 3 – 16 “Оптика та радіоспектроскопія електронних,
фононних, плазмонних і спінових збуджень у напівпровідникових матеріалах
різної розмірності", теми № III – 10 – 15, “Розробка методів одержання та
метрологічного забезпечення складних напівпровідникових та приладових
структур", теми № 8/17-Н, "Дослідження наноструктур на основі
багатокомпонентних напівпровідникових халькогенідів металів як матеріалів для
нового покоління фотовольтаїки та люмінесцентних біоміток", а також в рамках
гранту DAAD (Leonhard-Euler Programm, project “ChaSe”).
Мета і завдання. Метою дисертаційної роботи є експериментальне і
теоретичне
з’ясування
особливостей
фононних
спектрів
об’ємних,
тонкоплівкових і наноструктурованих четверних халькогенідів металів,
особливостей їх перебудови в залежності від зміни компонентного складу,
наявних в них структурних дефектів та розмірів нанокристалів. Для досягнення
даної мети вирішувались наступні завдання:
1. Отримати методом Раманівської спектроскопії відомості про коливні
спектри об’ємних кристалічних зразків сімейства CZTS з різним
компонентним складом та з різною структурною досконалістю.
2. Визначити особливості прояву розмірного ефекту при переході від
об’ємних кристалів до нанокристалів надмалих розмірів (2 – 5 нм) як у
сполуках типу CZTS, так і у можливих вторинних дефектних фазах,
наявних у цих сполуках.
3. Дослідити особливості фононних спектрів зразків з нанокристалами в
залежності від різних умов постсинтезної обробки.
4. Встановити характер перебудови спектрів Раманівського розсіювання
світла срібловмісних четверних халькогенідів при варіюванні
компонентного складу.
Об’єктом даного дослідження є напівпровідникові об’ємні кристали і
нанорозмірні кристалічні структури четверних халькогенідів металів.
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Предметом даного дослідження є Раманівські та фотолюмінесцентні
спектри різних за хімічним і компонентним складом, типом структури і
досконалістю зразків четверних халькогенідів металів.
Методи дослідження. Основним методом досліджень було обрано
Раманівську спектроскопію. Результати, отримані методом Раманівського
розсіювання світла, підтверджувалися та доповнювалися дослідженнями
фотолюмінесценції, X-променевою фото спектроскопією (XPS), X-променевою
дифрактометрією (XRD) та TEM.
Наукова новизна одержаних результатів.
1. Всі експериментально отримані смуги поляризаційного Раманівського
розсіюваня четверних халькогенідів Cu2ZnSiS4 співставлені з розрахованими
методом теорії функціонала густини (DFT) теоретичними значеннями та віднесені
до конкретних типів власних коливань гратки.
2. Встановлені особливості перебудови фононного спектру при варіюванні
компонентного складу для сімейства змішаних кристалів Cu2ZnSnS4-Cu2ZnGeS4
(CZTGS), і вперше показано, що, на відміну від класичних бінарних (А2В6, А3В5)
напівпровідників, в матеріалах складних халькогенідів із багатоатомною
елементарною коміркою можливий одночасний прояв одномодового та
двухмодового типів перебудови фононного спектру. Останнє обумовлене суттєво
різною дисперсією високо- і низькочастотних оптичних коливань гратки таких
сполук.
3. Вперше встановлена кореляція між проявом дефектів в спектрах
фотолюмінесценції та структурним розупорядкуванням гратки в спектрах
раманівського розсіювання світла зразків четверних халькогенідів металів різного
компонентного складу.
4. Використаний в даній роботі підхід з фракціонуванням НК за розмірами
дозволив встановити нестандартну залежність частот оптичних фононів CZTS від
розмірів НК в діапазоні 2 – 3 нм. На відміну від типового для класичних
напівпровідників низькочастотного зсуву фононних смуг і їх асиметричного
уширення зі зменшенням розмірів нанокристалітів, для НК CZTS в Раманівському
спектрі має місце високочастотний зсув і звуження смуги, що пов’язано з
«позитивною» дисперсією високочастотної фононної гілки поблизу центру зони
Бріллюена.
5. Вперше виявлено, що критичним фактором, який впливає на якість
плівок, які отримуються методом дропкастингу з колоїдного розчину
наночастинок, є умови їх осадження та висушування. Встановлено, що при
довготривалому процесі висушування утворюються вторинні дефектні фази Cu2xS та відбувається розупорядкування в нанокристалах CZTS. Виявлено, що
збуджуюче лазерне випромінювання може активізувати процес формування
вторинної дефектної фази сульфіду міді.
6. Для ультрамалих (d ≈ 2 нм) НК ZnS експериментально зареєстровано
передбачене раніше теоретично резонансне підсилення багатофононного
Раманівського розсіювання світла за участю поперечних оптичних та поперечних
акустичних коливань, що обумовлене великими значеннями констант електрондвохфононної взаємодії.
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7. Показано, що фононний спектр змішаної сполуки AgxGaxGe1-xSe2 являє
собою одночасний прояв смуг характерних для обох кінцевих сполук AgGaSe 2 та
GeSe2. При цьому, перебудова спектру зі зміною компонентного складу є
двохмодовою, подібно до випадку молекулярних кристалів.
Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати про
взаємозв’язок фізико-хімічних властивостей кристалів, плівок і нанокристалів на
основі четверних халькогенідів металів із їх компонентним складом,
температурними режимами синтезу і постсинтезними обробками можуть бути
використані технологами для одержання зразків з потрібними властивостями.
Характеристики нанокристалів, що були отримані у колоїдних розчинах,
можуть бути використані для приготування високоякісних плівок та підбору умов
для їх довготривалого збереження.
Відомості щодо постсинтезної обробки плівок нанокристалів четверних
халькогенідів металів лампою швидкого відпалу можуть бути використані для
налаштування та оптимізації процесу покращення їх якості у промислових
масштабах.
Достовірність отриманих результатів забезпечувалась використанням
сучасних експериментальних взаємодоповнюючих методів досліджень. В усіх
випадках перевірялася відтворюваність результатів. Додатковим фактором
перевірки слугувало порівняння результатів з даними інших дослідників.
Результати дисертації опубліковані у високорейтингових фахових виданнях та
були апробовані на міжнародних і вітчизняних конференціях.
Особистий внесок здобувача полягає в одержані і обробці всіх
експериментальних спектрів Раманівського розсіювання світла і ФЛ, участі в
XPS, XRD і TEM аналізі частини зразків, участі із співавторами в обговоренні та
інтерпретації результатів, написанні та оформленні всіх публікацій, особистих
доповідях робіт на конференціях різного рівня.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної
роботи доповідалися та обговорювалися на: Конференції молодих вчених з
фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2016» (Київ, Україна, 6 – 8
квітня 2016 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Нанотехнології
та наноматеріали» (Львів, Україна, 24 – 27 серпня 2016 року); VII Українській
науковій конференції з фізики напівпровідників (Дніпро, Україна, 26-30 вересня
2016 року); VIII Міжнародній науковій конференції «Релаксаційні, нелінійні,
акустооптичні процеси і матеріали» (Світязь, Україна, 1-5 червня 2016 року);
Конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання
– 2017» (Київ, Україна, 5 – 7 квітня 2017 року); 2017 IEEE International Young
Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (Львів, Україна, 17-20 жовтня
2017 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Нанотехнології та
наноматеріали» (Чернівці, Україна, 23 – 26 серпня 2017 року); Конференції
молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2018»
(Київ, Україна, 4 – 6 квітня 2018 року); International Workshop on Raman
Spectroscopy Dedicated to 90th Anniversary of Inelastic Light Scattering (Raman
Scattering) Discovery (Київ, Україна, 17-18 травня 2018 року); 34th International
Conference on the Physics of Semiconductors (Монпельє, Франція, 29 липня – 3
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серпня
2018
року);
Міжнародній
науково-практичній
конференції
«Нанотехнології та наноматеріали» (Київ, Україна, 27 – 31 серпня 2018 року); VIIІ
Українській науковій конференції з фізики напівпровідників (Ужгород, Україна,
2-4 жовтня 2018 року).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 6 статей та
12 тез доповідей на міжнародних конференціях.
Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу,
літературного огляду та 3-х оригінальних розділів, висновків та списку
використаних літературних джерел. Загальний обсяг дисертації складає 170
сторінку, з яких 124 сторінки основного тексту; 50 рисунків, які вмонтовано в
текст, та списку використаної літератури в кількості 267 найменувань на 26
сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи,
сформульовано мету і задачі досліджень, вказано зв’язок роботи з плановими
завданнями Інституту, відзначено наукову новизну та практичне значення
отриманих результатів, наведено відомості про особистий внесок здобувача,
апробацію наукових результатів, публікації, структуру і обсяг дисертаційної
роботи.
Перший розділ носить оглядовий характер. В ньому зазначено сучасні
тенденції експериментальних і теоретичних досліджень сонячних елементів.
Відзначено переваги застосування прямозонних напівпровідників типу Cu2ZnSnS4
(CZTS) у ролі поглинаючого шару тонкоплівкових фотоелектричних
перетворювачів у порівнянні з непрямозонним Si. Розглянуто основні фізикохімічні властивості і параметри цих перспективних сполук, зокрема, кристалічна
структура, формування різних типів дефектів, ширина забороненої зони та
можливі оптичні переходи. Відзначено, що крім ряду переваг цих сполук для них
притаманні й певні проблеми, які потрібно подолати для комерційного
використання сонячних елементів на їх основі. При цьому, наголошується на
перевагах використання Раманівської спектроскопії у порівнянні з іншими
неруйнівними
методами
при
характеризації
цього
класу
сполук.
Продемонстровано вплив різних факторів на якість та властивості отриманого
матеріалу. Показано, що не дивлячись на перспективність варіювання ширини
забороненої зони цих сполук шляхом заміни елементів у катіонній та аніонній
підгратках, публікацій по змішаним сполукам дуже мало. Завершується розділ
аналізом властивостей срібловмісних четверних халькогенідів металів,
перспективних для нелінійної оптики у середньому ІЧ діапазоні, які тільки
починають набувати популярності і потребують детальних досліджень.
У другому розділі розглянуті особливості об'ємних кристалів типу CZTS.
Приведено дослідження динаміки ґратки монокристалів орторомбічного
вюрцстаніту Cu2ZnSiS4 (просторова група Pmn21),
синтезованих методом
хімічного транспорту газу. На відміну від вже відомих результатів дослідження
цих сполук методом Раманівського розсіювання світла при кімнатній температурі,
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приведені в роботі спектри реєструвалися при температурі рідкого азоту.
Віднесення смуг до конкретних власних коливань в опублікованих роботах
відбувалося на основі спостереження залежності інтенсивності окремих піків зі
зміною кута збуджуючого лазерного випромінювання відносно одного з
кристалографічних напрямків досліджуваних кристалів. Однак такий підхід дав
можливість точно визначити симетрію лише декількох найінтенсивніших піків
спектру (в основному повносиметричних А1 мод), але для піків з меншою
інтенсивністю, зокрема декілька спектральних мод за симетрією В1/В2, не
дозволив це однозначно зробити. Представлені в дисертації низькотемпературні
вимірювання Cu2ZnSiS4 (рис. 1) дають можливість не лише спостерігати декілька
додаткових піків у порівнянні з даними отриманими в попередніх публікаціях, а
й, що більш важливо, у поєднанні з поляризаційними вимірюваннями, більш
однозначно виконати віднесення піків завдяки порівнянню частот
експериментально отриманих смуг з результатами DFT розрахунків відповідних
коливних мод. Встановлена відповідність між теоретично розрахованими і
експериментальними частотами мод. При віднесенні смуг у спектрах
Раманівського розсіюваня світла до конкретних коливань гратки нами було
виявлено в експериментальних спектрах для паралельної (396 см-1) і схрещеної
(397 см-1) конфігурацій розсіювання прояв найбільш інтенсивної лінії, що могло
свідчити, що це коливання відноситься до повносиметричної А1 моди. Але факт
майже однаково високої інтенсивності цієї моди при схрещеній і паралельній
поляризації падаючого і розсіяного світла викликав сумнів про таку її природу.
Завдяки отриманим DFT-розрахункам вдалося внести ясність в це питання та
запропонувати наступну інтерпретацію: згідно розрахунку існує дві смуги з
відмінною симетрією, але які знаходяться поруч, а саме А1 (394/394 см-1) і В2
(396/397 см-1). Це і є причиною спостереження в обох спектрах на рис. 1
відповідних мод.

Рис. 1. Спектри Раманівського розсіювання Cu2ZnSiS4 при Т = 80 К в
конфігураціях (zz) та (zx+zy) поляризацій.
Подальші дослідження стосуються особливостей перебудови фононного
спектру і ФЛ змішаних кристалів Cu2ZnSnS4-Cu2ZnGeS4 (рис. 2). Вперше
показано, що в подібних змішаних сполуках з багатоатомною елементарною
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коміркою, на противагу до більшості класичних
А2В6, А3В5 бінарних напівпровідників, можливий
одночасний прояв одномодової та двухмодової
перебудови
фононного
спектру.
Останнє
пояснюєтся
тим,
що
високочастотні
повносиметричні моди обумовлені коливаннями
тільки атомів сірки в тетраедрах SnS 4 і GeS4 і
характеризуються дуже малою дисперсією
відповідних фононних гілок, в той час як в
низькочастотних коливаннях приймають участь
декілька типів катіонів і вони характеризуються
більшою дисперсією фононних гілок. При цьому,
теоретично розрахована мала дисперсія ряду
фононних гілок знаходить своє відображення в
особливостях багатофонного спектру розсіювання
світла, який подібний до спектру молекулярних
кристалів. А саме, частотне положення смуг, які
Рис. 2. Ділянка спектру відповідають
процесам
двохфононного
Раманівського розсіювання розсіювання (з участю фононів із області високої
світла в змішаних кристалах густини фононних станів) в точності дорівнюють
Cu2Zn(Sn1-xGex)S4
з сумі частот смуг однофононних процесів, які
одночасним проявом одно- відповідають центру зони Бріллюена. Також
та
двохмодового
типу вперше встановлено кореляцію між проявом
перебудови.
дефектів та структурного розупорядкування
гратки в спектрах Раманівського розсіювання світла та в спектрах
фотолюмінесценції (ФЛ) у зразках різного компонентного складу. Так, відомо, що
спектри ФЛ CZTS, отримані при низькій температурі (Т = 80К), обумовлені
електронними переходами між зоною провідності та акцепторними дефектними
рівнями, що розміщені на 0,2 – 0,3 еВ вище верхнього рівня валентної зони. На
вставці рис. 3 чітко спостерігається, що для сполук всього діапазону
компонентного складу (х = 1,0, 0,71, 0,55, 0,31 і 0,0) положення смуги ФЛ дуже
добре корелює з положенням забороненої зони для відповідних сполук. Це дає
змогу зробити висновок про подібну природу рекомбінації (зона-дефект)
фотоіндукованих носіїв заряду у всьому діапазоні зміни компонентного складу.
Відзначимо, що при цьому, густина дефектних станів, тобто концентрація
дефектів, визначає не лише інтенсивність, а й ширину ліній ФЛ. Досить висока
концентрація дефектів у сполуці з компонентним складом х = 0,31
підтверджується експериментальними дослідженнями, які продемонстрували
значну інтенсивність ФЛ зразка. З іншого боку, найменш інтенсивний спектр ФЛ
був отриманий для зразка з компонентним складом х = 0,71, для якого проявився
спектр резонансного Раманівського розсіювання світла найкращої якості
(найбільша інтенсивність і найменші напівширини), що свідчить, що йому
притаманна найменша концентрація дефектів, які відповідають за ФЛ.
Основні експериментально отримані смуги в спектрах Раманівського
розсіювання світла в монокристалі Cu2ZnSn1-XGeXS4 зі структурою кестеріту
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успішно описані в рамках теоретичної моделі затухаючого гармонічного
осцилятора.
На завершення розділу показано глибинне профілювання в тонких плівках
CZTSe. Комбінація методик Раманівського розсіювання світла і енергодисперсійної спектроскопії (EDS) дозволила встановити зв’язок різних типів
дефектів структури плівок CZTSe різних товщин із відхиленням її компонентного
складу від стехіометрії. Зокрема, при дуже малих товщинах плівка суттєво
збіднена на Zn, що обумовлює наявність потрійної фази Cu2SnS3. Із збільшенням
товщини і зростанням вмісту Zn і Cu домінуючою стає структура кестеріту
Cu2ZnSnSe4. Проте в подальшому зростає співвідношення Cu/(Zn+Sn),
стимулюючи збільшення кількості антисайт дефектів CuZn і, відповідно, прояву в
Раманівських спектрах фази розупорядкованого кестеріту.
Третій розділ дисертації стосується
особливостей прояву нанорозмірних частинок
CZTS та його вторинних фаз в Раманівських
спектрах. Було досліджено спектроскопічні
властивості Раманівського розсіювання світла
у нанокристалах CZTS, отриманих колоїдним
синтезом безпосередньо у воді, а також
розмірної вибірки наночастинок CZTS,
отриманих
фракціонуванням
вихідних
колоїдних розчинів. Такий підхід дозволяє
відокремити розмірні ефекти в спектрах
Раманівського
розсіювання
світла
нанокристалічних CZTS від тих, які пов'язані
з вторинними фазами і власними дефектами
структури, оскільки нанокристалічні зразки з
різним середнім розміром були отримані з
єдиного ансамблю, а, отже, сформовані в
однакових технологічних умовах.
Наночастинки
CZTS
шляхом Рис. 3. Спектри ФЛ змішаних
багатократного центрифугування і осадження кристалів
Cu2Zn(Sn1-xGex)S4
було розділено на дев'ять фракцій і отримані при T = 80K.
охарактеризовано
за
допомогою Компонентний склад х: 1 - 1,0; 2
спектроскопії Раманівського розсіювання - 0,90; 3 - 0,71; 4 - 0,55; 5 - 0,31;
світла з використанням декількох довжин 6 - 0.0.
хвиль збуджуючого лазерного випромінювання. Розмірно-залежні властивості
наночастинок CZTS, зокрема, фононне обмеження, вивчалися на серії зразків,
отриманих фракціонуванням вихідного колоїдного розчину. Для вимірювань
спектрів Раманівського розсіювання світла тонкі плівки отримували зі «свіжих»
розчинів методом дропкастингу. Було виявлено, що основна фононна смуга
зсувається у високочастотний бік і стає більш вузькою зі зменшенням розміру
наночастинок CZTS від фракції з найбільшим розміром (F2) до меншого (F6) та
найменшого розміру (F8) (рис. 4.б). Обидва ефекти протилежні до картини, яка
спостерігається для НК більшості напівпровідників, які показують асиметричне

9

уширення
і
низькочастотний зсув
фононних піків зі
зменшенням розміру
НК. Ефекти, що мають
місце в CZTS можуть
бути
пояснені
специфікою дисперсій
фононних гілок гратки
CZTS. В основному,
відповідно до базової
моделі
обмеження
фононів,
вимірюванням у НК з
меншим
розміром
відповідають більші
хвильові вектори на
дисперсійній
кривій
відповідного
Рис. 4. (а) Типові спектри Раманівського
об'ємного
кристалу. розсіювання світла нефракціонованих НК CZTS,
Більшість
нанесених на Si. Спектри, отримані з резонансним
напівпровідників,
лазерним збудженням exc = 514,7 нм при 300 К
таких як Ge, Si, II-VI, (червона крива) і 80 К (синя крива). Вставка показує
III-VI і т. д., мають діапазон піків першого порядку в спектрах; (б)
негативну
дисперсію Раманівські спектри розмірної серії НК CZTS. (в)

оптичних залежність положення і напівширини основної
 k 
фононних гілок , тобто Раманівської смуги від розміру/фракції НК. (г)
більшим
значенням Збільшені спектри в області першого порядку
хвильового вектора (k) розсіювання для фракцій F2 (чорна крива), F6
відповідає
менша (червона крива) і F8 (синя крива). Спектри були
частота фонону (), і отримані при 300 К протягом 30 с з 0,1 мВт λexc =
ця
дисперсія
стає 514,7 нм. Максимуми смуг і відповідні значення їх
більш вираженою при напівширин (в дужках) вказані на рисунках.
віддаленні від центру

зони Брілюена ( k  0 ). Ця властивість дисперсійної кривої відображається в
спектрах Раманівського розсіювання світла від НК як низькочастотний зсув і
асиметричне уширення фононної смуги зі зменшенням середнього розміру НК. У
той же час для CZTS та інших аналогічних четверних халькогенідів розрахунки
передбачають
аномальну дисперсію фононів: частота фононів  збільшується в


околиці k  0 , а далі слідує майже плоска область  k  . Виходячи з такої
аномальної дисперсії фононів нами і пояснено незвичайну поведінку фононних
смуг в спектрах Раманівського розсіювання світла зі зміною розміру НК - для
менших НК частота фононів спочатку збільшується при переході від зразків F2 до
F6 через позитивну дисперсію, тоді як напівширина смуги зменшується, оскільки

10

дисперсія стає більш плоскою для більших k векторів, що відповідає меншим
розмірам НК.
Перехід до ще менших НК (при переході від зразка F6 до F8), які вже
відповідають плоскій області дисперсії фононів, майже не призводить до
подальшого зсуву смуги або зміни її напівширини (рис. 4.б).
Крім даних про розмірну залежність досліджено вражаючу відмінність в
Раманівських спектрах НК CZTS, нанесених на різні підкладки. Цей факт
зазвичай не береться до уваги в літературі і може бути причиною розбіжності
результатів різних авторів. Щоб відрізнити можливий ефект впливу підкладки від
інших факторів, таких як умови висушування, було приготовлено методом
дропкастингу серію нанокристалічних плівок на скляній, ІТО, Si та Si вкритій
тонким шаром золота підкладках, висушених в різних умовах: (i) в ненакритому
стані за кімнатних умов, (ii) під низьким вакуумом у відкачанному ексикаторі; (іii)
при висушуванні під витяжкою; (іv) при висушуванні за кімнатних умов в
закритій чашці Петрі.
У порівнянні з випадком (i), висушування плівок для (іі) значно
прискорюється, при чому доступу додаткового кисню, а у випадку (iii)
висушування незначно прискорюється, і доступ кисню зберігається. У разі (iv)
висушування значно сповільнюється і відбувається при підвищеній вологості.
Результати, отримані в цьому експерименті для Si підкладки продемонстровані на
рис. 5.а. Очевидно, що при зменшенні часу висушування плівок і при мінімальній
долі кисню в ексикаторі смуга, яка відповідає наявності фази Cu2-xS взагалі не
спостерігається. І навпаки, тривалий час сушіння в накритому стані в чашці Петрі
призводить до суттєвого збільшення інтенсивності смуги вторинної фази. Ми
виявили, що навіть на скляній підкладці, де раніше при нормальних умовах
практично не спостерігалася смуга, характерна для вторинної фази Cu2-xS, у
випадку сушіння у чашці Петрі, зберігаючою високу вологість, відповідна смуга
Cu2-xS стає навіть інтенсивнішою за смугу характерну для CZTS (рис. 5.а.).
Спостереження за процесом сушіння плівок дозволяють зробити висновок
про те, що критичним фактором для утворення вторинної фази Cu2-xS при
висушуванні розчину НК CZTS – є час, протягом якого НК проводять під впливом
вологи і кисню. Крім того, порівнюючи форму спектрів в області коливань Cu2-xS
(рис. 5.а), можна зробити висновок, що утворення вторинної фази сульфіду міді
починається з аморфного Cu2-xS (широка смуга з максимумом при 420 - 430 см-1),
який поступово трансформується в кристалічний CuS через збільшення числа
іонів Cu в стані 2+.
Інтенсивність спектральних смуг, пов'язаних з сульфідом міді, у значній
мірі залежить від підкладки, яку використовували для осадження плівки. Щоб
відрізнити ефект підкладки, ми вивчили серію зразків, отриманих при
максимальному впливі навколишнього повітря та вологості (висушені в чашці
Петрі) за однаковий час. Було виявлено, що інтенсивність сигналу Cu2-xS
максимальна для кремнієвої підкладки і трохи нижча для скляної підкладки (рис.
5.б). Зразок, отриманий на ITO, показав приблизно в два рази меншу
інтенсивність смуги пов'язаної з сульфідом міді. Ще більш низька інтенсивність
цієї смуги спостерігалася для плівки на золотій підкладці.
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Рис. 5. (а) Раманівські спектри нефракціонованих НК CZTS (а) осаджених
на кремнії і висушених в різних умовах: під витяжкою, накриті в чашці Петрі та в
ексикаторі (див. текст) і (б) нанесені на різні підкладки і висушені в чашці Петрі
(тривалий час висихання в умовах високої вологості). Умови реєстрації спектрів:
300 К, λexc = 514,7 нм, експозиція 100 с (а) і 30 с (б).
Механізм часткової трансформації наночастинок CZTS в Сu2-хS при сушінні
зразків, які знаходилися у вологому середовищі, може також включати
фотоіндуковані етапи та фактори. Можливий факт впливу даного ефекту
проілюстровано спектрами, отриманими з різною потужністю лазерного
випромінювання з exc = 514,7 нм, яке може сильно поглинатися CZTS. При
потужності лазера 0,001 мВт виявлено слабку спектральну особливість, яка
відповідає аморфному сульфіду міді, а при 0,1 мВт присутня також і смуга
кристалічного CuS з інтенсивністю, яку можна порівняти з інтенсивністю НК
CZTS.
У наступному підрозділі досліджено серію зразків подвійних і потрійних
халькогенідів та CZTS НК сполук, отриманих в однакових режимах синтезу у
водних розчинах. Це зумовлено необхідною ідентифікацією можливих включень
вторинних фаз різноманітних подвійних та потрійних сполук в НК CZTS.
Оскільки структура та інші властивості колоїдних НК дуже чутливі до умов
синтезу, НК потенційних вторинних фаз були отримані в умовах, максимально
близьких до синтезу відповідних НК CZTS. Більш того, спектри КРС деяких
потрійних сполук, таких як Zn-Sn-S, ще взагалі не вивчалися до цього.
В дисертаційній роботі показано
можливість формування всіх цих
подвійних та потрійних сполук за даних умов синтезу. Спектри практично всіх
нанорозмірних сполук якісно подібні до спектрів об’ємних матеріалів, що
продемонстровано на рис. 6.
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Рис. 6. Порівняльні Раманівсткі спектри всіх складних НК, при збудженні
випромінювання з exc 515 нм (а) та 325 нм (б).
Єдиним виключенням став цікавий прояв фононного обмеження для
ультрамалих (d ≈ 2 нм) НК ZnS (рис. 7). Замість смуг LO, 2LO та SO (поверхневе
коливання), що завжди домінують при резонансних умовах збудження у об’ємних
і відносно великих (≈ 5 нм) НК ZnS, для
(a) 344 LO
 = 325 nm
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ультрамалих НК ZnS проявилися спектральні
ZnS
особливості, які можуть бути віднесені до
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687 2LO
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процесу багатофононного розсіювання: [LOTA] у точці X зони Бріллюена (259 см-1), [LO
+ ТА] у точці L (259 см-1), 2TO (575 см-1), а
(б) 300 400 500 600 700 800
 = 515 nm
[LO-TA]
також коливання пов’язані з лігандами при
259
ligand
2TO
783 см-1. Різниця в спектрах, отриманих при
336
[LO-TA]
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резонансному та нерезонансному збудженні,
може бути пов'язана з різним механізмом
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400
500
600
700
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Раманівський зсув, см
електрон-фононної взаємодії. Дійсно, як
при
резонансному
збудженні
Рис. 7. Раманівські спектри відомо,
ZnS-НК
при
збудженні Раманівського розсіювання світла у сполуках
випромінювання з exc 325 та напівпровідників II-VI домінує полярна
Фрьоліховська
взаємодія
фотонів
з
515 нм.
довгохвильовими фононами LO (з центру
зони Бріллюена). Але для ультрамалих (~ 2 нм) НК таких довгохвильових
збуджень немає, а є тільки відносно короткохвильові фонони, співмірні з
розмірами НК. При цьому стає більш актуальною взаємодія саме з такими
збудженнями. І при цьому теоретичні розрахунки М. Кардони вказують на
домінування взаємодії з двох фононними збудженнями за участю ТА-фононів, що
характеризуються гігантським перерізом взаємодії з електронами.
Завершується розділ дослідженням впливу флеш-відпалу (FLA) на
наночастинки CZTS, синтезовані у водному розчині, з використанням невеликих
молекул в ролі стабілізаторів. Виявлено, що успішна рекристалізація
нанокристалічної плівки може бути досягнута при густині потужності FLA W = 510 Дж/см2. У діапазоні від 10 до 60 Дж/см2 над ефектом поліпшення якості
кристалічної фази CZTS переважає істотне розкладання CZTS на подвійні та
потрійні фази. При W> 60 Дж/см2 знову можна було спостерігати сигнал від
Інтенсивність, в.о.

exc

X

exc

L

-1
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високоякісного CZTS, що, ймовірно, пов'язано з видаленням (випаровуванням)
шару вторинних фаз під час FLA-обробки, яка й створила цей поверхневий шар.
Показано вплив не лише густини потужності випромінювання, яким проводився
відпал, а й самих параметрів плівки на якість кінцевого матеріалу. Так, в разі
відпалу тонких плівок світловим випромінюванням з середнім значенням густини
потужності, спектри Раманівськогго розсіювання світла демонструють наявність
всіх можливих вторинних фаз і відсутність вихідного матеріалу, що вказує на
повний розклад CZTS. При відпалі більш товстих плівок, навіть з максимальною
густиною потужності, Раманівські спектри відповідають спектрам кестерітового
CZTS. Не виявлено помітного впливу інертної атмосфери на процес FLA-відпалу.
Тому кристалізація за допомогою FLA з малою потужністю, яка виявилася
успішною, може бути виконана в звичайних умовах навколишнього середовища,
що робить цю процедуру ще більш придатною в технології масового
виробництва.
У четвертому розділі викладено результати експериментального
дослідження Раманівського розсіювання світла монокристалів змішаного складу
AgxGaxGe1-xSe2 (0.167 ≤ x ≤ 0.333),
перспективних
в
нелінійній
оптиці
середнього інфрачервоного діапазону.
Показано, за винятком різної відносної
інтенсивності для декількох смуг та
незначного, в кілька хвильових чисел,
зсуву фононних смуг, в цілому, спектри
сполук різних за компонентним складом
якісно дуже подібні між собою ( рис. 8).
Таким чином, в діапазоні зміни
компонентного складу AgxGaxGe1-xSe2 x ≤
0.250, незважаючи на значну зміну вмісту
катіонів Ag, Ge, Ga, для яких характерна не
тільки значно різна атомна маса, але й
електронні заряди (а, отже, можна
Рис. 8. Спектри Раманівського очікувати, що вони по-різному будуть
розсіювання світла в змішаних взаємодіяти з оточуючими аніонами Se),
кристалах AgxGxGe1-xSe2 з х=0.25 коливні спектри сполук AgxGaxGe1-хSe2
(чорна крива) та х = 0.167 (червона виявилися досить схожими між собою. Цей
крива). λexc = 647 нм.
отриманий експериментальний факт стає
зрозумілим, якщо прийняти до уваги, що у
всьому діапазоні зміни компонентного складу 0,167 ≤ x ≤ 0,333 "базовими"
структурними одиницями залишаються тетраедри (Ga,Ge)Se 4.
Можна очікувати, що у спектрах Раманівського розсіювання світла для
змішаних кристалів AgxGaxGe1-хSe2 у всьому діапазоні зміни компонентного
складу будуть проявлятися характеристичні смуги для GeSe2. Дійсно, для сполук з
компонентним складом x = 0.333 (n = 2) кількість структурних одиниць GeSe 2
подвоюється порівняно з AgGaSe2, і це співвідношення зростає для сполук зі
збільшенням вмісту х та досягає 5 при x = 0.333. Так, на рис. 8. найбільш
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інтенсивні смуги з положенням 199 і 210 см -1 в спектрах Раманівського
розсіювання світла лише на декілька зворотних сантиметрів відрізняються від
відомих для кристалів GeSe2 інтенсивних піків розсіювання. Відзначимо, що крім
частотного положення, відносна інтенсивність цих піків також корелює з тією, що
повідомлялася для GeSe2. Дійсно,структурна стабільність тетраедрів GeSe4 досить
відома.
У спектрах Раманівського розсіювання світла на рис. 8 присутня ще третя
доволі інтенсивна смуга, яка спостерігається у вигляді плеча при 192 см-1 і може
бути пов’язаною з повносиметричною модою А1 твердого розчину AgGaSe2.
Проведені нами розрахунки методом функціоналу густини станів (DFT)
показують, що мода симетрії A1 для халькопіриту AgGaSe2 не пов'язана із
розтягом або деформацією зв'язку Ga-Se, а обумовлена обертальним рухом
тетраедрів GaSe4 по відношенню до осі c кристалу. Саме тому можна очікувати,
що при зміні маси атомів, які приймають участь в коливаннях, поведінка цієї
моди при заміщенні Ga на Ge може відрізнятися від "стандартної" поведінки мод,
пов’язаних із розтягом або деформацією зв’язків. Такий характер коливання для
цієї моди може бути причиною деякого збільшення її частоти до 192 см -1, у
порівнянні зі смугою, що спостерігається при 181 см -1 в чистому AgGaSe2.
Таким чином, можна зробити припущення про, так звану, двохмодову
перебудову спектрів змішаної сполуки AgxGaxGe1-хSe2, що означає присутність в
спектрах змішаних кристалів коливних мод обох складових (AgGaSe 2 і GeSe2), а
інтенсивність цих мод пропорційна вмісту відповідної складової сполуки.
Виконане співставлення отриманих експериментально фононних смуг
змішаних сполук AgxGaxGe1-хSe2 і мод кінцевих сполук AgGaSe2 і GaSe2, показало
відмінність частот лише на декілька см-1, що підтверджує висунуте нами
припущення про двохмодову перебудову спектру при варіюванні компонентного
складу в AgxGaxGe1-хSe2.
Використовуючи мікрораманівське розсіювання світла для дослідження
кристалів AgxGaxGe1-хSe2, продемонстровано наявність у них мікроскопічних
включень у вигляді бінарного GeSe та тригонального кристалічного Se.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ
1. Експериментально одержані низькотемпературні поляризаційні спектри
Раманівського розсіюваня світла четверних халькогенідів Cu2ZnSiS4. Всі
експериментально встановлені значення частот співставлені з розрахованими
методом DFT теоретичними значеннями. На основі доброго збігу
експериментальних і теоретичних значень частот (різниця не перевищує 2 – 3 %) і
аналізу розрахованих картин атомних зміщень в різних модах зроблене повне
віднесення всіх наявних у спектрах смуг до конкретних типів власних коливань
гратки.
2. Встановлені особливості перебудови фононного спектру сімейства
змішаних кристалів Cu2ZnSnS4-Cu2ZnGeS4 (CZTGS), і вперше показано, що на
відміну від класичних бінарних (А2В6, А3В5) напівпровідників, в матеріалах
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складних халькогенідів із багатоатомною елементарною коміркою можливий
одночасний прояв одномодового та двухмодового типів перебудови фононного
спектру, що обумовлене суттєво різною дисперсією високочастотних і
низькочастотних оптичних коливань гратки таких сполук.
3. Вперше встановлена кореляція прояву дефектів в спектрах
фотолюмінесценції та структурного розупорядкування гратки в спектрах
раманівського розсіювання світла для зразків четверних халькогенідів металів
різного компонентного складу.
4. На фоні існуючих в літературі якісних розбіжностей щодо розмірної
залежності фононних частот нанокристалів (НК) CZTS, використаний в даній
роботі підхід з фракціонуванням зразків НК по розмірах дозволив встановити
нестандартну залежність частот оптичних фононів CZTS від розмірів НК в
діапазоні 2 – 3 нм. На відміну від характерного для класичних напівпровідників
низькочастотного зсуву фононних піків і їх асиметричного уширення зі
зменшенням розмірів нанокристалітів, для НК CZTS в Раманівському спектрі має
місце високочастотний зсув і деяке звуження піку. Така поведінка спектру
пояснена позитивною дисперсією оптичної високочастотної фононної гілки біля
центру зони Бріллюена, яка передбачена теорією з використанням DFT
розрахунків. Звуження смуги фононного розсіювання, крім впливу особливості
дисперсії фононних гілок, може бути пов’язане зі зменшенням розкиду розмірів
НК на кожній стадії фракціонування.
5. Вперше виявлено, що критичним фактором, який впливає на якість плівок
халькогенідів, які отримуються методом дропкастингу з колоїдного розчину
наночастинок, є умови осадження та висушування. При довготривалому процесі
висушування спостерігається утворення вторинної дефектної фази Cu2-xS та
розупорядкування в нанокристалах CZTS. Виявлено, що збуджуюче
випромінювання може активізувати обидва ці фактори. Причиною цього може
бути активізація фотокаталітичного окислення поверхневих лігандів та атомів
міді всередині НК носіями заряду, які фотогенеруються в наночастинках CZTS.
6. Досліджено Раманівські спектри всіх можливих вторинних фаз,
спеціально синтезованих тим же методом, що й зразки НК CZTS. Спектри зразків
з середнім розміром нанокристалів ~ 3 – 5 нм якісно подібні до спектрів об’ємних
матеріалів. Для ультрамалих (d ≈ 2 нм) НК ZnS експериментально зафіксовано
передбачене раніше теоретично резонансне підсилення багатофононного КРС з
участю поперечних оптичних коливань за рахунок гігантської електрон-фононної
взаємодії в НК.
7. Показано, що фононний спектр змішаної сполуки AgxGaxGe1-xSe2 являє
собою одночасний прояв смуг характерних для обох кінцевих сполук AgGaSe 2
(х = 1) та GeSe2 (х = 0,5). При цьому, перебудова спектру зі зміною
компонентного складу має двохмодовий характер, подібний до випадку
молекулярних кристалів.
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АНОТАЦІЯ
Гаврилюк Є.О. Фононні спектри кристалів та нанорозмірних структур
напівпровідників четверних халькогенідів металів. - Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізикоматематичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.10 «Фізика
напівпровідників та діелектриків». - Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.
Лашкарьова НАН України, Київ, 2018.
Досліджені фононні спектри четверних халькогенідів металів типу
Cu2ZnSn(S,Se)4, які є перспективними для використання у фотовольтаїці.
Інтерпретація особливостей поляризиційних низькотемпературних спектрів
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Раманівського розсіювання світла монокристалів Cu2ZnSiS4 та віднесення
спектральних смуг до конкретних типів власних коливань гратки виконані на
основі співставлення експериментальних результатів із теоретичними
розрахунками. Встановлено особливості трансформації фононного спектру зі
зміною компонентного складу у змішаних сполуках Cu2ZnSn1-xGexS4, які
полягають у одночасному прояві як одномодового, так і двохмодового типів
перебудови спектру в залежності від того, які атоми приймають участь у
відповідних коливаннях. Для плівкових зразків CZTSe продемонстровано
залежність зміни стехіометрії та якості кристалічної гратки зі зміною товщини
плівки. Досліджено особливості поведінки фононних спектрів при переході від
об’ємних матеріалів до нанокристалів сполуки Cu2ZnSnS4, а також всіх можливих
її вторинних фаз. Показано вплив умов утворення плівки наночастинок та
обробки їх методом флеш-відпалу на якість кінцевого матеріалу. Встановлено
особливості перебудови фононного спектру зі зміною компонентного складу в
сполуках AgxGaxGe1-xSe2, перспективних для нелінійної оптики середнього ІЧ
діапазону, та показано можливу присутність вторинних дефектних фаз GeS та Se
у вигляді мікровключень в об’ємному матеріалі.
Ключові слова: фононні спектри, Раманівське розсіювання світла, четверні
халькогеніди металів, CZTS, нанокристали.
АННОТАЦИЯ
Гаврилюк Е.О. Фононные спектры кристаллов и наноразмерных
структур полупроводников четверных халькогенидов металлов. Квалификационный научный труд на правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук (доктора философии) по специальности 01.04.10 «Физика
полупроводников и диэлектриков». - Институт физики полупроводников им. В.Е.
Лашкарева НАН Украины, Киев, 2018.
Исследованы фононные спектры четверных халькогенидов металлов типа
Cu2ZnSn(S,Se)4, которые являются перспективными для использования в
фотовольтаике.
Интерпретация
особенностей
поляризационных
низкотемпературных спектров Рамановского рассеяния света монокристаллов
Cu2ZnSiS4 и отнесения спектральных полос к конкретным типам собственных
колебаний решетки выполнены на основе сопоставления экспериментальных
результатов с теоретическими расчетами. Установлены особенности
трансформации фононного спектра с изменением компонентного состава в
смешанных соединениях Cu2ZnSn1-xGexS4, которые заключаются в одновременном
проявлении как одномодового, так и двохмодового типов перестройки спектра в
зависимости от того, какие атомы принимают участие в соответствующих
колебаниях. Для пленочных образцов CZTSe продемонстрировано зависимость
изменения стехиометрии и качества кристаллической решетки с изменением
толщины пленки. Исследованы особенности поведения фононных спектров при
переходе от объемных материалов к нанокристаллам соединения Cu2ZnSnS4, а
также всех возможных ее вторичных фаз. Показано влияние условий образования
пленки наночастиц и обработки их методом флэш-отжига на качество конечного
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материала. Установлены особенности перестройки фононного спектра с
изменением
компонентного
состава
в
соединениях
AgxGaxGe1-xSe2,
перспективных для нелинейной оптики среднего ИК диапазона, и показано
возможное присутствие вторичных дефектных фаз GeS и Se в виде
микровключений в объемном материале.
Ключевые слова: фононные спектры, Комбинационное рассеяние света,
четверные халькогениды металлов, CZTS, нанокристаллы.
ABSTRACT
Havryliuk Ye.O. Phonon spectra of crystals and nanosized structures of
semiconductors of quaternary chalcogenides of metals. - Qualifying scientific work
on the rights of manuscript.
The dissertation for the degree of a candidate of physical and mathematical
sciences (doctor of philosophy) in the specialty 01.04.10 "Physics of semiconductors
and dielectrics". - V.E. Lashkarev Institute of Semiconductor Physics National Academy
of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018.
Investigation of the phonon spectra of quarternary chalcogenides of metals, such as
Cu2ZnSn(S,Se)4, which are promising for use in photovoltaic, was done. The
interpretation of the peculiarities of the polarization low-temperature Raman scattering
spectra of orthorhombic wurtzstannite Cu2ZnSiS4 single crystals, prepared by the
chemical transport method, and the assignment of spectral bands to specific types of
lattice eigenmodes was made on the basis of comparison of experimental results with
theoretical calculations, based on density functional lattice dynamics theory.
The transformation of the vibrational spectrum of Cu2Zn(Sn1-xGex)S4 single
crystals upon variation of composition is studied experimentally by low temperature
Raman scattering. It is shown that fully symmetric “breathing” modes of GeS 4 and SnS4
octahedra exhibit the so-called two-mode type of behavior, despite the closeness of their
frequencies (360 and 340 cm-1, respectively). This implies the existence of
corresponding modes with a virtually unchanged frequency over the entire composition
range (0 ≤ x ≤ 1) and their weak interaction with other modes of the system. Density
functional lattice dynamics calculations confirm this experimental finding. Other
vibrational modes are found to show the typical one-mode type of transformation with
composition. Resonant Raman scattering experiments, which are realized for the Gerich alloys of Cu2Zn(Sn1-xGex)S4, allowed the observation of the second- and the thirdorder scattering processes. Along with overtones and combinations of LO-lines that are
typical for resonant Raman spectra of polar semiconductors, we also observed overtones
of non-polar fully symmetric A-lines, as well as the combinations nA + mLO. The
effects of structural (positional) disorder of mixed crystals were analyzed based on
Raman scattering as well as the photoluminescence results.
For film samples CZTSe the dependence of the change of stoichiometry and the
quality of a crystal lattice with a change in film thickness is demonstrated.
The peculiarities of the behavior of phonon spectra in the transition from bulk
materials to nanocrystals (NCs) of the compound Cu2ZnSnS4, as well as all possible
secondary phases, are studied. Size-selected CZTS NCs reveal phonon confinement that
manifests itself in
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an upward shift of the main phonon peak by about 3–4 cm-1 by varying the NC
diameter from 3 to 2 nm. A non-monotonous shift and narrowing of the main peak are
attributed to the special shape of the phonon dispersion in this material. The possibility
of secondary phases formation in the same synthesize conditions was shown. The
Raman spectra of most of them are qualitatively similar to the spectra of bulk materials.
One The Raman spectra for Zn-Sn-S was not studied before. The strongly different from
convention picture was Raman spectra for ZnS NCs. The absence of LO mode, but the
presence of a lot of two-phonon modes we explain by very strong electron-two-phonon
interaction due to ultrasmall (≈ 2 nm) size of ZnS NCs. The influence of the conditions
of the formation of nanoparticle films and their processing by flash annealing method
on the quality of the final material is shown. The method of sample preparation, the
nature of the supporting substrate and the photoexcitation regime are found to crucially
influence the Raman spectra of the CZTS samples. Particularly, the possible oxidation
and hydrolysis of CZTS NCs with the concomitant formation of a Cu–S phase are
systematically investigated. The flash-lamp annealing with low power density found to
be very useful to improving quality of CZTS nanocrystals. The improving of quality of
NCs also was observed and for high annealing power density, in the same time, the
decay of CZTS NCs to secondary phases in intermediate power density was observed.
The peculiarities of the rearrangement of the phonon spectrum with the change in
the component composition in AgxGaxGe1-xSe2 compounds promising for the nonlinear
optics of the medium IR range have been established, and the possible presence of
secondary defective phases GeS and Se is shown as microinclusions in the bulk
material.
Key words: phonon spectra, Raman scattering, quaternary metal chalcogenides,
CZTS, nanocrystals.

