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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 фізико-

математичних 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 

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. 
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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 физико-

математических 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 

материала. Установлены особенности перестройки фононного спектра с 

изменением компонентного состава в соединениях AgxGaxGe1-xSe2, 

перспективных для нелинейной оптики среднего ИК диапазона, и показано 
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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 GeS4 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 Ge-
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rich alloys of Cu2Zn(Sn1-xGex)S4, allowed the observation of the second- and the third-

order 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 

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. 
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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. 
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Список умовних позначень та скорочень 

 

CZTS – Cu2ZnSnS4; 

CIGS – CuInGaS2; 

CZTSSe – Cu2ZnSn(S,Se)4; 

ККД – коефіцієнт корисної дії; 

PMCA – primitive mixed CuAu-like; 

ICDD – International Centre for Diffraction Data; 

CZ(TG)(SSe) – Cu2Zn(Sn,Ge)(S,Se)4; 

CZGS – Cu2ZnGeS4; 

CZGSe – Cu2ZnGeSe4; 

CZTSe – Cu2ZnSnSe4; 

ЯМР – ядерний магнітний резонанс; 

EFG - electric field gradient; 

CTS – Cu-Sn-S; 

AGS – AgGaS2; 

HGS – HgGa2S4; 

AGSe – AgGaSe2; 

DFT – density functional theory; 

TO – transverse optical; 

LO – longitudinal optical; 

CVT – chemical vapor transport; 

EDX – Energy-dispersive X-ray spectroscopy; 

XRD – X-ray diffraction ; 

ІЧ – інфрачервоний; 

ФЛ – фотолюмінесценція; 

GIXRD – Grazing Incidence X-ray Diffraction; 

НК – нанокристали; 

SAED – Selected area (electron) diffraction; 

TEM – transmission electron microscope; 
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MA – меркаптоацетат; 

МАА – меркаптоацетатна кислота; 

ДІ – деіонізована; 

SEM – scanning electron microscopy; 

ITO – Indium tin oxide; 

XPS – X-ray photoelectron spectroscopy; 

FWHM – full width at half maximum; 

КРС – комбінаційне розсіювання світла; 

SO – surface optical; 

FLA – flash lamp annealing. 
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ВСТУП 

Актуальність. 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 
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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 

нелінійної оптики. Перспектива широкого застосування халькогенідних 

напівпровідників типу AIBIIIC2
VI (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 
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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”). 

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 
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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 Cu2-

xS 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 електрон-

двохфононної взаємодії. 

7. Показано, що фононний спектр змішаної сполуки AgxGaxGe1-xSe2 являє 

собою одночасний прояв смуг характерних для обох кінцевих сполук AgGaSe2 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 
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налаштування та оптимізації процесу покращення їх якості у промислових 

масштабах. 

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 

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). 
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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 

сторінок, з яких 124 сторінки основного тексту; 50 рисунків, які вмонтовано в 

текст, та списку використаної літератури в кількості 267 найменувань на 26 

сторінках. 

Зміст роботи. Дисертаційна робота присвячена встановленню взаємозв'язку 

між оптичними властивостями та структурними і компонентними 

характеристиками четверних напівпровідникових сполук типу Cu2ZnSnS4 з 

використанням Раманівського розсіювання світла як основного методу 

дослідження. 

В першому розділі здійснено огляд літературних джерел, пов’язаних з 

дослідженнями четверних халькогенідів металів різними методами. 

Продемонстровано проблему структурної дефектності кестерітових сполук в 

залежності від різних факторів. Наприкінці розділу здійснено огляд літератури по 

новому класу четверних срібловмісних сполук перспективних для нелінійної 

оптики середнього ІЧ діапазону. 

В другому розділі представлено результати експериментальних досліджень 

методом Раманівського розсіювання світла напівпровідникових четверних 

халькогенідів металів типу Cu2ZnSnS4 перспективних для використання у 

фотовольтаїці. Дослідження виконані на об’ємних кристалах з різним 

компонентним складом, з використанням заміни як в катіонній, так і в аніонній 

підгратках. Показано, що в змішаних сполуках з багатоатомною елементарною 

коміркою, на відміну від класичних бінарних (А2В6, А3В5) напівпровідників, 

можливий одночасний прояв одномодової та двухмодової перебудови фононного 

спектру, що пояснюєтся тим, що високочастотні повносиметричні моди 

обумовлені коливаннями тільки атомів сірки в тетраедрах SnS4 і GeS4. Цей факт, а 

також особливість спектру багатофононного розсіювання пояснена нами з точку 
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зору особливостей дисперсії фононних гілок. Вперше встановлена кореляція 

прояву дефектів та структурного розупорядкування гратки в спектрах 

Раманівського розсіювання світла та фотолюмінесценції у зразках різного 

компонентного складу. 

В третьому розділі представлено результати досліджень спектрів 

Раманівського розсіювання світла в нанокристалічних напівпровідникових 

четверних халькогенідах металів типу Cu2ZnSnS4. Для дослідження впливу 

розмірного ефекту та виокремленню його серед інших можливих впливів, було 

використано підхід з використанням зразків, одержаних при однаковій 

температурі по одній технології низькотемпературного колоїдного синтезу, але 

розділених за розмірами шляхом центрифугуваня. Показано, що на відміну від 

відомого для класичних напівпровідників низькочастотного зсуву фононних піків 

і їх асиметричного уширення зі зменшенням розмірів нанокристалітів, для НК 

CZTS в Раманівському спектрі встановлений високочастотний зсув і звуження 

піку. Така поведінка спектру пов’язана з позитивною дисперсією фононної гілки 

біля центру зони Бріллюена, яка передбачається розрахунками на основі DFT 

теорії. Звуження смуги фононного розсіювання може бути частково пов’язане 

також і з зменшенням розкиду розмірів НК на кожній стадії фракціонування. 

Досліджено роль умов постсинтезного впливу (умови осадження, обробка 

швидким відпалом і т.д.) на якість зразків, а також всі можливі вторинні фази 

синтезовані по тій же технології, що й основна сполука.  

В четвертому розділі представлено результати дослідження срібловмісних 

напівпровідникових четверних халькогенідів металів AgxGaxGe1-xSe2 (0.167 ≤ x ≤ 

0.333), перспективних для використання у нелінійній оптиці середнього ІЧ 

діапазону. Показано особливості трансформації фононних спектрів зі зміною 

компонентного складу, а саме присутність у спектрах смуг кінцевих сполук 

AgGaSe2 та GeSe2 та варіювання їх відносної інтенсивності при варіюванні складу. 
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Розділ 1. Фізичні властивості матеріалів типу CZTS (огляд літератури) 

1.1. Проблема структурної дефектності четверних кестерітових сполук 

В останні роки спостерігається тенденція переходу від кремнієвих до 

тонкоплівкових сонячних фотоелементів на основі прямозонних 

напівпровідників. Окрім CdTe і потрійних сульфідів CuGaS2, CuInS2 та 

відповідних селенідів ще і четверні сполуки, такі як CuInGaS2 (CIGS) і Cu2ZnSnS4 

(CZTS) з шириною забороненої зони 1,1-1,5 еВ та доволі високим коефіцієнтом 

міжзонного поглинання (~104 см-1) привертають все більшу увагу [1]–[3]. При 

цьому, все більшого розвитку набувають дослідження сполук кестерітової 

структури, таких як  CZTS, що пов’язано з рядом факторів: складові елементи цих 

сполук недорогі, широко розповсюджені та нетоксичні, що обумовлює дешевизну 

не лише їх виготовлення та використання, а й утилізації. Ще більшої актуальності 

набуває вивчення цих сполук з огляду на те, що широке використання 

тонкоплівкових сонячних елементів на основі In, Ga та Te обмежується малою 

розповсюдженістю In і Ga та не екологічністю Te [4]. Перспективність 

використання сполук типу CZTS пов’язана ще й з тим, що ширину забороненої 

зони цього класу сполук можна оптимізувати шляхом заміни халькогенних 

елементів в аніонній підгратці (S/Se), а також елементів IV групи в катіонній 

підгратці (Sn/Ge/Si) або використовуючи обидва типи заміни одночасно. На 

сьогодні вже досягнуто ефективності фотоелектричного перетворення в ~13% для 

сонячних елементів з поглинаючим шаром змішаного сірко-селенового складу 

CZTSSe [3], [5], [6]. Звичайно, це значення ККД ще далеке від 20-22% для 

сонячних елементів на основі CIGS [7], [8]. Але є декілька публікацій, де 

теоретично передбачається і експериментально показана можливість збільшення 

ККД сонячних елементів на основі CZTS при додаванні в них Ge [9]–[11]. 

На даний час теоретичні та експериментальні дослідження показують, що 

така помітна відмінність у ККД для CIGS та CZTS може бути пов’язана з 

негативним ефектом Cu/Zn розупорядкування (антисайт дефектами), тобто 

випадковим заміщенням атомами Cu позицій атомів Zn і навпаки в атомних 
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площинах перпендикулярних до кристалографічної осі с при z=1/4 та 3/4 [3], [12]–

[15]. Крім того, на ККД сонячних елементів на основі CZTS також може впливати 

наявність інших типів дефектів та наявність різних вторинних фаз таких, як 

Cu2SnS3, Cu2-xS, ZnS, SnS [16]–[20], а також відхилення від стехеометрії у 

катіонній підгратці цих сполук [21]. 

Відомо, що ефект розупорядкування може проявлятися навіть у зразках, де 

відсутнє відхилення від стехіометрії. При цьому, наявність розупорядкуваня може 

супроводжуватися проявом декількох структурних модифікацій, а саме окрім 

кестеріту (просторова група  4I ), також і станіту (просторова група mI 24 ), PMCA-

структури (primitive mixed CuAu-like, просторова група mP 24 ), а при високих 

температурах до структури сфалериту (просторова група mF 34 ). Можлива і, так 

звана, структура розупорядкованого кестеріту зі статистичним розподілом атомів 

Cu і Zn по вузлах (0, ½, 1/4 ) (див. табл. 1.1.) [22].  

 

Таблиця 1.1. Опис кристалічних модифікацій CZTS. 

 

 

Яка із структур реалізується (структури впорядкованого чи 

розупорядкованого кестеріту) залежить від умов синтезу (росту) кристалів. 

Обидві модифікації кестеріту можуть бути визначені як похідні від структури 
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кубічного сфалериту ZnS з накладанням шарів [Cu,Sn] та [Cu,Zn] вздовж осі c


 

тетрагональної комірки [23]. Коли мова йде про впорядкований кестеріт, то 

мається на увазі, що всі типи катіонів займають певні позиції Вайкофа 4I  

просторової групи, а саме Cu займає 2а та 2с позиції, а Sn i Zn займають 2b та 2d 

позиції відповідно (рис. 1.1.) [13], [22], [24].  

 

Рисунок 1.1. Можливі модифікації структури CZTS. Кестеріт, станіт, 

розупорядкований кестеріт, PMCA та сфалерит. 

 

У випадку розупорядкованого кестеріту Cu i Zn можуть бути випадковим 

чином розподілені між позиціями 2с та 2d, що призводить до зміни просторової 

групи від 4I  до mI 24  (рис. 1.1.). Важливо відмітити, що відповідно до розрахунків 

з перших принципів основною є структура впорядкованого кестеріту [20], [25], 

хоча експериментальні данні для кімнатної температури часто свідчать про 

структуру розупорядкованої модифікації [26], що було виявлено за допомогою 

малокутової рентгенівської дифракції.  Але потрібно враховувати, що відмінність 

між впорядкованою і невпорядкованою кестерітовими структурами складно 

побачити за допомогою традиційної рентгенівською дифракції, адже катіони Cu+, 
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Zn2+ мають майже однакові рефлекси розсіювання рентгенівських променів [23], 

[27]. 

Типові спектри дифракції рентгенівських променів для CZTS показані на 

рис. 1.2.  [22]. Для всіх названих вище структур спостерігаються дифракційні 

максимуми з приблизними положеннями 2 = 29,04°, 48,16°, 48,60°, 57,26° і 

58,04°, які можуть бути віднесені до площин (112), (220), (204), (312) і (116) 

тетрагональної фази, відповідно [28], [29], причому, за різних умов обробки [28], 

з’являються слабкі піки, які можуть бути віднесені і до інших площин (згідно до 

ICDD бази даних [30].  

 

 

Рисунок 1.2. Спектр дифракції рентгенівських променів CZTS. 

 

Найінтенсивніший пік рентгенівської дифракції для цього класу сполук 

відповідає площині (112). Зі зміною співвідношення елементів Zn та Sn 

відбувається незначне зменшення його інтенсивності, але відношення 

інтенсивностей 112/220 змінюється незначно, а отже співвідношення вмісту 

елементів Zn/Sn не має значного впливу на переважаючу орієнтацію в сполуках 

[31].  

Вище ми вже відзначали, що рентгенівська дифракція не дає повної 

інформації про структуру і хімічний склад четверних сполук класу CZ(TG)(SSe), 

адже основні дифракційні максимуми цих сполук лежать дуже близько до 
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дифракційних максимумів вторинних фаз (наприклад, Cu2GeS3 ~ 29,20° [29], Cu2S 

та ZnS ~ 29,30°, 48,80°, 57,90° [28]), що призводить до їх перекриття та 

накладання. Але разом з тим, дифракція рентгенівських променів хоча і не дає 

інформацію про наявність вторинних фаз, може бути корисним інструментом для 

визначення типу симетрії за допомогою параметру тетрагонального відхилення 

η=с/2а, де с та а – параметри гратки [32], [33]. Вважається, що у випадку 

впорядкованого кестеріту η<1, а для станітової структури η>1, що показано 

теоретично та експериментально (табл. 1.2. [34]). 

 

Таблиця 1.2. Структура та параметри гратки CZGS, отримані з теоретичних 

розрахунків та експериментів. 

 

З огляду на можливі наявні точкові дефекти і, беручи до уваги баланс 

заряду, для четверних сполук типу CZTS, у яких є відхилення від стехіометрії, 

виділяють наступні типи структур: для сполук збіднених міддю і збагачених 

цинком А-тип (VCu i ZnCu дефекти) і В-тип (ZnCu i ZnSn дефекти) 

нестехіометричних кестерітів, тоді як для сполук збагачених міддю і збіднених 

цинком – С-тип (CuZn i SnZn дефекти) і D-тип (CuZn i Cui дефекти) 

нестехіометричних кестерітів, що було запропоновано теоретично [35] і показано 

експериментально [36].  

При цьому важливо, що наявність дефектів та вторинних фаз призводить не 

лише до певних структурних трансформацій, а й до зміни ширини забороненої 

зони [19]. Дефекти можуть себе поводити як донори і як акцептори з різними 

енергіями, в залежності від ступеня іонізації. Розміщення цих додаткових 
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енергетичних рівнів для Cu2ZnSnS4 та Cu2ZnSnSe4 були розраховані у 

відповідності до даних отриманих в [37] (рис. 1.3. [19]). Також були проведені 

теоретичні розрахунки ширини забороненої зони цих двох сполук в залежності 

від наявних в них типів дефектів, що зображено на рис. 1.4. [19]. 

 

Рисунок 1.3. Енергетичні рівні власних дефектів а) Cu2ZnSnS4 та б) Cu2ZnSnSe4. 

 

 

Рисунок 1.4. Залежність ширини забороненої зони від наявних дефектів. 
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Для знаходження розподілу катіонів по структурним позиціям, а також 

виявлення можливих дефектів може бути використаний метод аналізу середньої 

довжини розсіювання нейтронів [21], [38], [39]. Експериментальні середні 

довжини розсіювання нейтронів для чотирьох катіонних позицій 2a, 2b, 2c, 2d в 

CZGS були розраховані з наступних виразів: 

Gebb

Zndd

Cucc

Cuaa

boccb

boccb

boccb

boccb

22

22

22

22

(exp)

(exp)

(exp)

(exp)

=

=

=

=

, 

де aocc2 , cocc2 , docc2 , bocc2  - значення зайнятості катіонних позицій; Cub , Znb , Geb  - 

значення довжини розсіювання нейтронів для Cu, Zn, Ge, відповідно; ab2 , cb2 , db2 , 

bb2  - середня довжина розсіювання нейтронів для відповідних катіонних позицій 

2a, 2b, 2c, 2d [27].  

 

Рисунок 1.5.  Середня довжина розсіювання нейтронів b катіонних позицій 2a, 2c 

2d, 2b (суцільним колом позначено експериментальні результати, а зірочкою – 

теоретично розраховані з моделі катіонного розподілу). 

 

З рис. 1.5. [27] очевидно, що середня довжина розсіювання нейтронів для 

міді на позиції 2с помітно менша у порівняні з довжиною розсіювання на позиції 

2а. З іншого боку, середня довжина розсіювання нейтронів цинком у позиції 2d 

дещо більша у порівнянні з довжиною розсіювання нейтронів вільним цинком. Це 

дає можливість припустити, що на позиції 2с знаходиться не лише мідь, але й 

певна доля цинку, який розсіює нейтрони слабше ніж мідь. Частина міді, яка була 

заміщена цинком на позиції 2с займає місця цинку на 2d позиції, що пояснює 
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збільшення середньої довжини розсіювання нейтронів для неї. Таке 

розупорядкування спостерігалося для CZGSe, CZTS, CZTSe, CZTSSe [13], [24], 

[26], [39] для яких і був введений термін «розупорядкований кестеріт» [33], [40]. 

Одночасно з цим позиції 2а та 2b в CZGS повністю зайняті міддю та германієм, 

відповідно. Разом з тим, згідно [21] саме на цих позиціях спостерігається 

найбільше катіонне розупорядкування. Але в загальному випадку дані 

розсіювання нейтронів дають змогу зробити висновок про кестерітову структуру 

CZTS i CZGSe [21], [26]. 

Як інструмент для виявлення катіонного розупорядкування також може 

бути використано і ядерний магнітний резонанс (ЯМР) [41]. За допомогою ЯМР 

може бути виявлено розміщення Cu і Zn в [Cu, Zn] шарах та вміст нановключень 

вторинних фаз. Це можливо завдяки тому, що три з  чотирьох елементів CZTS 

можуть бути використані в ролі ЯМР-зондів. А саме, хімічний зсув 119Sn дуже 

чутливий до його хімічного оточення, навіть за другою координаційною сферою. 

Як 65Cu, так і 67Zn приймають участь в квадрупольній взаємодії, яка є сумою 

взаємодії ядерних квадрупольних моментів та локального градієнту електричного 

поля (EFG). Тому смуги в ЯМР спектрі, які виникають в наслідок цієї взаємодії, 

залежать від локального розміщення елементів і дають можливість 

характеризувати локальну геометрію зразків. Крім того, завдяки ab initio 

розрахункам ці смуги можуть бути віднесені до атомів на певних 

кристалографічних позиціях [41]. Придатність ЯМР для характеризації 

дефектності структури було підтверджено в роботі [22].  

Однак для експрес-аналізу наявності елементів та міри розупорядкування 

кристалу ЯМР не придатний. В цьому випадку досить ефективним методом 

показало себе Раманівське розсіювання світла. Воно дає можливість 

характеризувати структуру, наявність вторинних фаз та дефектів. Для прикладу 

розглянемо спектри Раманівського розсіювання світла для CZTS представлені на 

рис. 1.7. [40], розуміючи при цьому, що для інших композитів даний метод також 

застосовний [28], [42], [43]. Згідно з [40], [44] чітко виражений пік з частотою 337 

см-1 є характерним для кестерітової структури. Але разом з тим, якщо провести 
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його математичний розклад, то, як видно з рис. 1.8., виявляється, що крім 

основного піку присутні ще декілька додаткових, значно менших за 

інтенсивністю піків. Як повідомлялося в [13], [20], [40], [45]–[50] пік з частотою 

331 см-1 відповідає за наявність Cu/Zn розупорядкування, а також антисайт-

дефектів типу ZnCu VCu. В такому випадку, порівнюючи інтенсивності піків 337 

см-1 та 331 см-1 можна судити про міру розупорядкованості кристалічної сполуки 

[45]. Правда, автори роботи [22] стверджують, що судячи з отриманих ними 

експериментальних даних, а саме малої інтенсивності цього піку як для швидко, 

так і для повільно охолоджених зразків, він може мати й іншу природу, пов’язану 

з ефектом фононного обмеження [51]. Натомість, для характеризації катіонного 

розупорядкування матеріалу пропонується використавовувати відношення між 

інтенсивностями піків 287 см-1 та 303 см-1, при чому, як стверджується  в [52] чим 

більше це відношення, тим менша здатність атомів Cu(Zn) займати місця атомів 

Zn(Cu) випадковим чином. Однак сильна залежність піку 331 см-1 від 

співвідношення Cu/Zn в зразку і наведені нижче дані про вплив на його 

інтенсивність оптичного збудження говорять на користь першого варіанту 

інтерпретації. 

 

 

Рисунок 1.7. Спектри Раманівського розсіювання збагаченних міддю (1) та 

збіднених міддю (2) ділянок поверхні зразка. 
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Крім виявлення розупорядкування в катіонній підгратці Раманівське 

розсіювання світла також дає можливість виявлення наявності вторинних фаз CTS 

та ZnS, оскільки частоти фононів останніх можуть бути підсилені резонансним 

збудженням (рис. 1.9.) [53]. Так, смуги з частотами 300 см-1 та в районі 350 см-1 

можуть бути віднесені до кубічного CTS [54] та до ZnS [55], [56], відповідно. 

Уширення смуги в районі 350 см-1 також може бути пов’язане з тим, що не лише 

ZnS, а й CTS має смугу в цій області [54]. 

 

 

Рисунок 1.8. Розклад за допомогою функції Лоренца смуг спектру Раманівського 

розсіювання збагаченних міддю (a) та збіднених міддю (b) ділянок поверхні. 

 

Рисунок 1.9. Раманівські спектри вихідного та відпаленого (з проявом резонансу 

фази ZnS) зразків. Спектри отримані при exc=325 нм. 
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Для виявлення і оцінки вмісту дефектів можуть бути використані і 

фотолюмінесцентні дослідження. Спектр фотолюмінесценції (ФЛ) для матеріалів 

типу CZTS має вигляд асиметричної широкої смуги, яка має «хвіст» з боку 

менших енергій і більш стрімко зменшується з боку вищих енергій. Проведені 

дослідження показують збільшення інтенсивності ФЛ зі збільшенням 

інтенсивності збудження, а також зменшення інтенсивності зі збільшенням 

температури [57]. Разом з тим, показано, що зміна компонентного складу, так як і 

зміна температури, призводить до зсуву смуги люмінесценції в сторону більших, 

чи менших енергій [58]–[60]. Отримані результати дали змогу зробити висновки 

про те, що в даному класі четверних сполук спектри ФЛ зумовлені переходами 

між домішковою зоною дефектів та валентною зоною, а інтенсивність смуги 

обумовлена кількістю домішок чи дефектів [57]–[60]. 

1.2. Залежність дефектності від умов одержання зразків 

При отриманні тонких плівок одним з важливих факторів є температура 

підкладки, на які плівка осаджувється. Як показано в [45], при осадженні плівки 

на підкладку з температурою 100°С в спектрі Раманівського розсіювання CZTS 

спостерігається широка смуга з частотою характеристичної смуги 331 см-1. 

Очевидно, ця смуга відповідає основній смузі повносиметричних А-коливань 

кестеріту (338 см-1), але зсунута в бік нижчих частот, що пов’язано з 

розупорядкуванням в катіонній підгратці. Таке розупорядкування може бути 

віднесено до відхилень від стехіометрії в катіонному складі, а саме: 

[Cu]/([Zn]+[Sn])<1 [40], [44], [61]. Важливо відмітити, що для всіх зразків з 

температурою підкладки 100°С спостерігалася подібна картина (наприклад, рис. 

1.10. [45]). Вважається, що подібне відхилення від стехіометрії при низькій 

температурі підкладки при осаджені плівок викликане великою концентрацією 

CuZn і ZnCu антисайт дефектів у зв’язку з близькими розмірами катіонів Cu та Zn 

[45]. На рис. 1.11. [45] зображено спектр Раманівського розсіювання світла для 

плівки, температура підкладки при одержанні якої складала 350°С. Як видно з 
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рисунку, одержаний спектр дуже подібний до спектру впорядкованого кестеріту 

відповідної сполуки (доволі інтенсивний пік 339 см-1 з малою напівшириною). 

Невеликий зсув смуги у бік високих частот (339 см-1 проти більш типового 

значення 338 см-1) може бути пояснено напруженнями, які виникають між 

плівкою та підкладкою в наслідок різного значення коефіцієнта термічного 

розширення. 

 

Рисунок 1.10. Раманівський спектр плівок CZTS вирощених на підкладці з 

низькою температурою. 

 

Рисунок 1.11. Раманівський спектр плівок CZTS вирощених на підкладці з 

високою температурою. 
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Подальший відпал зразків при температурах 475, 550 та 600°С та різних 

часах [45], [53] показав, що не лише довготривалий [45], але й швидкий [53] 

відпал приводять до помітного покращення структури матеріалу і переходу до 

структури впорядкованого кестеріту. На спектрах Раманівського розсіювання це 

проявляється в тому, що найбільш інтенсивна смуга 331 см-1 зміщується до 

положення 337-338 см-1, а напівширини всіх смух значно зменшуються, що 

приводить до їх візуального «розщеплення». Додатковим свідченням значного 

поліпшення якості зразків навіть при короткотривалому відпалі служить поява 

смуг другого і третього порядків в спектрах Раманівського розсіювання світла. 

Також варто відзначити, що навіть для зразка, спектр якого був близьким до 

спектру впорядкованого кестеріту (рис. 1.10. [45]) після відпалу відбулося ще 

більше покращення структури [45]. 

При обговоренні питання впливу температури на впорядкованість 

структури варто відмітити, що термічна обробка при відносно низькій 

температурі також дає позитивні результати. Для того, щоб визначити яка саме 

температура відповідає критичному переходу між впорядкованим і 

невпорядкованим станом було проведено ряд досліджень  в температурному 

діапазоні 100-480°С [52]. Показано, що певні зміни на покращення структури в 

спектрах Раманівського розсіювання світла починають проявлятися вже при 

200°С, а саме спостерігається збільшення інтенсивності моди повносиметричного 

коливання 338 см-1 та зменшення напівширини всіх смуг які спостерігаються. І 

вже при температурі в 260°С кристалічна структура зразка стає більш 

впорядкованою в порівнянні зі структурою вихідного зразка. Вважається, що саме 

при цій температурі відбувається перехід між фазами впорядкованого і 

невпорядкованого кестеріту, а саму температуру називають критичною [52].  

1.3. Ефект фотоіндукованої трансформації фононних спектрів 

Перехід між структурою впорядкованого і невпорядкованого кестеріту 

може бути спричинений не лише термічною обробкою, а й бути фотоіндукованим 

[40], [61]. В загальному це відомі факти існування фотоіндукованої дифузії [62], 
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фотоіндукованої трансформації антисайт дефектів в GaAs [63], фотоіндукованої 

реорієнтації структурних дефектів в алкало-галоідних кристалах [64] і т.д. Ці 

факти, а також мала різниця енергії гратки для структур впорядкованого і 

невпорядкованого кестеріту дозволили очікувати зміну дефектності структури під 

впливом зовнішніх факторів, а саме фотоіндуковану трансформацію. Для 

встановлення цього ефекту за допомогою Раманівських досліджень було 

проведено виміри з використанням різних інтенсивностей збуджуючого лазерного 

випромінювання [61]. При малій (0,5 мВт) інтенсивності збуджуючого лазерного 

випромінювання спектри Раманівського розсіювання світла кристалу CZTS 

демонстрували смуги, які є характерними для структури впорядкованого 

кестеріту, з частотою основного піку 338 см-1. При збільшенні інтенсивності 

лазерного випромінювання значно зростала інтенсивність смуги з частотою 332 

см-1, а смуга з частотою 338 см-1 майже повністю зникала, що свідчить про 

перехід до структури розупорядкованого кестеріту. При цьому відбувався 

незначний зсув і решти смуг у бік нижчих частот та збільшення їх напівширин, 

що проілюстровано в таблиці 1.3. [61]. Останній факт було пояснено нагріванням 

зразка лазерним випромінюванням на декілька десятків градусів [61]. Подальше 

збільшення інтенсивності збуджуючого випромінювання до 2 мВт призвело до 

зсуву основної смуги повносиметричного А-коливання до частоти 328 см-1. Такий 

зсув було зумовлено нагрівом лазерним випромінюванням зразка до температури 

220±20°С, яку визначили з порівняння інтенсивності стокової та антистоксової 

компонентів спектру [40]. Варто відзначити, щоб чітко розмежувати 

фотоіндукований ефект від чисто температурного впливу, зразок нагріли до 220°С 

та отримали його спектр при малій інтенсивності збуджуючого випромінювання. 

В результаті було показано, що суто температурний вплив приводить лише до 

зсуву основної смуги з частотою 338 см-1 на 3 см-1 у низькочастотний бік та 

деякого уширення решти піків. Це дало підставу зробити висновок про те, що 

головні трансформації в спектрі при збільшенні інтенсивності випромінювання не 

пов’язані з нагріванням зразка, а відносяться саме до фотоіндукованого переходу 

між впорядкованим та невпорядкованим кестерітом [61]. 
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Механізм такого переходу може полягати у тому, що в звичайному стані 

відмінність між іонними радіусами Cu+ (95pm) та Zn2+ (74pm) доволі велика, що 

стає на заваді утворенню антисайт дефектів типу Cu+
Zn. Однак, під дією 

інтенсивного випромінювання Cu+, який формує валентну зону, може перейти в 

іонізований стан Cu2+, який, як відомо, є для нього навіть більш «сприятливим» 

[65]. Внаслідок іонізації іонний радіус Cu2+ (72pm) стає дуже близьким до іонного 

радіусу Zn2+ (74pm), що і робить легким процес утворення антисайт дефектів типу 

Cu2+
Zn [61]. 

 

Таблиця 1.3. Позиції піків у спектрах Раманівського розсіювання світла та 

значення їх напівширин в залежності від інтенсивності збуджуючого лазерного 

випромінювання. 

 

 

1.4. Срібловмістні халькогеніди як нові перспективні матеріали для 

нелінійної оптики 

Інтенсивне дослідження в останні декілька десятиліть напівпровідникових 

сполук AIBIIICVI
2 пов’язані з можливістю їх застосування в оптоелектроніці та 

нелінійній оптиці для широкого діапазону довжин хвиль в інфрачервоній області 

[66]. Проблема відносно високої вартості срібла не є такою критичною, як 

вартість індію або галію у потрійних халькогенідах, розглянутих вище і 
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призначених для масового використання в фотовольтаїці. Справа в тому, що 

потреба в кількості матеріалів для нелінійно-оптичних перетворювачів у вигляді 

невеликих монокристалів не є настільки великою, як для халькогенідних 

фотовольтаїчних шарів при їх масовому використанні у сонячній енергетиці. 

Хоча кількість потрійних сполук даного класу достатньо велика [67], але, у 

зв’язку з проблемою одержання високоякісних бездефектних кристалів, лише для 

декількох з’єднань досліджені оптичні властивості [68]. До таких сполук, які 

характеризуються достатньо високими нелінійними оптичними коефцієнтами для 

частотних перетворень в інфрачервоній області належить AgGaSe2 [69]. Перехід 

до четверних змішаних сполук типу AgxGaxGe1-xSe2 (які можуть бути також 

представлені у вигляді AgGaSe2-mGeSe2, m=1, 2, 3, 4, 5), призводить до 

підвищення порогу променевої міцності (від 5 МВт/см2 для потрійних сполук аж 

до 50 МВт/см2 для четверних [70]), збільшення ширини забороненої зони (з 1,71 

еВ до 2,01 еВ [70]), збільшення показника подвійного променезаломлення та 

прозорості в інфрачервоній області, а також більшій кількості схем реалізації 

фазового синхроїзму. Крім того четверні сполуки характеризуються меншою 

дефектністю і тому легше здійснити синтез якісних зразків. Це і обумовлює в 

останні роки збільшення інтересу до використання четверних змішаних сполук як 

альтернативи потрійним [71]–[75]. Перехід до змішаних сполук реалізується 

шляхом заміни Ge4+ на Ga3+ у GeSe2 катіонній підгратці, а дефіцит валентності 

компенсується Ag+, який заповнює тетраедричні вакансії. 

Особливістю змішаних сполук AgGaSe2-mGeSe2 є те, що подвійне 

променезаломлення зростає із збільшенням коефіцієнту m. Так, наприклад, 

значення подвійного променезаломлення n0-ne при довжині хвилі 1064,2 нм 

зростає від 0,114 для m=2 до 0,149 для m=5. І для довжин хвиль близько 700 нм 

може досягати навіть значення ≈ 0,43 для m=9, що значно перевищує 

двопроменезаломлення для вихідної потрійної сполуки [70], [74]. Це означає, що 

методом генерації другої гармоніки можуть бути отримані хвилі зі значно 

меншими довжинами [74]. Важливо, що показник подвійного променезаломлення 
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слабо залежить від довжини хвилі і залишається практично сталим, в той час як 

для AgGaSe2 спостерігається ізотропна точка поблизу 813 нм.  

Для прикладу, порівняння AgGaGe8Se12 з декількома комерційно-

доступними нелінійно-оптичними кристалами, які можуть бути застосовані для 

змішування сигналів різних  частот представлено у табл. 1.4. [70], [75]–[81]. Варто 

відмітити, що у AgGaSe2 (AGSe) занадто мала ширина забороненої зони для цих 

цілей, адже присутній ефект двохфононного поглинання на довжинах хвиль 

сигналу. ZnGeP2 дає необхідний збіг фаз лише при змішуванні частот сигналів з 

довжинами хвиль, які перевищують 5,38 м, однак даний кристал не знайшов 

практичного використання через залишкове поглинання аж до довжин хвиль 2 м. 

Висока ефективність перетворювання з енергією в декілька мікроджоулів була 

раніше отримана лише коли тривалість імпульсів, які змішувалися, перевищувала 

100 фс, через обмеження довжини їхньої взаємодії. Так, при товщині кристалів 

AgGaS2 (AGS) та HgGa2S4 (HGS) в 2 мм в близькому інфрачервоному діапазоні 

тривалість імпульсів повинна бути в межах 160 – 200 фс. Дуже велика 

нелінійність GaSe може компенсувати більше неспівпадіння в груповій 

швидкості, що викликано меншою шириною забороненої зони, аналогічно до 

використання зразків меншої товщини. Як показано в [82], [83], для даного 

матеріалу верхня межа довжин хвиль при змішуванні сигналів різних частот може 

бути розширена далеко в інфрачервону область. Натомість, у AGS відсутні 

недоліки притаманні HGS (обмежений розмір та токсичність складових 

елементів) і GaSe (низька механічна стабільність, низький поріг міцності, 

фіксоване положення зразка вздовж оптичної осі). Це дозволяє використовувати 

монокристали меншого розміру при різних інтенсивностях і, що важливо, 

генерацію більш короткотривалих імпульсів з довжинами хвиль в 

інфрачервоному діапазоні (обмежених шириною забороненої зони) з достатньо 

високою енергією. Важливим параметром цих матеріалів є також ширина 

забороненої зони, адже вона визначає як можливість двохфотонного поглинання, 

так і оптичну міцність і дисперсію. Перехід до четверних змішаних сполук 

дозволив подолати ці недоліки. Володіючи шириною забороненої зони, яка є 
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достатньо великою для уникнення двохфотонного поглинання, такі сполуки 

демонструють дуже високу оптичну міцність і нелінійні коефіцієнти співмірні з 

коефіцієнтами AGSe. Для прикладу, вищезазначені особливості в тонких 

кристалах AgGaGe8Se12 дозволяють генерувати надзвичайно короткі імпульси 

близько 5  м  з енергією близько 5 Дж [75]. 

Крім генерації другої гармоніки та змішування частот на четверних 

сполуках AgGaSe2-mGeSe2 можлива також і реалізація генерації третьої гармоніки 

[84]. При вивченні особливостей генерації третьої гармоніки для зразків трьох 

складів AgGaGe3Se8, AgGaGe4Se10 та AgGaGe5Se12 було виявлено цікавий факт: 

максимальне значення генерації третьої гармоніки спостерігається для 

AgGaGe5Se12, дещо менше для AgGaGe3Se8 і найменше значення генерації третьої 

гармоніки виявилося у AgGaGe4Se10. Цей результат вказує на те, що вирішальну 

роль у ефективності процесу генерування третьої гармоніки відіграє не 

компонентний склад, а просторове розміщення атомів аніонів. За допомогою 

кристалохімічного аналізу та квантовохімічної симуляції встановлено, що 

переважаючу роль у прояві оптично-нелінійних властивостей відіграє тетраедр 

(Ga,Ge)Se4, який, крім того, частково впливає і на кінетику процесу 

фотопровідності [84]. 

Говорячи про заборонену зону сполук типу AgGaSe2-mGeSe2 необхідно 

відзначити той факт, що авторами роботи [71] було обчислено електронну 

структуру зон і показано, що мінімум зони провідності припадає на центр зони 

Бріллюена, а максимум валентної зони знаходиться в точці L зони Бріллюена. 

Тобто, іншими словами, сполуки цього класу є непрямозонними. 

Що ж стосується кристалічної структури, то вона може бути представлена у 

вигляді пошарового розміщення блоків сформованих із деформованих атомів 

халькогенів. Такі шари подібні до шарів в структурах сфалериту або вюрциту, 

якщо шари розглядаються як результат заміщення окремих атомів з шарів вищих 

рівнів. 
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Таблиця 1.4. Порівняння характеристик комерційно-доступних нелінійно-

оптичних кристалів з AgGaGe8Se12 

Назва кристалу 

та його симетрія 

Прозорість при 

поглинаючому рівні в 3 см-1 в 

м та ширина забороненої 

зони в еВ 

Нелінійні 

коефіцієнти в пм/В для ref 

= 5,3 м 

AGS 

Негативно-одновісний 

m24  

0,5 – 13,2 м 

2,76 еВ 
d36 = 12,7 

HGS 

Негативно-одновісний 

4  

0,59 – 12,8 м 

2,84 еВ 

d36 = 22,9 

d31 = 7,6 

ZnGeP2 

Позитивно-одновісний 

m24  

0,7 – 12,3 м 

1,99 еВ 
d36 = 72,3 

AGSe 

Негативно-одновісний 

m24  

0,78 – 18 м 

1,83 еВ 
d36 = 35 

AgGaGe8Se12 

Негативно-одновісний 

2mm  

0,63 - 16м 

2,2 еВ 

d31 = 28 

d32 = 14,5 

GaSe 

Негативно-одновісний 

m26  

0,65 – 19 м 

2 еВ 
d22 = 57,7 

 

Таким чином, аніонна підгратка може розглядатися як результат заміщення 

окремих атомів в аніонних підгратках сфалериту і вюрциту зі зміною деформації 

вихідної структури. Іншими словами, існуватимуть певні дефекти структури, 

тобто власні дефекти [71]. Відзначимо, що даний клас кристалів спочатку було 

віднесено до тетрагональної  форми просторової групи I-42d [85]. Однак, 

комплексне дослідження матеріалів типу AgGaSe2-mGeSe2 показало, що вони 

кристалізуються у нецентросиметричній орторомбічній формі просторової групи 

Fdd2 [73]. Схематично структура AgGaSe2-mGeSe2 зображена на рис. 1.12. [84] 
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Рисунок 1.12. Схематичне зображення упаковки кластерів (Ga,Ge)Se4. 

 

Дослідження фотоіндукованих оптичних змін в даному класі матеріалів 

показали, що доволі суттєві зміни в коефіцієнті поглинання відбувалися при 

довжинах хвиль лазера 808 нм і зникали при 1064 нм, що може бути пов’язано зі 

збудженням пасток, які знаходяться поблизу країв забороненої зони. Квантові 

хімічні розрахунки на основі структурних параметрів дали змогу встановити, що 

значення фотополяризації добре корелює із максимумом фотоіндукованого 

поглинання [73].  

Таким чином, у зв’язку з високою стійкістю та набагато кращими 

нелінійними властивостями порівняно з потрійними, четверні змішані сполуки 

AgGaSe2-mGeSe2 представляють досить великий інтерес в якості нових матеріалів 

нелінійної оптики, які дозволяють генерацію другої гармоніки аж до краю 

поглинання. Але, не дивлячись на велику кількість досліджень оптичних 

властивостей та все більш зростаючої популярності даного класу сполук, 

практично відсутні дослідження їх фононного спектру. Останній, як було 

показано раніше, є дуже інформативним для четверних халькогенідів. Тому 

отримання і аналіз фононних спектрів матеріалів типу AgGaSe2-mGeSe2 є 



 

 

42 

важливим кроком для більш глибокого розуміння і подальшого дослідження 

таких матеріалів. 

1.5. Висновки до розділу 1 

1. Значний інтерес до четверних сполук типу CZTS пов’язаний з тим, що  

складові елементи цих сполук недорогі, широко розповсюджені та нетоксичні, що 

обумовлює дешевизну не лише їх виготовлення та використання, а й утилізації. 

Прямозонний характер цих сполук забезпечує високе власне міжзонне 

поглинання ( ~ 104 – 105 см-1), так що, на відміну від непрямозонного кремнію, в 

якого товщина поглинаючого шару ~ 100 м, товщина активного поглинаючого 

шару у сонячних комірках на основі CZTS може складати всього декілька мікрон. 

2. Основними проблемами сполук типу CZTS є можливість 

розупорядкування в катіонній підгратці, антисайт дефекти різного роду та 

існування значної кількості можливих вторинних фаз. 

3. Раманівська спектроскопія є інформативним методом діагностики 

різних структурних особливостей сполук типу CZTS. 

4. Більшість опублікованих в літературних джерелах даних одержані для 

сполук CZTS і CZTSe. В той же час є свідчення можливої перспективності заміни 

не тільки аніонів S, Se, але й катіонів (Sn-Ge-Si), і змішаних сполук на цій основі. 

Тому цей аспект дослідження багатокомпонентних халькогенідів є актуальним. 

5. Використання срібловмісних чотирьохкомпонентних халькогенідів 

відкриває цікаві перспективи розширення номенклатури нелінійно-оптичних 

кристалів для середнього ІЧ-діапазону з високими характеристиками нелінійного 

перетворення при одночасному покращенні значень променевої стійкості. 

Дослідження властивостей таких четверних сполук знаходиться на початковому 

етапі. 
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Розділ 2. Комбінаційне розсіювання світла в монокристалічних 

четверних сполуках типу CZTS 

 

2.1. Раманівська характеризація монокристалів Cu2ZnSiS4 

2.1.1. Вступ 

На сьогоднішній день майже вся сонячна електроенергія виробляється 

фотоелектричними перетворювачами на кремнієвій основі, для яких у 

лабораторних умовах ефективність вже досягла розрахункової межі. У зв’язку із 

щорічним приростом виробництва сонячної електроенергії на величину порядку 

30 – 40%, відбувається значне збільшення площі сонячних панелей і, відповідно, 

кількості кремнію, що йде на їх виготовлення. З врахуванням того, що товщина 

поглинаючих сонячне випромінювання шарів для кремнію становить  приблизно 

200 мкм,  то це не є перспективним як з економічної точки зору, так і екологічної. 

Останнє пов’язано з особливостями технології вирощування великогабаритних 

монокристалів кремнію.  

Один із шляхів вирішення цієї проблеми – це перехід до виробництва 

фотоелектричних перетворювачів на основі тонкоплівкової технології, з 

використанням прямозонних напівпровідників товщиною в межах 1 – 2 мкм у 

ролі поглинаючих шарів.  Такі матеріали повинні відповідати ряду вимог, до яких 

належать низька їх вартість та екологічна безпечність. В останні роки як 

перспективні матеріали для виготовлення поглинаючих шарів в сонячних 

елементах зарекомендували себе сполуки на основі халькопіритів, зокрема, такі як 

потрійні CuInSe2 та CuGaSe2, четверні CuIn1-XGaXSe2 та аналогічні сульфіди. На 

сьогодні ефективність перетворення сонячної енергії при використанні таких 

матеріалів вже вища 20%. Проте на заваді для подальшого широкомасштабного 

розвитку сонячних елементів, що базуються на цих матеріалах, стають незначні 

запаси In та Ga у земній поверхні та, відповідно, їх висока вартість. Беручи до 

уваги вищезазначене, четверні сполуки типу Cu2ZnNX4,  (N = Si, Sn, Ge, X = S, Se) 

можуть бути перспективною альтернативою згаданим раніше халькопіритним 
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сполукам. Складові хімічні елементи цього класу четверних сполук широко 

розповсюджені у земній корі, що робить їх привабливими з економічної точки 

зору, і вони нетоксичні, що обумовлює їх привабливість і з точки зору 

екологічності. Ще однією їх перевагою є їх прямозонний характер їхньої 

електронної структури, що обумовлює високе значення коефіцієнту оптичного 

поглинання (> 104 см-1). 

Ширина забороненої зони сімейства сполук типу Cu2ZnNX4, де N – Sn, Si, 

Ge, варіюється в широких межах від 1.0 еВ для Cu2ZnSnSe4 до 2.25 еВ для 

Cu2ZnGeS4, та навіть 2.96 еВ для  Cu2ZnSiS4. Відомо, що для різних умов 

оптимальне значення ширини забороненої зони поглинаючого шару різне, так, 

наприклад, на рівні моря максимальне значення ефективності перетворення 

сонячної енергії в електричну (η) досягається для сполук з Eg ≈ 1,4-1,5 еВ, а у 

космосі η є максимальним у випадку Eg = 2.2 еВ. Таким чином, важливим і 

обов’язковим кроком при проектуванні сонячних елементів є варіювання 

величини забороненої зони поглинаючого шару в залежності від умов 

використання. Один із шляхів вирішення цієї проблеми це перехід від сполуки 

Cu2ZnSnS4, в якої ширина забороненої зони становить 1.5 еВ, до змішаних 

твердих розчинів Cu2ZnSnxGe1-xS4. Ще однією перевагою таких твердих розчинів є 

те, що при заміні певного відсотка атомів Sn на Ge відбувається зменшення 

кількості центрів безвипромінювальної рекомбінації, так як їх значна 

концентрація призводить до зменшення ефективності сонячних елементів. На 

даний час опубліковані лише декілька робіт, по дослідженню змішаних сполук 

Cu2ZnSn1-xGex(S,Se)4 в ролі поглинаючих шарів сонячних елементів [31], [42], [45], 

[86]–[90]. Однак, в таких сполуках наявна значна кількість власних структурних 

дефектів, що є основною проблемою подальшого підвищення ефективності 

перетворення сонячної енергії в електричну, яка на сьогодні становить лише 9.1% 

у сонячних елементах, які базуються на цих матеріалах.  

Що стосується Раманівської спектроскопії даного класу четверних сполук, 

то вона дозволяє отримати відомості не лише про їхню кристалічну структуру, а й 

дає можливість виявити в них ефекти розупорядкування та наявність можливих 
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вторинних дефектних потрійних і бінарних фаз [20], [61].  Зауважимо, що на 

даний час опубліковано лише декілька статей про Раманівські дослідження 

змішаних сполук типу Cu2ZnSnxGe1-xS4  [91], [92]. 

Ведучи мову про кристалографічну структуру четверних сполук типу CZTS 

варто відзначити декілька особливостей, а саме: по-перше, вона може бути різною 

в залежності від складових атомів, а по-друге, для ряду сполук розрахункові дані 

та результати експериментальних досліджень не узгоджуються між собою. Так, 

кристалографічна структура  Cu2ZnSnS4, однієї з найбільш досліджуваних сполук 

широкого класу четверних напівпровідників типу I2-II-IV-VI4, встановлена 

експериментально цілком узгоджується і з теоретично розрахованою, та 

відповідає структурі тетрагонального кестеріту (просторова група 4I  або 2

4S  ) 

[46], [93].  Разом з тим, у сполуках, де реалізовано заміну олова на  германій  або 

кремній, ситуація складається не так просто. Незважаючи на те, що теоретичні 

розрахунки, виконані методом функціоналу густини станів (DFT), вказують, на 

кестеріт як основну структуру сполук Cu2ZnSiS4 та Cu2ZnSiSе4, як і для 

Cu2ZnSnS4, [24], [93], [94],  переважна більшість експериментальних результатів 

досліджень суперечить цьому і вказує на структуру орторомбічного вюрцстаніту 

(просторова група Pmn21 або 7

2С  ). Зокрема, в декількох недавніх публікаціях це 

питання було розглянуто для Cu2ZnSiS4 [95], [96], та, відповідно до цих 

експериментальних результатів, структурні данні, які повідомляються для цієї 

сполуки вказують  на вюрцстаніт, як переважну структуру [97]–[101].  Причиною 

відмінності між розрахованими теоретично та отриманими експериментально 

даними щодо основного стану четверних сполук на основі германію та кремнію 

пов’язана з дуже близькою енергією вищезазначених типів граток (відмінність не 

перевищує декількох меВ на атом) [24]  і  близькою ентальпією формування 

численних поліморфних форм даного матеріалу. 

Таким чином, в нашій роботі для аналізу результатів низькотемпературних 

поляризаційних дослідженнь Раманівського розсіювання  світла кристалів 

Cu2ZnSiS4,  виготовлених методом хімічного газотранспорту, ми виходили із їх 

орторомбічної симетрії. Зазначимо, що використання при аналізі саме такої 
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кристалографічної структури мало сенс, так як вона була підтверджена нами за 

допомогою вимірювань порошкової рентгенівської дифрактометрії.  

Теоретично розраховано можливий прояв 45-ти оптичних мод кристалу в 

спектрі Раманівського розсіювання, з яких 36 було нами зареєстровано 

експериментально. Їх віднесення до конкретних власних коливань гратки було 

виконано шляхом порівняння експериментальних частот з розрахованими з 

перших принципів для Cu2ZnSiS4. Встановлена хороша відповідність між теорією 

та експериментом може бути додатковим свідченням на користь орторомбічної 

вюрцстанітової структури кристалів. Варто зазначити, що віднесення фононних 

мод до власних коливань гратки орторомбічного вюрцстаніту базувалося не лише 

на основі порівняння теоретично розрахованих і експериментально отриманих 

частот, а й на встановленій експериментально, за допомогою поляризаційного 

Раманівського розсіювання, симетрії фононних ліній. 

Результати дослідження Раманівського розсіювання світла при кімнатній 

температурі для Cu2ZnSiS4 та Cu2ZnSiSе4 вже відомі [102].  Поляризаційні виміри 

і спостережувані залежності інтенсивності окремих піків зі зміною кута 

збуджуючого лазерного випромінювання щодо одного з кристалографічних 

напрямків дали можливість визначити симетрію декількох найбільш інтенсивних 

піків спектру (в основному повносиметричних А1 мод). Однак, для піків з 

меншою інтенсивністю, опубліковані нещодавно експериментальні результати від 

площини (210) кристалу не дозволили безсумнівно відрізнити декілька 

спектральних мод за симетрією, зокрема В1/В2 моди. Наші низькотемпературні 

вимірювання Cu2ZnSiS4, наведені нижче, дають можливість не лише спостерігати 

декілька додаткових піків у порівнянні з тим, що доповідалося раніше, а й, що 

більш важливо, більш однозначно виконати віднесення піків завдяки порівнянню 

експериментально отриманих частот мод з результатами DFT розрахунків 

динаміки гратки. 
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2.1.2. Кристалічні сполуки Cu2ZnSiS4, експериментальні та 

розрахункові методи їх досліджень 

У даній роботі досліджуються сполуки Cu2ZnSiS4 вирощені хімічним 

газотранспортом з іодином, як транспортним агентом, у вигляді плоских кристалів 

з розмірами 8х2х0,3 мм3 [103]. Вимірювання порошкової рентгенівської дифракції 

були виконані на DRON 4-13 дифрактометрі з CuKa    (λ = 1.5406 Å) 

випромінюванням. Результати дифракційних експериментів підтвердили 

вюрцстанітову структуру кристалу Cu2ZnSiS4 і дали наступні параметри гратки: a 

= 0.7437 нм, b = 0.6401 нм i c = 0.6139 нм, що узгоджується з відомими даними 

[98].  З аналізу дифракційних кривих Лауе було встановлено, що кристалічні 

площини вирощеного кристалу були орієнтовані таким чином, що 

кристалографічна с-вісь співпадала з  найдовшим розміром кристалу, а найбільш 

розвинута грань відповідала плошині  (110). 

Спектри Раманівського розсіювання були отримані при збудженні 

випромінюванням з довжиною хвилі 514,5 нм Ar+ -іонового лазеру і 

реєструвалися за допомогою Horiba Jobin Yvon T64000 мікро-Раманівського 

спектрометру оснащеного оптичними поляризаторами та Пельтьє-охолоджуваним 

CCD деетектором.  Всі вимірювання було виконано в зворотній (backscattering) 

геометрії. Спектральна роздільна здатність не перевищувала 2 см-1. Азотний 

кріостат Linkam використовувався для низькотемпературних вимірів. 

Теоретичні розрахунки теорії функціоналу густини станів основного стану 

електронів для Cu2ZnSiS4 були виконані у співавторстві з професором 

Хьюстонівського Університету А.П. Літвінчуком з узагальненним наближенням 

градієнта, використвуючи локальний функціонал Пердью-Ерзернхофа [104] і 

нормовані псевдопотенціали,  що було реалізовано в CASTEP коді [105]. Енергія 

обрізання для базису плоскої хвилі становила 800 еВ. Для виконання розрахунків  

атомні координати  релаксувалися так, що діючі на атоми сили в рівноважному 

стані не перевищували 1 меВ/Å. Узгодження самоузгоджуваного поля (SCF)  було 

краще ніж 10-7 еВ. Інтегрування по зоні Бріллюена було виконано 8х10х10 сіткою 

Монкхорста-Пака [106] у зворотньому просторі. Далі лінійна схема відгуку 

(теорія відхилень функціоналу густини) була застосована для розрахунків 
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динаміки гратки Cu2ZnSiS4, що дозволило отримати частоти не лише поперечних 

(TO), а й поздовжних оптичних (LO) коливань. Успішність такого підходу була не 

однократно підтверджена раніше при аналізі  властивостей динаміки гратки в 

четверних халькогенідах напівпровідників [103], [107]–[110]. 

2.1.3.   Експериментальні результати та розрахунки динаміки гратки 

У вюрцстанітній кристалографічній модифікації  Cu2ZnSiS4  з двома 

формульними одиницями в примітивній комірці існує 45 оптичних коливних мод. 

Теорія груп дає наступну їх симетрію:                                                                                                          

Граман = 13А110А29В113В2.  При цьому, всі моди активні у Раманівському 

розсіюванні і, за винятком А2, проявляють LO-TO розщеплення  у зв’язку з їх 

полярним характером. З врахуванням того, що низькотемпературні виміри 

Раманівського розсіювання світла в зворотній конфігурації виконувались від 

найбільшої площини зразка (110), то збуджуюче падаюче і розсіяне 

випромінювання поширювалися в нормальному до кристалографічної с-осі 

напрямку, так що (zz) і (z, x+y) конфігурації могли  легко реалізовуватися (тут і 

далі ми використовуємо стандартні позначення Порто, де символи в дужках 

відповідають поляризації падаючого і розсіяного світла, відповідно). 

Тензори Раманівського розсіювання для 2С   точкової групи в стандартному 

ортогональному базисі мають наступний вигляд: 
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де ( )i se e  поляризація падаючого (розсіяного) світла, а   – елементи 

Раманівського тензора. Інтенсивність фононних мод А1, А2, В1 і В2 симетрії, яка 

очікується для двох реалізованих конфігурацій наведено в Табл. 2.1. Необхідно 

зазначити, що вираз для інтенсивності містить додатковий параметр φ - кут між х-

віссю і напрямком падаючого лазерного випромінювання, який визначається як 

( )
1

2 2 2arcsin
4

b a b 
− 

= + 
  

. Це пов’язано з тим, що сталі гратки a ≠ b і структура 

відхиляється від тетрагональної.  

 

Таблиця 2.1. Інтенсивність смуг Раманівського розсіювання, яка очікується 

для вюрцстанітової сполуки при паралельній (zz) та схрещенній (z, x+y) 

конфігураціях розсіювання. Кут φ ≈ 41° 

 

 

 

З врахуванням того, що вектор поширення фонона лежить в площині х-у, 

можна очікувати, що в (zz) конфігурації розсіювання будуть спостерігатися тільки 

А1 (ТО) фонони, а в перехресній (z, x+y) конфігурації спостерігатимуться В1 (TO-

LO) та B2(TO-LO), що і відображено в Таблиці 2.1. 

Низькотемпературні поляризаційні спектри Раманівського розсіювання 

світла Cu2ZnSiS4 представлено на рис. 2.1 та рис. 2.2. Зменшення напівширини 

фононних ліній зі зменшенням температури, як  і очікувалося, дозволило за 

допомогою низькотемпературних вимірювань чітко розділити деякі смуги, які за 

кімнатної температури були або відсутні спектрах, або їх неможливо було 

розрізнити через «зливання». Підтвердженням останнього може слугувати той 

факт, що отримані нами частоти смуг в результаті низькотемпературних 

вимірювань відрізняються лише на декілька хвильових чисел від частот мод 
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отриманих в роботі [111] шляхом розкладання декількох відносно широких смуг  

спектру Раманівського розсіювання світла. Відмінність між положеннями піків, в 

нашому випадку, імовірно викликана ангармонічністю, яка пов’язана з  відомим 

ефектом температурного зсуву частот мод. Для кращої наочності, порівняння 

експериментально отриманих і розрахованих за допомогою DFT частот мод 

наведено в Табл. 2.2. Відзначимо, що при вимірах зраків в кріостаті внаслідок їх 

значного релеєвського розсіювання не можливо було зареєструвати ділянку 

спектру нижче 110 см-1, тому в таблицю крім наших результатів увійшли і  

декілька наведених  в літературі низькочастотних мод. 

 

 
Рисунок 2.1. Спектри Раманівського розсіювання Cu2ZnSiS4 при Т = 80 К в 

конфігураціях (zz) та (zx+zy) поляризацій. 
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Один з відомих методів віднесення мод до конкретної симетрії, як 

згадувалося вище, є  аналіз кутової залежності їхньої інтенсивності. Даний метод 

дуже ефективний у випадку твердих тіл з відносно простою структурою (на 

приклад, сполука Cu2ZnSnS4 кестерітової структури, у якої в примітивній комірці 

знаходиться всього 8 атомів [102], [110], [112][43-45]). Однак для більш складних 

кристалів з багатьма фононними гілками,  які перекриваються, або лежать 

близько, може бути проблематично чітко визначити симетрію певної моди. 

Останнє стало причиною того, що віднесення деяких частот мод Cu2ZnSiS4 до 

певного типу симетрії в роботі [111] мало дещо інтуїтивний характер. 

 

Рисунок 2.2. Високочастотна ділянка спектрів Раманівського розсіювання 

Cu2ZnSiS4 при Т = 80 К в конфігураціях (zz) та (zx+zy) поляризацій. 
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Відомо, що для ізоструктурних сполук Cu2CdSiS4, Cu2CdGeS4, Cu2ZnGeS4, 

Cu2ZnGeSe4, Cu2ZnSiSe4, які досліджувалися раніше [103], [108], [110], [113], 

теоретичний розрахунок та експериментальні результати показували досить добре 

узгодження. Тому не дивно, що при порівняльному аналізі теоретично 

розрахованих і експериментально отриманих нами частот мод Cu2ZnSiS4 було 

виявлено їх збіг для більшості мод, з відмінністю  всього в декілька відсотків. 

Важливим також є той факт, що теоретичний розрахунок дає можливість точно 

отримати не лише частоти мод, але і їх симетрію, а отже й поляризаційні 

властивості. Для прикладу, розглядаючи експериментально отримані спектри 

Cu2ZnSiS4 на рис. 2.1 можна зробити висновок, що коливні моди з частотами 282 і 

305 см-1 належать до повносиметричних коливань А симетрії, адже їх 

інтенсивність набагато більша в паралельній конфігурації розсіювання (Рис. 2.1,а) 

у порівнянні з перехресною конфігурацією (Рис. 2.1,б).  Теоретичний розрахунок 

вказує, що ймовірніше всього вони відносяться до мод А1 симетрії 282 і 309 см-1, 

відповідно. Разом з тим, ці дві моди у роботі [111] були віднесені до А2 симетрії.  

У вищезгаданій роботі до А2 симетрії було віднесено і моди з частотами 292 та 

324 см-1. Однак, це віднесення носило більш інтуїтивний характер і з врахуванням 

того, що  в спектрі при схрещених  поляризаціях на рис. 2.1,б ці смуги мають 

більшу інтенсивність, очевидною стає необхідність зміни їх інтерпретації. Так, ми 

вважаємо, що вони відповідають розрахованим модам В1 (293/294 см-1)/В2 

(292/293 см-1) і В2 (323/327 см-1) симетрії. 

Здавалося, було очевидним, віднесення до повносиметричної А1 моди 

найбільш інтенсивної лінії, яка присутня в експериментальних спектрах обох 

паралельній (396 см-1) і схрещеній (397 см-1) конфігураціях розсіювання. Але факт 

майже однаково високої інтенсивності цієї моди при схрещеній і при паралельній 

поляризаціях падаючого і розсіяного світла викликає сумнів про саме таку її 

природу. Завдяки отриманим нами DFT-розрахункам вдалося внести ясність в цю 

проблему та запропонувати наступну інтерпретацію: згідно розрахунку існує дві 

лінії з відмінною симетрією, але які знаходяться поруч А1 (394/394 см-1) і В2 
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(396/397см-1). Це і є причиною спостереження в обох спектрах на рис. 2.1 

відповідних мод. 

У зв’язку з особливостями будови кристалічної гратки сполук Cu2ZnSiS4 та 

Cu2CdSiS4  можна очікувати можливість, що їх коливні спектри у високочастотній 

області будуть якісно подібними. Тому, для аналізу моделі коливань конкретних 

мод у Cu2ZnSiS4, корисним може бути співставлення з відомими результатами по 

дослідженню Cu2CdSiS4,  в якому аналіз відповідних мод вже був раніше 

виконаний. Дійсно, для обох сполук декілька ліній з найвищим частотним 

положенням в районі 500-550 см-1 відносяться до коливань найлегших  атомів Si, 

тоді як найінтенсивніша лінія в спектрі Cu2ZnSiS4 (396 або 397 см-1), яка 

аналогічна тій, що спостерігалася в спектрі Cu2CdSiS4 на 395 см-1,  відноситься до  

симетричних  протифазних зміщень атомів S в тетраедрах  SiS4 . 

 

Таблиця 2.2. Отримані експериментально та DFT-розраховані Раманівські 

TO та LO частоти коливань Cu2ZnSiS4. Змішану природу В1 та В2 мод в колонках 

для експериментальних результатів позначено як TO-LO. Зірочкою позначено ті 

низькочастотні моди, експериментальні дані для яких взяті з роботи [111], а двома 

зірочками позначено ті моди, симетрія яких була перевіднесена до іншої. 
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Продовження таблиці 2.2. 

 

 

2.2. Особливості перебудови спектрів КРС при зміні компонентного 

складу в змішаних монокристалах Cu2Zn(Sn1-хGex)S4 

2.2.1. Вступ 

Варіювання ширини забороненої зони у матеріалах типу CZTS (~1,5 еВ) 

можливе за допомогою заміни халькогенних елементів в аніонній підгратці (S/Se) 

або елементів IV групи в катіонній підгратці (Sn/Ge/S), або шляхом одночасного 

використання обох типів заміни. Нещодавно було продемонстровано, що шляхом 

часткової заміни олова германієм можна досягти покращення практичних 

характеристик CZTSSe. Наприклад, в стабілізації поглинаючого шару сонячних 

елементів така заміна атомів Sn атомами Ge може відігравати позитивну роль. З 

огляду на це, очевидно, що потрібні ґрунтовні фізичні дослідження змішаних 

сполук Cu2ZnSn1-xGexS4 в усьому діапазоні зміни компонентного складу 0х1. 

Щодо теоретичних аспектів динаміки гратки, то враховуючи той факт, що 

на даний час вже існує доволі хороша кореляція між добре відомими 

результатами DFT- розрахунків чистих сполук CZTS [114], [115] і CZGS [109], 

[116] в кестерітовій структурній модифікації та експериментально отриманими 

даними, то більший інтерес для аналізу та досліджень викликають результати 
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розрахунків для змішаних кристалів типу Cu2Zn(Sn1-xGex)S4. Для початку 

зосередимо свою увагу на більш простому випадку, який відповідає сполуці 

Cu2Zn(Sn0.5Ge0.5)S4, де атоми олова та германію знаходяться в однаковій кількості.  

Виходячи з теорії груп, для такого роду кестерітових сполук існує 21 

оптична коливальна мода, що розподілені за симетрією наступним чином:  

Гopt = 3A6В6Е. 

Всі вони є активними в спектрах Раманівського розсіювання, однак, так як 

повносиметричні A-моди неполярні, то вони не активні в інфрачервоних 

спектрах. 

Однак, беручи до уваги факт, що у змішаному кристалі Cu2Zn(Sn0.5Ge0.5)S4 з 

однаковим вмістом Ge і Sn кристалографічна елементарна комірка не 

центросиметрична, причому зазначимо, що об’єм примітивної комірки і число 

атомів в два рази більші в порівнянні з чистими CZGS і CZTS, то кількість 

оптичних коливань для Cu2Zn(Sn0.5Ge0.5)S4 в центрі зони Бріллюена буде вже 

становити 45, розподілених за симетрією наступним чином:  

Гopt = 8A11В13E. 

У зв’язку з особливістю кристалічної будови CZGS і CZTS, всі три 

повносиметричні А-моди обумовлені виключно коливаннями атомів сірки. У 

випадку змішаного кристалу Cu2Zn(Sn0.5Ge0.5)S4 загальна кількість 

повносиметричних А-мод не лише подвоюється, а збільшується до 8. Очевидно, 

що 6 мод будуть зумовлені виключно коливаннями атомів сірки, а в 2 додаткових 

повносиметричних модах, внаслідок зниження їх позиційної симетрії в змішаному 

кристалі, будуть приймати участь іони Zn і Cu. 

Для початку проаналізуємо вже відомі результати розрахунків динаміки 

гратки кестерітових сполук CZGS і CZTS, про які повідомлялося раніше [114], 

[116]. В першу чергу, слід зазначити, що проявлення повносиметричних А-

коливань передбачалося на частотах 359, 309 і 305 см-1 для CZGS і 340, 284, 275 

см-1 для CZTS. Ці три моди, для кожної із сполук, в порядку зменшення частоти, 

відповідають коливанням сірки вздовж зв’язку у тетраедрах GeS4 чи SnS4, а також 

згином і обертанням навколо осі с цих зв’язків [116]. У випадку змішаного 
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кристалу Cu2Zn(Sn0.5Ge0.5)S4 розрахунки показують, що доволі схожі моди 

притаманні і йому, що продемонстровано на рис. 2.3. в нижньому ряді. Звертаємо 

увагу, що, хоча частоти двох коливань 359 і 340 см-1 для CZGS і CZTS доволі 

близькі, в твердому розчині для цих мод відсутнє «перемішування», а натомість 

їм відповідають частоти 362 і 343 см-1. При цьому, одна з них характеризує 

симетричне розтягування, або так зване «дихання», тетраедрів SnS4, а інша - 

розтягування тетраедрів GeS4. 

Для змішаного кристалу Cu2Zn(Sn0.5Ge0.5)S4 теоретично передбачається 

існування трьох повносиметричних мод в діапазоні частот 275-310 см-1, що 

зображено на рис. 2.4. Зазначимо, що при цьому відбувається ніби "змішування" 

цих мод у тому розумінні, що для кожної з них одночасно беруть участь в 

коливаннях тетраедри SnS4 та GeS4. Якщо ж більш детально розглянути ці 

коливання, то вигину SnS4 і обертанню GeS4 тетраедрів відповідає мода 298 см-1, 

обертанню SnS4 і згину GeS4 тетраедрів відповідає мода 296 см-1; а одночасному 

обертанню як SnS4, так і GeS4 тетраедрів відповідає мода 291 см-1  . 

 

Рисунок 2.3. Розраховані DFT-методом повносиметричні коливальні А-моди 

чистих CZTS і CZSG (верхній ряд), а також змішаної Cu2Zn(Sn0.5Ge0.5)S4 сполуки 

(нижній ряд). 
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Рисунок 2.4. Розраховані DFT-методом повносиметричні коливальні А-моди 

змішаного кристалу Cu2Zn(Sn0.5Ge0.5)S4 в діапазоні частот 275-310 см-1. 

 

2.2.2. Отримання, аналіз та характеризація монокристалів 

Монокристали Cu2ZnSn1-XGeXS4 де х = 0.1, 0.3 і 0.5 вирощувалися в 

Білоруському державному університеті інформатики та радіоелектроніки методом 

хімічного газотранспорту з парової фази (CVT) з йодом в ролі газу-транспортера. 

Дані сполуки попередньо, перед CVT ростом монокристалів, були синтезовані 

модифікованим методом Бріджмена. Для CVT росту в кварцову ампулу поміщали 

основну сполуку з додаванням 5 мг/см3 йоду. Після відкачування повітря з ампули 

та її герметизації вона поміщалась в двохзонну піч, причому таким чином, щоб 

температура в зоні реакції була на 80 К вища ніж у зоні кристалізації. Ріст 

монокристалів Cu2ZnSn1-XGeXS4 з х = 0.1, 0.3 і 0.5 проводився при температурі 

1053 K (973 К в зоні кристалізації) протягом 8 діб. Той факт, що в залежності від 

умов вирощування сполук типу CZTS можливе формування різних 

кристалографічних модифікацій та можливе випадання вторинних фаз спонукав 

до виконання двох процесів вирощування. В результаті досліджень характеристик 

зразків, вирощених в цих процесах ми переконалися, що за допомогою CVT 

методу ми можемо отримувати кристали з досить близькими характеристиками. 

Далі в роботі такі зразки будемо позначати як XGe(1) або XGe(2), де Х 

концентрація германію в кристалах. Одночасно з цим, так як зміни кристалічної 
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структури зразків можна спостерігати через їх Раманівські спектри, то вдалося 

оцінити вплив компонентного складу на кристалічну структуру ще й завдяки 

незначним відмінностям по компонентному складу кристалів, вирощених в різних 

серіях. 

Дослідження компонентного складу отриманих зразків відбувалося за 

допомогою енергетично-дисперсійної спектроскопії (EDX). В цих цілях було 

використано скануючий електронний мікроскоп Hitachi S-3000N, який працював 

при напрузі 20 кВ і був оснащений модулем INCAx EDX. Кристалічну структуру 

вирощених кристалів було визначено за допомогою методу порошкової X-

променевої дифрактометрії (XRD). Реєстрація дифрактограм відбувалася за 

допомогою Х'Pert PRO Ө-2Ө спектрометру, який працював в геометрії Bragg-

Brentano з використанням лінії Cu Kα. Раманівські спектри були отримані при 

кімнатній та температурі рідкого азоту (80 К) на мікрораманівському 

спектрометрі Horiba Jobin Yvon T64000 обладнаного мікроскопом Olimpia. 

Використовувалося збуджуюче лазерне випромінювання з довжинами хвиль 

514.5 нм та 785 нм, а розмір лазерної плями на поверхні зразка становив 0,7 мкм. 

Для більш детального аналізу спектрів Раманівського розсіювання світла вони 

розкладалися на окремі компоненти з використанням Лоренцевої функції для 

опису кривих.  

  Варто відзначити, що структурний X-ray аналіз зразків проводився в 

Мадриді, а дослідження Раманівського розсіювання світла та їх теоретичний 

аналіз виконувалися безпосередньо нами в Києві. 

Змішані кристали Cu2ZnSn1-XGeXS4 вирощені вищезазначеним методом були 

розміром порядку декількох міліметрів і кожен з них характеризувався достатньо 

високою кристалічною досконалістю. У Табл. 2.3. наведено результати 

елементного аналізу отриманого за допомогою EDX спектроскопії досліджуваних 

кристалів. Для кращої оцінки впливу співвідношення окремих атомів в сполуці на 

її загальні характеристики, в таблиці, крім атомних відсотків елементів наявних в 

сполуці Cu2ZnSn1-XGeXS4, наведено ще декілька корисних співвідношень 

елементів, таких як, наприклад, Cu/(Zn+Sn+Ge),  Zn/Sn та інших.  
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Раніше вважалося, що сполуки типу CZTS переважно кристалізуються в 

структурі станіту [46]. Однак, на даний час вже добре відомо, що при близькому 

до стехіометричного елементному складі (Cu/(Zn+Sn)=1)  даний клас сполук 

кристалізується в структурі впорядкованого кестеріту. Однак відзначимо, що 

формування цих сполук може бути зі структурою, яка дещо відмінна від 

структури впорядкованого кестеріту, як було показано в ряді робіт, в тому числі і 

нами. Існування такої відмінної від кестеріту та станіту структури може бути 

зумовлено значним розупорядкуванням в катіонній підгратці CZTS. Дана 

структура була описана як структура невпорядкованого кестеріту [115], [117]. 

 

Таблиця 2.3. Компонентний склад Cu2ZnSn1-XGexS4 визначений за 

допомогою EDX  

 

 

Тут потрібно відзначити, що в даному конкретному випадку термін 

«розупорядкування» вживається не в сенсі відхилення від кристалічності, а 

означає що атоми Cu та Zn займають свої впорядковані вузлові положення в 

кристалічній площині Cu-Zn підгратки лише з певною долею ймовірності, тобто 

випадковим чином можуть займати позиції один-одного. Величина такого 

розупорядкування в значній мірі залежить від умов синтезу, особливо при 

відхиленні співвідношення елементів від стехіометрії, для якої, наприклад для 

CZTS, співвідношення повинно бути наступним: Cu/(Zn+Sn)=1. У випадку коли 

Cu/(Zn+Sn)<1, що відповідає складу CZTS збідненого на Cu (збагаченого на Zn), в 

Зразок Cu (%) Zn (%) Sn(%) Ge(%) S (%) 
Cu/ 

(Zn+Sn+Ge) 

Zn/ 

(Sn+Ge) 

Ge/ 

(Ge+Sn) 
S/M 

0.1Ge(1) 24.77 13.13 11.29 1.04 49.77 0.97 1.06 0.08 0.99 

0.1Ge(2) 23.75 12.10 11.55 1.54 50.92 0.94 0.92 0.12 1.03 

0.3Ge(1) 28.21 9.35 8.69 2.96 43.68 1.34 0.80 0.25 0.89 

0.3Ge(2) 24.35 12.03 8.34 4.41 50.86 0.98 0.94 0.35 1.04 

0.5Sn(1) 25.14 13.64 6.09 6.53 48.59 0.96 1.08 0.52 0.95 

0.5Sn(2) 23.69 11.24 6.03 6.47 52.51 0.99 0.89 0.52 1.11 
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Cu-Zn кристалічних площинах кристалічної гратки концентрація антивузлових 

дефектів стає доволі значною. Розподілені випадковим чином антивузлові CuZn і 

ZnCu дефекти в площині Cu-Zn призводять до трансформації просторової симетрії 

від фази впорядкованого кестеріту ( 4I ) до фази невпорядкованого кестеріту  

( mI 24 ), яка симетрійно аналогічна станіту, що було продемонстровано в роботах 

[115], [117]. 

На рис. 2.5. наведені X-променеві дифрактограми для зразків 0.1Ge(1) і 

0.5Ge(1). Важливість отримання дифрактограм для сполук Cu2ZnSn1-XGeXS4 

обумовлена тим, що наявність та різний вміст германію може спричинювати 

зміну не лише ширини забороненої зони, але й зміну кристалічної структури 

сполуки Cu2ZnSn1-XGeXS4. Крім отриманих дифрактограм зразків 0.1Ge(1) і 

0.5Ge(1) на рисунку зображено набір вертикальних смуг, які відповідають 

структурам тетрагонального кестеріту Cu2ZnSnS4 та тетрагонального станіту 

Cu2ZnGeS4. 

 

Рисунок 2.5. а – Х-променеві дифрактограми зразків XGe(1). б – деталізація 

спектру для області 2θ=28.2˚-29.2˚. 

 

Раманівські спектри, які реєструвалися при кімнатній (300 К) та низькій (80 

К) температурах для зразків 0.1Ge(1), 0.3Ge(1) і 0.5Ge(1) наведені на рис. 2.6,а та 

2.6,б, відповідно. Спектри отримані для зразків другої серії були подібними до 

представлених і тому не приводяться. Більш детальний аналіз спектрів 

Раманівського розсіювання світла в сполуках різного компонентного складу буде 

наведено нижче.  
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Рисунок 2.6. Раманівські спектри зразків XGe(1) при температурах 300К і 80К. exc 

=  514нм. 

 

 

 

Рисунок 2.7. Раманівський спектр зразка 0.5Ge(2) при температурах 300К і 80К. 

 

Відзначимо, що усі, окрім одного, досліджуванні зразки демонструють 

елементний склад  з незначним відхиленням від стехіометричного, що 

проілюстровано в табл. 2.3. Кристали отримані в ході першого процесу 

вирощування (XGe(1)) здебільшого були збіднені на Sn. Цей факт може бути 

зумовлений незначними флуктуаціями температури, які відбувалися під час 

процесу росту кристалів і відомою властивістю Sn «вилітати» з поверхні при 

підвищенні температури. Разом з тим, дивлячись на відношення Ge/(Ge+Sn), яке 
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відповідає елементному складу, близькому до стехіометрії загальної сполуки 

можна очікувати, що це значно не вплине на загальні характеристики сполуки. 

Більше того, за багатьма існуючими даними [118], [119], у сонячних 

фотоперетворювачах, де в якості поглинаючого шару використовувався кестеріт 

типу CZTS, вищі показники перетворення були отримані на сполуках збіднених 

міддю та збагачених цинком, тобто для яких виконуються такі співвідношення 

елементів: Cu/(Zn+Sn) < 1 та Zn/Sn > 1. З врахуванням цього, та виходячи з 

аналізу вищезгаданих відношень елементів у отриманих нами зразках 0.1Ge(1) і 

0.5Ge(1), можна очікувати, що при застосуванні в ролі поглинаючих шарів в 

сонячних елементах вони будуть демонструвати високу ефективність. 

Відомо, що для Cu2ZnSnS4 характерна структура кестеріту, в той час як для 

Cu2ZnGeS4 характерною є структура станіту чи вюрцстаніту. Тому в літературі 

[28] відмічається, що сполуки типу Cu2ZnSn1-XGeXS4 можуть кристалізуватися з 

різною кристалічною структурою в залежності від вмісту в них Ge. Таким чином, 

можна очікувати перехід від кестерітової структури до станітової або 

вюрцстанітової при збільшенні в сполуці відсотку Ge до певного значення х ≥ 0.5. 

Про те, що зразкам 0.1Ge(1) та 0.5Ge(1) притаманна тетрагональна 

структура свідчать X-променеві дифрактограми представленні на рис. 2.5. Разом з 

тим відбувається зміна структурних параметрів сполуки при переході від зразку 

0.1Ge(1) до 0.5Ge(1), що відображається на дифрактограмі у вигляді зсуву 

декількох піків у напрямку більших кутів. Для наочності на рис. 2.5. (б) більш 

детально відображено ділянку в діапазоні 2Ө ≈ 28.2 -29.2º, з аналізу якої помітно, 

що для зразка 0.5Ge(1) інтенсивність характеристичного для структури кестеріту 

піку, з положенням 2Ө ≈ 28.55º, зменшується, а сам пік дещо зсувається в 

напрямку більших кутів. Хоча відзначимо, що однозначного висновку про те чи 

відбувається перебудова кестерітової структури на станітову, чи має місце лише 

деформація гратки кестеріту зумовлена заміною в ній частини атомів олова 

атомами германію, з аналізу дифрактограм при х ≤ 0.5 зробити неможливо. 

З огляду на це, як можливий більш ефективний метод для вивчення 

можливих трансформацій кристалічної структури в сполуках Cu2Zn(Sn1-xGex)S4 в 
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усьому діапазоні 0 ≤ х ≤ 1 нами,  була використана Раманівська спектроскопія, 

яка, крім того, дозволяє встановити ще й присутність можливих подвійних та 

потрійних вторинних фаз, таких як, наприклад Cu2-xS, Sn2S3, Cu2SnS3 та ін. [120]. 

Для цього дослідження були одержані змішані кристалічні сполуки у всьому 

діапазоні 0 ≤ х ≤ 1. 

2.2.3. Раманівське розсіювання першого порядку 

На рис. 2.8. зображено спектри Раманівського розсіювання світла змішаних 

кристалів Cu2Zn(Sn1-хGeх)S4 при будженні довжиною хвилі лазерного 

випромінювання  exc = 514.7 нм. Порівняння спектрів четверних сполук зі 

значеннями х = 0 і х = 1 з відомими раніше експериментальними і теоретичними 

даними для цих матеріалів показує добре узгодження. Через близькість енергії 

лазерного збудження і ширини забороненої зони змішаних кристалів з 

компонентним складом х = 0,71, 0,90, і 1,00, спостерігається більш сильна 

відносна інтенсивність фононних ліній в районі 400 см-1, які, як відомо, відносять 

до поздовжніх оптичних мод (LO), що свідчить про реалізацію резонансного 

посилення розсіювання світла. Як наслідок того, що величина забороненої зони 

змішаних сполук типу Cu2Zn(Sn1-хGeх)S4 варіюється в межах від 2,25 еВ (CZGS) 

до 1,50 еВ (CZTS), в спектрах для сполук із компонентним складом х = 0,71, 0,90 і 

1,00, при збудженні лазерним випромінюванням з  = 632,8 нм (1,96 еВ) (не 

відображено на рис. 2.8.) не домінують вищезазначені LO-смуги, однак разом з 

тим присутні дві смуги в районі 340 та 360 см-1, а також, для зразків складів х = 

0,55 і х = 0,31, кілька низькочастотних смуг. 
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Рисунок 2.8. Спектри Раманівського розсіювання змішаних кристалів  

Cu2Zn(Sn1-xGex)S4. 

 

Той факт, що при сталому лазерному збудженні у змішаному кристалі 

Cu2Zn(Sn1-хGex)S4 реалізовується резонансне посилення для трьох різних 

компонентних складів х можна найбільш ймовірно пояснити впливом 

структурного розупорядкування в катіонній підгратці, яке призводить до значного 

розмиття електронних станів навколо країв зони (особливо  поблизу краю 

валентної зони), і формування в забороненій зоні "хвостів" з досить великою 

густиною станів. 

Більш детально високочастотна ділянка низькотемпературних спектрів 

представлено на рис. 2.9. При цьому, отримані при Т = 80К спектри, в порівнянні 

з тими, що отримувалися при кімнатній температурі [42], [86], [89], демонструють 

більш чітко виражену картину двухмодової перебудови найбільш інтенсивних 

повносиметричних А-смуг в спектрах з частотами 341 см-1 та 362 см-1 для х = 0 та 

х = 1, відповідно. Такий характер перебудови для мод, які близькі по частоті і 
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відповідають одній і тій саме симетрії, на перший погляд, дещо суперечить 

експериментальним і теоретичним даним для численних II-VI та III-V 

напівпровідникових сполук, адже, як правило, подібна двохмодова перебудова 

фононного спектру при зміні складу спостерігається тільки в разі значної 

відмінності частот фононів [121]–[123]. 

При цьому слід зазначити принципову відмінність між "класичними" 

змішаними II-VI та III-V бінарними напівпровідниками та сполуками типу 

Cu2Zn(Sn1-хGex)S4. Відмітимо, що у випадку «класичних» сполук в основному 

аналізується поведінка полярних мод, які проявляються як в Раманівських, так й 

ІЧ спектрах. Їм притаманне значне LO-TO розщепленням, яке може становити 

декілька десятків см-1. Відповідно, спостереження двухмодової перебудови 

спектру при зміні компонентного складу можливо лише в тому випадку, якщо 

перекриття "залишкової смуги" двох компонентів відсутнє. 

Відмінність тетрагональної сполуки типу Cu2Zn(Sn1-xGex)S4  кестерітової 

структурної модифікації полягає в тому, що у ній повносиметричні А-моди є 

неполярними, а, отже, для них відсутня відповідна "залишкова смуга". З огляду на 

це, при відсутності перекриття дисперсійних фононних гілок відповідних 

повносиметричних А-мод сполук з граничними значеннями х = 0 та х = 1 по всій 

зоні Бріллюена цілком ймовірно очікувати двухмодовий характер перебудови 

спектру твердого розчину при зміні компонентного складу. Саме цей випадок і 

реалізовується в нашому випадку. Так, для CZGS кестерітової модифікації 

теоретичний розрахунок дисперсії фононів демонструє [116] незначну (менше 

10 см-1) дисперсію по всій зоні Бріллюена А1(G)-моди з частотним положенням 

359 см-1, а також відсутність перекриття з A1(T)-модою в CZTS, з частотним 

положенням  340 см-1. 
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Рисунок 2.9. Високочастотний діапазон спектрів Раманівського розсіювання 

світла в змішаних кристалах Cu2Zn(Sn1-xGex)S4. 

 

Підтвердженням описаного вище міркування може слугувати інший тип 

перебудови фононного спектру зі зміною компонентного складу, який у сполуці 

Cu2Zn(Sn1-хGex)S4 спостерігається для другої повносиметричної A-моди 

(позначимо її як A2). А саме, мова йде про смугу 299 см-1 в спектрі CZGS, яка 

відповідає повносиметричному коливанню і при варіюванні складу монотонно 

зміщується до положення 290 см-1 в спектрі CZTS (рис. 2.9). Тобто, для даної 

смуги характерна типова одномодова поведінка перебудови. Останнє доволі 

очікувано, адже по зоні Бріллюена дисперсія відповідної фононної гілки CZGS  

[116] більша ніж відстань між відповідними модами, яка становить лише 9 см-1. 

З аналізу спектрів, приведених на рис. 2.9. можна зробити висновки про ще 

декілька інших важливих особливостей цих кристалів. Так, для сполук з 

компонентним складом х = 1,00, 0,90 і 0,71, резонансне підсилення LO-

компонентів мод B-симетрії з положенням в районі 400 см-1 різко зникає при 
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подальшому зменшенні значення х, а, отже, і ширини забороненої зони сполуки і 

для значення х = 0,55 спостерігається зменшення інтенсивності відповідних смуг 

на кілька порядків величини. Разом з цим, для двох інших спектральних смуг 

пов'язаних з полярними модами B- та E-симетрії [109] з частотним положенням 

320 і 277 см-1 також спостерігається поступове зменшення інтенсивності. При 

цьому, при варіюванні компонентного складу сполуки, моди А-симетрії не 

проявляють ніяких різких змін інтенсивності. Насправді, така яскраво виражена 

резонансна поведінка смуги 277 см-1 в CZGS є ще одним доказом його 

неповносиметричної природи. Виходячи з аналогічних міркувань, це твердження 

повинне також бути справедливо і для відповідної смуги з частотним положенням 

266 см-1 в CZTS. 

Також варто відмітити і наявність у спектрах, представлених на рис. 2.9, 

доволі інтенсивної резонансної смуги з частотним положенням 417 см-1 для 

компонентного складу х = 0,90. Частота даної смуги перевищує як теоретично, так 

й експериментально відому для кестерітової модифікації CZGS [109] найвищу 

частоту коливної моди. Однак, в цьому діапазоні можна очікувати присутність 

високочастотних полярних мод для вюрцстанітової структурної модифікації 

(просторова група Pmn21) [108], або, що навіть більш імовірно –  

"невпорядкованого кестеріту" (просторова група Р 4 2c) [109]. Останнє дає 

підставу припустити про можливу наявність «некестерітових фазових включень» 

в сполуці з компонентним складом х = 0,90. Ці фазові включення відрізняються 

від ідеального кестеріту тим, що в них наявне розупорядкування в катіонній 

підгратці. Ймовірно, що об’єм цих включень незначний, адже в спектрах 

проявляється тільки найінтенсивніша смуга цієї фази і лише при резонансних, а, 

відповідно, і більш сприятливих, умовах збудження. Саме такої інтерпретації 

причин появи смуги 417 см-1 при аналізі спектрів багатофононного резонансного 

Раманівського розсіювання а також фотолюмінесцентних спектрів ми будемо 

притримуватися. 

Ще один факт, на який слід звернути увагу, це те, що для сполуки 

компонентного складу х = 0,31 інтенсивність сигналу розсіювання в загальному 



 

 

68 

була слабша в порівнянні з сполуками інших компонентних складів. Це найбільш 

ймовірно пов'язано зі значною неоднорідністю даного зразка в порівнянні з 

іншими, що й знайшло своє відображення в більш сильному фоні непружного 

розсіювання.  

 

 

Рисунок 2.10. Низькочастотна ділянка спектрів Раманівського розсіювання світла 

у змішаних кристалах Cu2Zn(Sn1-xGex)S4. 

 

Більш детально, в порівнянні з рис. 2.8, представлена низькочастотна 

ділянка спектрів Раманівського розсіювання світла у всьому діапазоні 

компонентного складу 0 ≤ х ≤ 1 на рис. 2.10. В першу чергу, це дає змогу більш 

очевидно стверджувати про  погану якість спектру для зразка з компонентним 

складом х = 0,31, що спричинено його імовірною дефектністю, що зазначалося 

вище. Щодо впливу  зміни компонентного складу сполуки на трансформацію 

низькочастотних компонент спектрів Раманівського розсіювання світла, то 

очевидно, що з точки зору частотних позицій смуг спектри практично ідентичні у 
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всьому діапазоні компонентного складу 1,00 <х <0,71. І лише при подальшому 

збільшенні вмісту олова положення коливних мод в спектрах Раманівського 

розсіювання світла починає плавно зсуватися в низькочастотний бік. Даний факт 

можна пояснити беручи до уваги той факт, що, відповідно до розрахунків 

динаміки ґратки, абсолютно всі атоми сполуки приймають участь в 

низькочастотних коливаннях, частота яких менше 200 см-1. Таким чином, якщо 

допустити просту залежність частоти цих коливань від маси атомів, які 

приймають в них участь у вигляді ω ~ μ-1/2, де μ - приведена маса, то будь-якої 

суттєвої зміни частоти при заміщенні найважчих атомів (Ge і Sn) очікувати не 

варто. 

2.2.4. Резонансне Раманівське розсіювання другого і третього порядків 

Значну частину зображених на рис. 2.11. спектрів Раманівського 

багатофононного розсіювання світла, що проявляється в другому і третьому 

порядках розсіювання можна однозначно інтерпретувати за допомогою спектрів 

першого порядку Раманівського розсіювання світла в змішаних сполуках, які 

представлені на рис. 2.9. Відзначимо, що характер спектру зображеного на рис. 

2.11. дає підстави зробити висновок, що лише фонони з центру зони Бріллюена 

беруть участь у процесах, які на ньому відображаються. Так як для сполуки з 

компонентним складом х = 0,71 резонансна поведінка спектрів Раманівського 

розсіювання світла першого порядку є найбільш вираженою, то саме для нього у 

табл. 2.4. наведена  інтерпретація багатофононних мод, які проявилися в спектрі 

на рис. 2.11. 

Одночасно з доволі високою інтенсивністю розсіювання вищого порядку, 

яке обумовлено підсиленими Фрьоліховською електрон-фононною взаємодією 

смугами полярних LO фононів, що типово для "класичних" полярних II-VI та III- 

V напівпровідників, також проявляються доволі інтенсивні обертони неполярних 

повносиметричних А-мод, та їх комбінації з іншими фононами A-симетрії. 

Резонансні ефекти такого роду потребують подальшого, більш детального, 

теоретичного аналізу, який може дати змогу краще зрозуміти мікроскопічні 
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механізми відповідальні за резонансне Раманівське розсіювання світла для  

багатофононних процесів, що спостерігаються в спектрах. 

Також необхідно відмітити, що для сполуки з компонентним складом  х = 

0,90 в порівнянні з х = 1,0 і х = 0,71 у спектрі резонансного Раманівського 

розсіювання світла спостерігається певне уширення багатофононних смуг. Як вже 

зазначалося вище, у сполуці з даним компонентним складом вірогідне включення 

"некестерітової фази", обумовленої розупорядкуванням в катіонній підгратці, що 

й може слугувати причиною уширення смуг. Отриманий експериментальним 

шляхом результат корелює з добре відомим фактом використання високої 

чутливості другого порядку розсіювання для спостереження ефектів просторової 

неоднорідності і невпорядкованості, викликаної, як приклад, за допомогою 

імплантації або фазових перетворень напівпровідників [124]. 

 

Рисунок 2.11. Спектри Раманівського розсіювання світла вищих порядків у 

змішаних кристалах Cu2Zn(Sn1-xGex)S4.  
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Таблиця 2.4. Інтерпретація двох- і трьохфононних смуг Раманівського 

розсіювання світла в кристалах Cu2Zn(Sn1-xGex)S4 з компонентним складом х = 

0,71. Символи G і Т стосуються "германій"- і "олово"-подібних мод A-симетрії. 

Частоти мод першого порядку (в см-1): А2 = 296, LO1 = 317, А1(Т) = 349, А1(G) = 

358, LO2 = 401. 

Експериментальні 

частоти, см-1 
Інтенсивність Природа 

Оцінена частота, 

см-1 

589 слабка 2A2 592 

632 слабка 2LO1 634 

673 середня A1(G)+LO1 673 

696 сильна 2A1(T) 698 

715 сильна 2A1(G) 716 

753 слабка A1(T)+LO2 750 

758 середня A1(G)+LO2 759 

802 strong 2LO2 802 

1045 середня 3A1(T) 1047 

1075 слабка 3A1(G) 1077 

1097 слабка 2A1(T)+LO2 1099 

1118 середня 2A1(G)+LO2 1117 

1154 слабка A1(T)+2LO2 1151 

1204 середня 3LO2 1203 

 

2.2.5. Фотолюмінісценція твердих розчинів Cu2Zn(Sn1-xGex)S4 

Щоб більш детально з’ясувати питання, які пов’язані з гомогенністю 

змішаних кристалів та ефектом розупорядкування, було додатково проведено 

співставлення результатів вимірювань Раманівського розсіювання світла з 

результатами вимірювань фотолюмінесценції (ФЛ), які продемонстровано на рис. 

2.12. Як відомо, спектри ФЛ CZTS, що були отримані при низькій температурі (Т 

= 80К), обумовлені електронними переходами між зоною провідності та 

акцепторними дефектними рівнями, що розміщені порядку 0,2 – 0,3 еВ над 

вершиною валентної зони [125]. На вставці рис. 2.12. 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 



 

 

72 

відповідних сполук, значення якої за допомогою спектроскопічних 

еліпсометричних вимірювань було нещодавно отримано в роботі [42]. 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. 

 

Рисунок 2.12. Спектри фотолюмінесценції змішаних кристалів Cu2Zn(Sn1-xGex)S4,
 

отримані при T = 80K. Компонентний склад х: 1 - 1,0; 2 - 0,90; 3 - 0,71; 4 - 0,55; 5 - 

0,31; 6 - 0.0. 

 

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 вже було показано спектр резонансного Раманівського 

розсіювання світла найкращої якості а, отже, даний зразок дійсно найбільш 

гомогенний та йому притаманна найменша концентрація дефектів ґратки. Також, 

у спектрі ФЛ зразка з компонентним складом х = 0,90 спостерігається декілька 
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широких емісійних ліній, які між собою перекриваються, що корелює з 

припущенням, яке ми висунули вище, про наявність «некестерітових» фазових 

включень, з дещо меншою, в порівнянні з ідеальним кестерітом, забороненою 

зоною. Отже, з точки зору однорідності зразків та присутності дефектів 

кристалічної ґратки, результати отримані зі спектрів ФЛ показують дуже хорошу 

кореляцію з результатами дослідження резонансного Раманівського розсіювання 

світла. 

 

2.3. Теоретичне моделювання перебудови фононного спектру в 

змішаних монокристалах Cu2Zn(Sn1-хGex)S4 

Не дивлячись на те, що протягом останніх років проведені ряд дослідженнь 

спектрів Раманівського розсіювання світла в змішаних кристалах типу Cu2ZnSn1-

XGeXS4, фактично не існує теоретичних досліджень, які б в широкому інтервалі 

варіювання компонентного складу (0<x<1) описували зміни, які спостерігаються в 

спектрах, наприклад, інтенсивності смуг та їх частотного положення. В існуючих 

експериментальних роботах основна увага приділялася, як правило, зміні частот 

фононів, як функції концентрації компонент твердого розчину. Нашою метою 

було теоретично описати отримані експериментальні раманівські спектри з 

врахуванням зміни не лише частотного положення смуг, але й співвідношення їх 

інтенсивностей при варіюванні компонентного співвідношення Sn та Ge в сполуці 

Cu2ZnSn1-XGeXS4. 

Подібна задача теоретичного опису зміни як інтенсивності, так і частотного 

положення фононних смуг в спектрах Раманівського розсіювання світла в твердих 

розчинах вже була розглянута в роботі [126], де теоретичне моделювання 

виконувалося для експериментальних спектрів Раманівського розсіювання світла 

змішаних шаруватих кристалів (MoS2)x(MoSe2)1-x при варіюванні їх елементного 

складу. Ми вважаємо, що для аналізу спектрів Раманівського розсіювання світла в 

змішаних об’ємних кристалах Cu2ZnSn1-XGeXS4 можуть бути використані 

аналогічні співвідношення. Так, вираз, що описує інтенсивність смуг 

Раманівського розсіювання світла в роботі [126] залежить від квантових 
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станів
0s і

1s , які характеризують шари MoS2 та MoSe2, відповідно. Якщо замінити в 

отриманому співвідношенні квантові стани s0 на sG та s1 на sT, то воно буде 

характеризувати розсіювання світла елементарною коміркою кристала, в якій з 

певною ймовірністю знаходяться атоми германію (G) або атоми олова (T). Тоді 

отримане свіввідношення набуде такого вигляду: 
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де TGjc
JJj sss ,,~ ==  . Стала 

jsc  характеризує концентрацію відповідного 

елемента (Ge, Sn) у кристалі, тобто ймовірність його знаходження у елементарній 

комірці кристалу. В цьому випадку вважається, що ,1, xcxc
TG ss −==  тобто 

1=+
TG ss cc ; 

js  є тензором розсіювання елементарною коміркою, в якій 

знаходиться атом сорту TGj ,= . Величини 
'

~
jj ss та 

'jjssD  визначаються наступним 

чином: 

       '''' ,

2

,

2 )(
~

llllljj ssssskss D+−=  ,   (2.2)  

)(
~ 0,0

,, ''' lllllll ssssskss VccD −= .    (2.3) 

Величина )(
~ 0,0

, 'll ssV  описує взаємодію між станами ', jj ss  у змішаному кристалі. 

Щодо ймовірності 
jsc , то необхідно відзначити, що згідно роботи [126] 

концентрація шарів у кристалі з квантовими станами 
ls  виражається 

співвідношенням 
l

s

s
N

N
c l

l
= , де 

lN  – повне число шарів вздовж осі росту кристалу 

(зазвичай вісь z), а 
lsN – число шарів сорту 

ls , що фактично є випадком 

одномірного кристалу. Для трьохмірного кристалу, очевидно, концентрація 

визначається дещо складнішим, але достатньо подібним співвідношенням:  

zyx

zsysxss
s

NNN

NNN

N

N
c

,,,
== ,    (2.4)  
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Врахувавши, що для шаруватого кристалу 1
,,
==

y

ys

x

xs

N

N

N

N
 можна зробити 

висновок, що у змішаному шаруватому кристалі властивості залежать тільки від 

концентрації шарів в конкретному напрямку. Тому, щоб отримати спектральну 

залежність Раманівського розсіювання світла для трьохмірного кристалу 

необхідно у вираз (2.1) підставити розраховане з виразу (2.4) значення 

концентрації для одного з напрямків x, y або z. Якщо вважати, що по всім 

напрямкам кристалу розподіл атомів Ge та Sn рівномірний, то отримаємо: 

3

,

3,
)( zs

z

zs

s c
N

N
c == ,                                    (2.5) 

 

Рисунок 2.13. Експериментальні спектри Раманівського розсіювання світла 

отримані при кімнатній температурі (суцільні криві) та результати їх 

теоретичного моделювання (пунктир). 

 

Останній вираз дає можливість визначити концентрацію цих двох атомів в 

одному напрямку zsc , , при відомій, або визначеній експериментально, величині 
sc  

для об’ємного кристалу. Визначене таким чином значення  zsc ,  
необхідно 

підставити в рівняння (2.1). На рис. 2.13. порівняно отримані теоретично 

розрахунки з експериментальними даними.  Чітко видно, що зі зміною 

компонентного складу кристалів Cu2ZnSn1-XGeXS4 окрім зміни відносних 
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інтенсивностей смуг проявляється і помітний частотний зсув тих смуг, що 

відповідають повносиметричним коливанням у тетраедрі Sn-S4. Цей зсув, як вже 

було відмічено вище, зумовлений зростанням силових констант між атомами S і 

Sn та зменшенню відстані між ними при заміщенні атомів олова атомами 

германію. 

2.4. Глибинне профілювання в тонких плівках Cu2ZnSnSe4 

 

2.4.1. Вступ 

Як зазначалося, четверні халькогеніди типу Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) 

привертають увагу як перспективні матеріали для сонячних елементів. Ці 

матеріали є перспективними для проектування різних фотоелектричних 

пристроїв, які можуть бути радіаційно стійкими та стабільними в електричних та 

магнітних полях [127], [128]. 

Детальне вивчення фізичних властивостей CZTSe є ключовим аспектом 

подальшого вдосконалення ефективності сонячних батарей на його основі. Майже 

всі експериментальні дослідження, присвячені CZTSe, показали, що у цьому 

поглинаючому матеріалі, як у відповідних сульфідах, досить значна концентрація 

точкових дефектів [129], [130]. Існування Cu / Zn розупорядкування та дефектів, 

пов'язаних з нестехіометрією, може призвести до зміни основної фази, а також 

утворення вторинних фаз [131], [132]. Також, теоретичне моделювання дає 

важливу інформацію щодо структурних (концентрації дефектів, стабільності 

фази), електричних та оптичних властивостей цих матеріалів [133]. У той же час у 

більшості робіт повідомлялося про дослідження товстих плівок (~ 10 – 100 м) 

без урахування залежних від товщини параметрів, що повинно уточнити 

формування дефектів або вторинних фаз. Один із можливих шляхів подолання 

проблеми полягає у відстеженні змін, які відбуваються під час росту, коли 

прекурсори наносяться на підкладку і відбувається кристалізація плівок [134] 

В цьому параграфі представлені результати дослідження впливу товщини 

плівок на структурні параметри, нестехіометричне катіонне розупорядкування у 
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плівках кестерітового CZTSe, різні кристалічні фази якого було досліджено з 

використанням рентгенівської дифракції (XRD), енергетично дисперсійного 

рентгенівського випромінювання (EDX) і Раманівської спектроскопії. 

2.4.2. Методи 

Плівки виготовлялись шляхом флеш-випаровування об’ємного CZTSе, 

вирощеного за допомогою модифікованого методу Бріджмана, на покриту 

молібденом скляну підкладку при температурі 305 °C. Товщина плівки d зразків 

F100, F350 та F550 становила відповідно 100, 350 та 550 нм, що проілюстровано в 

табл. 2.5. 

Склад плівок вимірювали за допомогою EDX використовуючи NCAx-sight 

спектрометр (Oxford Instruments) разом зі скануючим електронним мікроскопом 

Hitachi S-3000N. Вимірювання EDX проводилося при робочій напрузі 20 кВ. 

Характеризація структури за допомогою XRD була виконана в геометрії 

ковзаючого падіння (GIXRD) [130] за допомогою PANalyt-ical X'pert Pro MPD 

дифрактометра. Структурні властивості CZTSe характеризували при кімнатній 

температурі методом Раманівської спектроскопії (HR LabRam), використовуючи в 

ролі збуджуючого лазерного випромінювання Ar+ лінію з довжиною хвилі 514,5 

нм. Товщина плівки визначалася за допомогою інтерферометрії. 

2.4.3. Результати та обговорення 

Елементний склад та співвідношення елементів у плівках CZTSe наведено в 

таблиці 2.5. У всіх плівках вміст Sn і Se вище, а вміст Zn був набагато меншим, 

ніж номінальний стехіометричний вміст. Виходячи з співвідношення Cu / (Zn + 

Sn) отримані нами плівки виявилися збагаченими Cu, де вміст Zn та Cu 

збільшується з товщиною. 

Таблиця 2.5. Компонентний склад та параметри гратки CZTSe 
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Рисуснок 2.14. Рентгенограми (а) та параметри гратки (б), отримані для різних 

плівок. 

 

Рентгенограми показані на рис. 2.14,а; положення піків взяті з бази даних 

Міжнародного центру дифракційних даних (JCPDS-52-0868), зображено як 

вертикальні червоні лінії. На отриманих методом GIXRD спектрах тонких плівок 

проявляються Бреггівські піки, які можна віднести до структури типу кестеріта, 

проте значна напівширина цих піків свідчить про низьку кристалічність. Тонкі 

плівки CZTSe демонструють домінуючий пік характерний для площини (1 1 2) (2θ 

≈ 27.0°), пов'язаний з тетрагональною кестерітовою елементарною коміркою [46]. 

Інтенсивність піку 112 для плівки 100 нм приблизно в 2 рази нижче, ніж для 

інших плівок (вставка на рис.2.14,а). Крім того, спостерігається помітна різниця 

положень піку рефлексів XRD в останніх двох плівках (27.04°) та плівці 100 нм 

(26.98°). 

Для отримання інформації про кристалічну структуру плівок було 

визначено параметри гратки a та c, і розраховано параметри тетрагонального 

спотворення η = c / 2a (табл. 2.5. та рис. 2.14.б). Видно, що η зменшується з 

товщиною плівки. Зокрема, η для найтоншої плівки розміром 100 нм вище 

"рівноважного" значення 0,996 [46], і, отже, вказує на присутніть деформації 

розтягу вздовж осі c; в той же час для товстіших плівок характерне η <0,996, а, 

отже, деформація стиску. Це означає, що плівка, яка становить лише 100 нм 
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завтовшки на початковій стадії свого утворення на молібденовій підкладці, 

формується з присутністю незначного розтягу вздовж осі c. Очевидно, подальше 

осадження шарів призводить до зниження напруження, а потім, після деякої 

критичної товщини, відбувається стискання кристалічної решітки вздовж осі c. Це 

збігається з опублікованими структурними даними для більш товстих (1-2 мкм) 

CZTSе плівок: g = 0,992- 0,993 [135]. Таким чином, товсті плівки CZTSe 

характеризуються слабкою деформацією стиску, яка може утворитися під час 

охолодження після вирощування внаслідок значної невідповідності між 

коефіцієнтами термічного розширеня скла (8,510-6 мC-1) та CZTSe (~1,810-6 

мC-1 [136]). 

 

 

Рисунок 2.15. Спектри Раманівськго розсіювання світла CZTSe (а) та розраховані 

залежності співвідношення інтенсивності характеристичних смуг (б).  

 

Спектри Раманівського розсіюваня світла продемонстровані на рис. 2.15,а. 

Для отримання більш повної та детальної інформації було проведено розклад 

спектрів на окремі компоненти, що описувалися Лоренціанами. Високоінтенсивна 

смуга, в області 191-193 см-1, пов'язана з характеристичними повносиметричними 

коливаннями атомів Se в CZTSe кестеріто-подібної структури (А-симетрія). 

Низька інтенсивність другої характеристичної моди з частотним положенням 171 

см-1 вказує на порушення 4I  симетрії в кристалічній решітці. Це може бути 
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викликано або високою щільністю дефектів, що призводить до зниження 

кристалічної якості матеріалу або перегрупуванням катіонів, що приводить до 

нової симетрії кристалічної решітки [137]. Смуги з частотними положеннями 76, 

232 і 248 см-1 відповідають B-симетрії, а смуга 65 см-1 відноситься до Е-симетрієї 

[138]. Слід зазначити, що лише декілька мод B- та E-симетрії  можуть проявляти 

відносно велике LO/TO розщеплення порядку 5-10 см-1 у діапазоні 200-260 см-1, в 

той же час інші моди є лише слабко полярними і проявляють менше розщеплення 

[138]. У нашому випадку, коли співвідношення Zn/Sn змінюється від 0,39 в F100 

до 0,48 в F550, інтенсивність смуг у цьому діапазоні частот зменшується. 

Деякі кристалічні вторинні фази були також виявлені та ідентифіковані 

наступним чином: фаза Cu2SnSe3 з положенням смуги 180 см-1 внаслідок 

збідненого вмісту Zn [139] і фаза CuSe з частотним положенням смуги 260 см-1 

[140] у плівці з товщиною 550 нм, ймовірно, через високий вміст Cu. Смуга в 

районі ~184 см-1 може бути віднесена до структури розупорядкованого CZTSe 

[141]. Смуга з максимумом на 210 см-1 відповідає Е-симетрії кестерітоподібної 

структури, яка може існувати в присутності антисайт дефектів Sn/Zn [137], [138]. 

У досліджуваних нами плівках співвідношення Zn/Sn було досить низьким (табл. 

2.5.), що, ймовірно, й  сприяло формуванню Sn/Zn дефектів. 

Так як в досліджуваних нами плівках наявні різні кристалічні фази, то 

можна аналізувати поширення дефектів або розупорядкування в залежності від 

товщини плівки. Збільшення густини дефектів призводить до значного 

збільшення напівширин всіх смуг, що найбільш помітно можна спостерігати для 

A-моди з частотним положенням 191 см-1. Аналіз інтенсивності смуг отриманих 

від вторинної фази 180 см-1 та структури розупорядкованого кестеріту 184 см-1 по 

відношенню до інтенсивності смуги з положенням 191 см-1 дозволяє оцінити 

рівень однорідності CZTSe (рис. 2.15.б) [142]. Аналіз показує, що включення 

вторинної фази Cu2SnSe3 зменшується при збільшенні товщини за рахунок 

збільшення вмісту Zn. Разом з тим, співвідношення інтенсивностей 184/191 дещо 

збільшується з товщиною, можливо, внаслідок посилення утворення антисайт 

дефектів Cu/Zn внаслідок збільшення вмісту Cu. Одночасно з цим, 
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співвідношення інтенсивностей 210/191 зменшується з товщиною, що вказує на 

зменшення концентрації антисайт дефектів Sn/Zn, викликаних збільшенням 

співвідношення Zn/Sn. Зазначимо, що дефекти Sn/Zn мають нижчу ймовірність 

зародження через відносно високу енергію формування у порівнянні з Cu/Zn 

[143]. Таким чином, зміни в стехіометрії у плівці з товщиною супроводжуються 

очевидними змінами в кристалічній структурі плівки. 

 

2.5. Висновки до розділу 2 

1. Методом низькотемпературного поляризаційного Раманівського 

розсіювання світла досліджена динаміка ґратки монокристалів орторомбічного 

вюрцстаніту Cu2ZnSiS4 (просторова група Pmn21),  синтезованих методом 

хімічного транспорту газу. Віднесення мод до конкретних власних коливань 

ґратки виконано на основі детального порівняння з результатами теоретичних 

розрахунків виконаних методом функціоналу густини коливних станів ґратки. 

Встановлена хороша відповідність між теоретично розрахованими і 

експериментальними частотами мод. 

2. Встановлені наступні особливості перебудови фононного спектру і ФЛ 

змішаних кристалів Cu2ZnSnS4- Cu2ZnGeS4:   

 - Вперше показано, що в змішаних сполуках з багатоатомною 

елементарною коміркою, на відміну від класичних бінарних (А2В6, А3В5) 

напівпровідників, можливий одночасний прояв одномодової та двухмодової 

перебудови фононного спектру, що пояснюєтся тим, що високочастотні 

повносиметричні моди обумовлені коливаннями тільки атомів сірки в тетраедрах 

SnS4 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. 

- Мала дисперсія ряду фононних гілок, отримана з теоретичних розрахунків, 

знаходить своє відображення в особливостях багатофонного спектру розсіювання 

світла, подібного до молекулярних кристалів. 
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- Вперше встановлена кореляція прояву дефектів та структурного 

розупорядкування гратки в спектрах Раманівського розсіювання світла та 

фотолюмінесценції у зразках різного компонентного складу.  

3. Основні експериментально отримані смуги в спектрах Раманівського 

розсіювання світла в  монокристалі Cu2ZnSn1-XGeXS4 зі структурою кестеріту 

успішно описані в рамках теоретичної моделі затухаючого гармонійного 

осцилятора. 

4. Комбінація методик Раманівського розсіювання світла і EDS дозволила 

встановити зв’язок різних типів дефектів структури плівок CZTSe різних товщин 

із відхиленням її компонентного складу від стехіометрії. Зокрема, при дуже малих 

товщина 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. Але в подальшому зростає співвідношення 

Cu/(Zn+Sn), стимулюючи збільшення кількості антисайт дефектів CuZn і, 

відповідно, появу в Раманівських спектрах смуг від фази розупорядкованого 

кестеріту. 
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Розділ 3. Комбінаційне розсіювання світла в нанокристалічному CZTS 

 

3.1. Перехід до нанорозмірів – ефект фононного обмеження та 

трансформації спектру КРС в залежності від умов висушування зразків 

3.1.1. Вступ 

Як зазначалося в попередньому розділі, сонячні елементи на основі кремнію 

на даний час займають близько 85% всього фотоелектричного ринку з 

максимальною ефективністю перетворення світла до 27% [144]. Не дивлячись на 

низьку ефективність поглинання світла в цьому непрямозонному 

напівпровіднику, він домінує на ринку через доступність матеріалу і високоякісну 

технологію доступну для масового виробництва. Однак експоненціальне 

зростання загальної площі кремнієвих фотогальванічних елементів в останні роки 

вимагає величезних площ сонячних елементів і, відповідно, величезних об’ємів Si 

для їх виготовлення. 

Прямозонні сполуки на основі халькогенідів є перспективною 

альтернативою кремнієвим сонячним елементам, оскільки за рахунок власного 

поглинання світла в порівнянні з Si [145], [146] дозволять на два порядки зменшити 

товщину поглинаючого шару. Одним з таких матеріалів є Cu2ZnSnS4 (CZTS) 

кестерітової структурної модифікації. Цей матеріал має пряму заборонену зону в 

межах 1,4-1,6 еВ і високий коефіцієнт поглинання вище 104 см-1, і всі його 

складові компоненти є широко розповсюдженими в земній корі, доступними і 

малотоксичними. Ефективність перетворення ~ 13% вже досягнута для пристрою 

на базі CZTS [144], [145]. Для подальшого підвищення ефективності цього 

складного з'єднання необхідно подолати ряд проблем, пов'язаних з якістю 

кристалічної структури з точки зору її стехіометрії, концентрації точкових 

дефектів, численних поліморфів і вторинних фаз [147]–[152]. 

Досягнення в синтезі високоякісних напівпровідникових нанокристалів 

(НК) відкрили нові можливості для тонкоплівкових пристроїв [153], [154], в тому 

числі сонячних елементів третього покоління [155], через можливість перебудови 
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їх забороненої зони, ефективного оптичного поглинання, стабільності і 

можливості генерації кількох екситонів  [146], [154]. Нанокристали, отримані 

методами колоїдної хімії, особливо перспективні, оскільки вони поєднують 

можливість налаштовування оптичних властивостей шляхом зміни розміру 

нанокристалів і універсальної функціоналізації поверхні [156], [157]. У той же час 

колоїдні нанокристали у вигляді концентрованих чорнил легко можуть бути 

застосовані в обробці методом прокатування і сучасними технологіями 

тонкоплівкового друку [154], [158] і можуть бути отримані безпосередньо у водних 

середовищах [159]–[161]. Будучи більш екологічно чистими, ніж більшість II-VI 

напівпровідникових аналогів, нанокристали CZTS інтенсивно досліджувалися і 

для багатьох сфер застосувань за рамками фотовольтаїки [162], [163]. 

Раманівська спектроскопія виявилася дуже ефективним діагностичним 

інструментом структури і складу CZTS і споріднених сполук [96], [113], [114], [116], 

[137], [150], [152], [164]–[167]. У багатьох випадках Раманівське розсіювання світла 

дозволяє відрізняти поліморфи і вторинні фази CZTS більш надійно, ніж інші 

традиційні інструменти для аналізу структури, такі як XRD, SAED або TEM. 

Причинами цього є краще розділення фононних частот розглянутих кристалічних 

структур в порівнянні з їх дифракційними картинами, а також можливість 

зондування на макро-, мікро- або навіть нанооб’ємних матеріалах. 

Перевага спектроскопії Раманівського розсіювання світла стає ще більш 

значною у випадку нанокристалів, де додаткове суттєве розширення 

рентгенівських рефлексів пов'язано з розміром і розподілом за розміром 

наночастинок [168]. Незважаючи на це, до теперішнього часу дослідження 

Раманівського розсіювання світла в нанокристалах CZTS, отриманих методами 

колоїдної хімії, були відносно рідкісними [151], [156], [157] в порівнянні з 

інтенсивними дослідженнями об'ємних кристалів CZTS, тонких плівок CZTS [96], 

[113], [114], [116], [137], [150], [152], [164]–[167], а також кристалів і плівок на основі 

бінарних і потрійних нанокристалічних халькогенідів [169]–[171]. Більш того, 

представлені в літературі результати для нанокристалів CZTS певною мірою 

суперечливі. А саме, було виявлено, що зменшення розміру кестерітових 
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нанокристалів призводило до зсуву частоти основної фононної смуги CZTS у 

високочастотну сторону в роботі [157], в той час як спостерігалося незмінне 

положення смуги для наночастинок, які сильно відрізнялися середнім розміром 

[156], [172] і навіть протилежний низькочастотний зсув смуги передбачався 

розрахунками [137]. Також, спостерігалася немонотонна зміна положення смуги 

Раманівського розсіювання світла зі зміною розміру наночастинок [173]. 

Зазвичай, для основної характеристичної смуги Раманівського розсіювання 

світла кестерітових нанокристалів CZTS повідомляється в [156], [168], [173]–[177] її 

частотне положенням 336-339 см-1, що добре узгоджується з даними для об'ємних 

кристалів і плівок CZTS [149], [167], [178]–[180]. Проте, піки з частотами в діапазоні 

330-334 см-1 в деяких публікаціях також були інтерпретовані та віднесені до 

нанокристалічного кестерітового CZTS [172], [181]–[184]. Але це є діапазон, де 

знаходяться найбільш інтенсивні характеристичні Раманівські піки для вюрцитної 

[173], [174], [185], [186] та станітової модифікацій нанокристалічного CZTS [178], 

[180]. Ці факти показують, що в такому складному матеріалі, як наночастинки 

CZTS, слід враховувати не тільки вплив розмірного ефекту, а й інші чинники, що 

впливають на частоту фононів. 

Зокрема, зазвичай для наночастинок CZTS (як і для об’ємних зразків) 

розглядається можливе утворення вторинних фаз подвійних і потрійних 

халькогенідів та власних дефектних структур [148], [151]. Однією з найбільш 

ймовірних вторинних фаз в нано-CZTS є Cu2-xS [166]. Ідентифікація цієї фази 

ускладнюється наявністю декількох стабільних модифікацій Cu2-xS, що 

відповідають різним х, які мають суттєво різні структурні, фізичні і хімічні 

властивості [170], [187]. Наявність вторинних фаз в CZTS кількісно і якісно 

залежить від технологічних умов синтезу і постсинтезної обробки [147], [148]. 

Зміна хімічних умов (наприклад, концентрації реагентів і лігандів) або фізичних 

умов (наприклад, температури) зазвичай використовується для варіювання 

розміру наночастинок CZTS. Однак, зміна таких критичних параметрів 

формування наночастинок може впливати не тільки на їх розмір, а й на форму і 



 

 

86 

тип ґратки, а також на присутність вторинних фаз, однак ці фактори доволі рідко 

розглядаються при дослідженнях розмірної залежності властивостей CZTS. 

Метою цього розділу є дослідження спектроскопічних властивостей 

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 

дефектними структурами, оскільки нанокристалічні зразки з різним середнім 

розміром були отримані з єдиного ансамблю, а, отже, сформовані в однакових 

умовах. Процес фракціонування проводився аналогічно описаному раніше в 

літературі для потрійної системи наночастинок Ag-In-S [161], [186]. 

Наночастинки CZTS було розділено на дев'ять фракцій і охарактеризовано 

за допомогою  спектроскопії Раманівського розсіювання світла з використанням 

декількох довжин хвиль збуджуючого лазерного випромінювання. Крім даних про 

розмірну залежність було досліджено вражаючу відмінність в спектрах 

Раманівського розсіювання світла наночастинок CZTS нанесених на різні 

підкладки. Цей факт зазвичай не береться до уваги в літературі і може бути 

причиною розбіжності результатів різних авторів. Виявилося, що під впливом 

навколишнього повітря і його вологості в наночастинках CZTS може відбуватися 

частковий гідроліз/окислення CZTS з утворенням вторинної фази Cu2-xS і 

трансформації тієї фази CZTS, що залишилася, в фазу розупорядкованого 

кестеріту. Останній перехід може додатково стимулюватися лазерним 

освітленням під час реєстрації спектрів Раманівського розсіювання світла, 

аналогічно тому, що спостерігалося раніше для об'ємних кристалів CZTS [149], 

[150]. 

В результаті, ми встановили комбінацію умов висушування плівок і умов 

вимірювання, які не призводять до погіршення якості нанокристалічного CZTS. 

Крім важливості розуміння особливостей утворення вторинних фаз в 

наночастинках CZTS, отримані результати важливі для правильної інтерпретації 
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власних фононних особливостей CZTS, що необхідно для коректної структурної 

діагностики цього перспективного нанокристалічного матеріалу і розуміння його 

фундаментальних властивостей. 

3.1.2. Приготування та методи характеризації зразків 

Колоїдні наночастинки CZTS були отримані з суміші меркаптоацетатних 

(MA) комплексів Cu (II), Zn (II) і Sn (IV), які реагували з сульфідом натрію у воді 

при 95-98 °C. Комплекс Sn (IV) -MA був утворений шляхом окислення комплексу 

Sn (II) -MA киснем з повітря. У типовому синтезі додавали 0,3 мл 0,1 М розчину 

Cu (NO3)2, 0,34 мл 0,5 М розчину SnCl2 (з 4,0 М NaOH) і 0,15 мл 1,0 М розчину Zn 

(NO3)2 до 6,0 мл деіонізованої (ДI) води припостійному перемішуванні з 

подальшим додаванням 3,0 мл водної 1,0 М меркаптоацетатної кислоти (МАА) і 

0,3 мл 1,0 М розчину NaOH. Концентрація металів в утвореному розчині 

становила [CuII] = 0,030 М, [SnIV] = [ZnII] = 0,015 М. Нарешті, додавали 0,3 мл 1,0 

М розчину Na2S і отриману суміш підтримували при 95-98 °С протягом 10 

хвилин. Отримані наночастинки CZTS осаджували додаванням еквівалентного 

об'єму 2-пропанолу, відокремлювали від вихідного розчину центрифугуванням і 

повторно розчиняли в дистильованої воді. 

Розмірну вибірку наночастинок CZTS було отримано з колоїдного 

ансамблю шляхом селективного осадження з нерозчинником - 2-пропанолом [161], 

[186]. Зазвичай, 0,5 мл 2-пропанолу додавали до 10,0 мл колоїдного розчину CZTS, 

що призводило до часткового осадження наночастинок. Суміш центрифугували 

при 3000 об/хв протягом 5 хв, осаджені наночастинки відокремлювали від не 

осадженої решти розчину і повторно диспергували в 0,5 мл деіонізованої води, 

отримуючи при цьому фракцію F1. Ця фракція зазвичай відкидалася, оскільки 

вона містить найбільші наночастинки та речовини які не прореагували. Решту 

неосадженого розчину знову змішували з 0,4 мл 2-пропанолу і процедуру 

осадження та повторного диспергування повторювали 4 рази з використанням 

того ж об'єму 2-пропанолу, що давало фракції F2-F5. Фракції F6 і F7 отримували 

шляхом додавання 1,0 мл 2-пропанолу, а фракції F8 і F9 - з 2,0 мл і 3,0 мл 2-
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пропанолу, відповідно. Репрезентативні фракції F2, F6 і F8 були відібрані для 

подальших характеристик і оптичних досліджень. 

Спектри поглинання реєструвалися з використанням спектрофотометра UV-

vis Cary 60 в стандартних 1,0 см оптичних кварцових кюветах з використанням 

деіонізованої води в якості еталону. Спектри Раманівського розсіювання світла 

збуджувалися довжиною хвилі 514,7 нм твердотільного лазеру з діодним 

накачуванням (Cobolt) або смугою He-Ne лазеру з довжиною хвилі 632,8 нм і 

реєструвалися зі спектральною роздільною здатність порядку 2 см-1 з 

використанням мікрораманівської системи LabRam HR800, оснащеною CCD-

детектором, що охолоджувався рідким азотом. Потужність падаючого лазерного 

випромінювання під об'єктивом мікроскопа (50x) становила 0,1 мВт або 0,001 

мВт. 

Рентгенівські дифрактограми реєстрували на дифрактометрі Bruker D2 

Phaser зі швидкістю 0,05 °/хв з монохроматизованим Kα випромінюванням міді. 

Зразки змішували з ацетоном (v/v = 1/1) і осаджували методом дроп-кастингу на 

кремнієвій пластині (яку використовували як внутрішній стандарт для оцінки 

ширини дифракційного піку), а потім висушували в потоці азоту при кімнатній 

температурі. Просвічуюча електронна мікроскопія (ТЕМ) була виконана з 

використанням мікроскопа FEI Tecnai G2 при прискорюючій напрузі 300 кВ. 

Скануючі електронні мікрофотографії (SEM) і дані енергодисперсійної 

рентгенівської спектроскопії (EDX) були отримані на скануючому електронному 

мікроскопі Nova NanoSEM, обладнаному приставкою для мікроаналізу EDX 

Bruker AXS Microanalysis. 

3.1.3. Характеристики зразків 

В результаті реакції суміші MA-комплексів CuII, SnIV і ZnII з сульфідом 

натрію при 95-98 °C, формується розчин з дуже стабільними темно-коричневими 

колоїдними MA-стабілізованими нанокристалами CZTS. Наночастинки можна 

легко відокремити від вихідного розчину, додавши еквівалентний об’єм 2-

пропанолу і повторно диспергувавши в деіонізованій воді, отримати очищені 

колоїдні розчини, які стабільні протягом декількох місяців перед появою осаду. 
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Було виявлено, що синтези, з обох прекурсорів – як з SnII, так і з SnIV, дають 

ідентичні результати, але використання SnII має свої переваги, оскільки SnCl2 

легко розчиняється у воді без помітного гідролізу. 

TEM показав, що очищені колоїдні розчини містять частинки CZTS з 

розміром від 2 до 7 нм і максимальним розподілом за розмірами при 3-4 нм (рис. 

3.1,а.). Наночастинки CZTS є кристалічними, із загальними особливостями 

типовими для структури тетрагонального кестеріту (рис. 3.1,в), та чітко 

відрізняються від нанокристалічних фаз Cu-S і Sn-S, отриманих аналогічним 

методом з відповідних комплексів МА. Як буде показано нижче, нанокристалічні 

зразки CZTS продемонстрували також чіткі спектральні особливості в спектрах 

Раманівського розсіювання світла, які є характерними для кристалічного 

кестеріту. 

 

 

Рисунок 3.1. (а) TEM і розподіл за розміром (вставка) наночастинок CZTS в 

вихідному колоїдному ансамблі; (б, в) Нормовані спектри поглинання (б) і XRD 

спектри (в) для розділених за розміром наночастинок CZTS в зразках F2, F6 і F8. 

Вставка в (б): спектри, представлені в координатах Тауца. 

 

EDX дослідження нанокристалів CZTS, нанесених на ITO, показало, що всі 

чотири складові елементи рівномірно розподілені в зразках, що вказує на 

відсутність «островків» деяких додаткових фаз відповідно до результатів XRD. 
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Було виявлено, що зразок містить 13 ат.% Cu, 10 ат.% Zn і 7 ат.% Sn, що близько 

до очікуваної стехіометрії кестерітового Cu2ZnSnS4.  

Було проведено всебічне дослідження впливу параметрів синтезу на 

спектральні властивості та склад наночастинок CZTS. Дані отримані з XPS 

досліджень показують, що мідь, цинк і олово присутні в очікуваних окисних 

станах +1, +2 і +4, відповідно. Було виявлено, що склад наночастинок 

відхиляється від стехіометрії Cu2ZnSnS4 в сторону більшого атомного 

співвідношення Cu/Sn, а точні співвідношення сильно залежать від умов 

приготування зразка. 

Колоїдний розчин ансамблю наночастинок CZTS можна розділити на ряд 

фракцій, розділених за розміром, за допомогою додавання точної кількості 

нерозчинника. Найбільші наночастинки в ансамблі спочатку випадають в осад, 

що дозволяє поетапно виділяти фракції наночастинок зі зменшенням розміру на 

кожному наступному етапі. Потім осаджені частинки можуть бути повторно 

дисперговані у воді, що дозволить таким чином отримати стабільні колоїдні 

розчини CZTS. На рис. 3.1,б показані спектри поглинання трьох обраних фракцій 

розділених за розміром наночастинок CZTS. Зі збільшенням номера фракції від 2 

до 8, край смуги поглинання зміщується в бік більш високих енергій, що вказує на 

зменшення середнього розміру наночастинок у відповідних фракціях. 

Спектри поглинання можуть бути лінеаризовані в координатах рівняння 

Тауца для прямих міжзонних електронних переходів (вставка на рис. 3.1,б), що 

дозволяє оцінювати заборонену зону наночастинок CZTS в різних фракціях. Було 

виявлено, що наночастинки CZTS у фракції F2 характеризуються забороненою 

зоною Eg = 1,72 еВ, що збільшується до 1,85 еВ для фракції F6 і до 1,98 еВ - для 

фракції F8. У всіх трьох випадках Eg набагато більше тих значень, які 

повідомлялися для об'ємного кестерітового Cu2ZnSnS4 (~ 1,5 еВ), що свідчить про 

сильне просторове обмеження носіїв заряду в НК CZTS. Передбачається, що зміна 

ширини забороненої зони характерна для наночастинок CZTS менших ніж ~ 5 нм 

[156], що відповідає вищезгаданим даними TEM, та вказує на домінування в 

обговорюваних зразках наночастинок CZTS з розмірами 3-4 нм. 
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XRD-дослідження репрезентативних фракцій F2, F6 і F8 показало, що вони 

мають загальні структурні особливості кестеріту без додаткових фаз (рис. 3.1,в). 

Виявлено, що середній розмір наночастинок в фракціях, оцінений по розширенню 

дифракційних піків з використанням рівняння Шеррера, зменшується від 3 нм для 

фракції F2 до 2,4 нм для F6 і до 2,0 нм для F8. 

3.1.3. Фононні спектри Раманівського розсіювання світла в 

наночастинках CZTS 

Спектри Раманівського розсіювання світла нефракціонованих зразків без 

додаткової постсинтезної обробки були отримані для наночастинок нанесених на 

чотири типи підкладки: скляну, ITO, Si та Si вкриту Au. Репрезентативні спектри, 

отримані при 300 К і 80 К, показані на рис. 3.2., були виміряні на плівках, 

отриманих в оптимізованих умовах осадження, які не приводили до утворення 

вторинних фаз і власних дефектних структур, як буде описано далі. Спектри 

Раманівського розсіювання світла зображені на рис. 3.2. вказують на високу 

ступінь кристалічності наночастинок CZTS, синтезованих в досить м'яких умовах 

у воді, без використання високих температур і небезпечних реагентів. 

Напівширина (FWHM) фононного піку першого порядку з частотним положенням 

331-333 см-1 відносно невелика в порівнянні зі значеннями, отриманими в інших 

роботах [156], [157], [172], [177], та складає всього 24 см-1 при кімнатній температурі 

(рис. 3.2.б). Крім того, спостерігається серія багатофононних смуг, які можна 

розпізнати аж до п'ятого порядку при ~ 1700 см-1 (рис. 3.2.а.), що може 

сприйматися як ще одна ознака якості ґратки нанокристалів CZTS [188]. 

При зниженні температури вимірювання спектрів від 300 К до 80 К 

спостерігаються звуження і високочастотний зсув фононних смуг, а також 

зростання відносної інтенсивності обертонів (рис. 3.2,б) відповідно до того, що 

можна очікувати для кристалічного напівпровідника [189]–[191]. Величина 

спричиненого температурою зсуву складає 2 см-1, що менше, ніж значення 3 – 4 

см-1, яке повідомлялося для полікристалічних плівок CZTS [189]. Останній факт 

може бути пов'язаний із значним розподілом за розміром наночастинок в щойно 

синтезованому зразку, ~ 50% відповідно до TEM, що дає внесок в напівширину 
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смуги Раманівського розсіювання світла і може викликати деяку селективність 

резонансного Раманівського розсіювання світла в ансамблі [169]. Крім того, 

спричинена температурою зміна напівширини смуги в 3 см-1 у нашому випадку 

навіть більше, ніж в роботі [192] і може бути частково пов'язана з тим же самим 

ефектом. 

Оскільки результати вимірювання Раманівського розсіювання світла, 

виконаного при низькій температурі в вакуумі, не виявили будь-якої аномальної 

різниці зі спектрами, отриманими при кімнатній температурі, то це може 

слугувати додатковим доказом того, що в ході вимірів при кімнатній температурі 

наночастинки не піддавалися перегріву і не відбувалося структурних змін 

внаслідок лазерного опромінення. У той же час необхідно відзначити, що 

частотна позиція характеристичної фононної смуги в діапазоні, який 

повідомлявся для об'ємного CZTS, 337-339 см-1, спостерігалася нами тільки у 

дуже свіжих колоїдних розчинах наночастинок CZTS протягом приблизно одного 

дня після синтезу. Однак через сильний фон фотолюмінесценції, який проявлявся 

у свіжих колоїдних розчинах, неможливо було отримати спектри Раманівського 

розсіювання світла з достатньою для детального аналізу якістю. Проте навіть в 

цих спектрах можна було спостерігати однозначну тенденцію до 

високочастотного зсуву положення основної Раманівської смуги і її звуження зі 

збільшенням номеру фракції (що відповідає зменшенню середнього розміру 

наночастинок). 

Спектри, показані на рис. 3.2., були отримані від тонких плівок, 

виготовлених з колоїдних розчинів методом дропкастингу. Незважаючи на те, що 

положення основної смуги Раманівського розсіювання світла у цих спектрах 

зсунутий приблизно на 5 см-1 до більш низьких частот у порівнянні зі спектрами, 

отриманими відразу ж після синтезу, вони демонструють ту ж саму розмірну 

залежність, а саме високочастотний зсув і звуження основної характеристичної 

фононної смуги зі зменшенням розміру наночастинок. В якості можливих причин 

частотного зсуву в фононних спектрах отриманих від тонких плівкок, чи навіть в 

колоїдних розчинах через певний час у порівнянні з положенням основної смуги у 
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свіжоприготованих колоїдних розчинах ми припускаємо часткове катіонне 

розупорядкування. Чинники, що викликають його і детальний опис процесу 

подібної структурної трансформації потребують спеціальних досліджень. Проте, 

далі ми обговоримо наші експериментальні результати про роль окислювальних 

процесів і фотостимульованої природи даного ефекту. 

 

Рисунок 3.2. (а) Типові спектри Раманівського розсіювання світла 

нефракціонованих наночастинок CZTS, нанесених на Si. Спектри, отримані з 

резонансним лазерним збудженням exc = 514,7 нм при 300 К (червона крива) і 80 

К (синя крива). Вставка показує діапазон піків першого порядку в спектрах; (б) 

Спектри Раманівського розсіювання світла розмірної серії наночастинок CZTS. 

(в) Залежність положення і напівширини основної смуги Раманівського 

розсіювання від розміру/фракції наночастинок. (г) Збільшені спектри в області 

першого порядку розсіювання для фракцій F2 (чорна крива), F6 (червона крива) і 

F8 (синя крива). Спектри були отримані при 300 К протягом 30 с з 0,1 мВт λexc = 

514,7 нм. Максимуми смуг і відповідні значення напівширин (в дужках) вказані 

на рисунках. 



 

 

94 

 

Однак ми хотіли б підкреслити, що «розупорядкування», про яке йде мова, 

не відноситься до звичного терміну для твердого стану і не полягає у відсутності 

кристалічності. Очевидно, що ми маємо справу з певною перебудовою катіонів в 

їх підгратці, що не погіршує загальної кристалічної досконалості наночастинок, 

про що можна зробити висновок з їх вузьких фононних спектрів (рис. 3.2.). 

Найбільш важливі приклади таких структурних змін були недавно повідомлені 

для станітового CZTS і, так званої, модифікації «розупорядкованого кестеріту» 

CZTS [149], [150]. 

Розмірно-залежні властивості наночастинок CZTS, зокрема, фононне 

обмеження, вивчалися на серії зразків, отриманих фракціонуванням вихідного 

колоїдного розчину, як описано в попередньому пункті. Для вимірювань 

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 F2 до F6 та F8 (рис. 3.2,б). Обидва ефекти протилежні до 

картини, яка спостерігається для наночастинок більшості інших напівпровідників, 

які показують асиметричне уширення і низькочастотний зсув фононних піків зі 

зменшенням розміру наночастинок [169]. Однак ці ефекти можуть бути пояснені 

специфікою дисперсій фононних гілок гратки CZTS, що описано нижче. 

В основному, відповідно до базової моделі обмеження фононів, 

вимірюванням у наночастинках з меншим розміром відповідають більші хвильові 

вектори на дисперсійній кривій відповідного об'ємного кристала. Більшість 

напівпровідників, таких як Ge, Si, II-VI, III-VI і т. д., мають негативну дисперсію 

( )k


  оптичних фононних гілок , тобто більшим значенням хвильового вектора (k) 

відповідає менша частота фонону (), і ця дисперсія стає більш вираженою при 

віддаленні від центру зони Брілюена ( 0=k


) [189]. Ця властивість об'ємної 

дисперсійної кривої відображається в спектрах Раманівського розсіювання світла 

в наночастинках як низькочастотний зсув і асиметричне уширення фононної 

смуги зі зменшенням середнього розміру наночастинок [169] (рис. 3.3., а). У той 
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же час для CZTS [114], [193] і інших аналогічних четверних халькогенідів [96], [113], 

[116] розрахунки передбачають аномальну дисперсію фононів: частота 

збільшується з k в околиці 0=k


, за якою слідує майже плоска область ( )k


  (рис. 

3.3., б). Виходячи з цієї особливості дисперсії фононних гілок, ми раніше 

пояснили трансформацію фононних спектрів в об'ємних кристалах Cu2ZnSnxGe1-

xS4 зі зміною їх компонентного складу x [167]. 

 

Рисунок 3.3. Схематичне зображення спричиненого ефектом фононного 

обмеження зсуву смуги Раманівського розсіювання світла у випадку матеріалів з 

негативною дисперсією оптичних фононів (а) і високочастотного зсуву у випадку 

позитивної дисперсії, як у випадку CZTS (б). 

 

Можливо, та ж аномалія дисперсії фононів може пояснити, на нашу думку, 

незвичайну поведінку фононних смуг в спектрах Раманівського розсіювання 

світла зі зміною розміру наночастинок - для менших наночастинок частота 

фононів спочатку збільшується від F2 до F6 через позитивну дисперсію, тоді як 

напівширина смуги зменшується, оскільки дисперсія фононної гілки стає більш 

плоскою для більших k векторів (що відповідає меншим розмірам наночастинок) 

(рис. 3.3., б). 

Перехід до ще менших наночастинок (від F6 до F8), які, напевно, 

відповідають плоскій області дисперсії фононів, майже не призводить до 

подальшого зсуву смуги або зміни її напівширини (рис. 3.2.б, 3.3., б). Уширення 
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смуг в спектрах Раманівського розсіювання світла для наночастинок CZTS зі 

зменшенням середнього розміру наночастинок, що повідомлялося в роботах [156], 

[157] може бути пов'язано з тим, що менші за розміром наночастинки були 

синтезовані при більш низькій температурі, і, отже, їх кристалічність може бути 

нижчою, що призводить до більшої напівширини фононної смуги. Цей недолік 

було уникнено в нашому випадку, так як наночастинки всіх розмірів було 

вирощено при однаковій температурі і співвідношенні реагентів. 

 

3.1.4. Вплив умов приготування плівки наночастинок на формування 

вторинної фази CuxS 

Спектри Раманівського розсіювання світла наночастинок CZTS, розглянуті 

в попередньому пункті, були отримані від плівок, утворених на скляній підкладці, 

з відносно швидким (кілька хвилин) висиханням розчину нанесеного методом 

дропкастингу в атмосфері повітря і при незначній вологості (~ 30 – 50 %). У той 

же час ми помітили, що висушування такої ж кількості розчину наночастинок в 

тих же умовах, але на Si підкладці призводить до прояву сильних додаткових 

особливостей в спектрах Раманівського розсювання світла в області від 400 до 

500 см-1 і деяким спектральним змінам в діапазоні основної смуги CZTS близько 

250-300 см-1 (рис. 3.4). 

Чітка смуга з максимумом близько 472 см-1 в цій додаткової структурі 

розсіювання може бути віднесена до утворення фази  CuS [194]–[196], що 

спостерігалося раніше для кристалів CZTS, в основному збагачених Cu [197]–[199]. 

Низькочастотна асиметрія цього піку, яка більш чітко видна при збудженні 632,8 

нм (рис. 3.4, б), може бути віднесена до фаз Cu2-xS з 0  x  1, оскільки Cu2S має 

активну в спектрах Раманівського розсіювання світла моду при 465-468 см-1 [194]–

[196]. Більш слабка і більш широка спектральна особливість на менших частотах, 

що досягає максимуму при 420-430 см-1, корелює зі спектром Раманівського 

розсіювання світла аморфного Cu2-xS [194]. Слабке посилення розсіювання в 

діапазоні 250-300 см-1 також може бути віднесено до коливань Cu-S зв'язку в фазі 

Cu2-xS, оскільки ця мода має місце при 265 см-1 з меншою в декілька разів 
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інтенсивністю в порівнянні з основним S-S-коливанням з частотним положенням 

472 см-1 [194]–[196]. 

У випадку об'ємних полікристалічних плівок CZTS було виявлено, що 

вторинна фаза Cu2-xS знаходиться на поверхні плівки [116], [137]. Тому можливо 

припустити, що у випадку наших нанорозмірних зразків на поверхні 

наночастинок CZTS може утворюватися оболонка Cu2-xS або численні «острівці» 

цієї фази. Формування фази Cu2-xS (оболонки або острівців) може викликати 

дефіцит Cu в наночастинках CZTS (серцевині) і, таким чином, поясює 

низькочастотний зсув і уширення смуги CZTS в спектрах Раманівського 

розсіювання світла, в яких присутня особливість, що відповідає за Cu2-xS (CZTS 

на Si, рис. 3.4) у порівнянні зі спектрами, де вона відсутня (CZTS на склі, рис. 

3.4). Водночас, зміна розміру наночастинок призвела б до протилежного зсуву, як 

показано вище, в той час як низькочастотний зсув і уширення основного піку 

CZTS в результаті підвищеного катіонного розупорядкування раніше 

повідомлялися для моно- та полікристалів CZTS [150]. 

Відносна інтенсивність смуг, пов'язаних з наявністю фази Cu2-xS вище, в 

порівнянні з інтенсивністю основної смуги CZTS, якщо вони отримані при 

лазерному збуджені з exc = 514,7 нм (рис. 3.4.), ніж при збуджені з exc = 632,8 нм 

(рис. 3.4.б). Ці спостереження можна пояснити резонансом, спричиненим першим 

із збуджень, так як ширина забороненої зони Cu2-xS очікується в області ~ 2,5 еВ 

[199]–[201]. Іншим фактором, що визначає різницю між спектрами, отриманими 

при 514,7 нм і 632,8 нм, може бути фотостимульований структурний перехід в 

CZTS, який обговорюється нижче в цьому розділі. 
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Рисунок 3.4. Спектри Раманівського розсіювання світла вихідних (не 

фракціонованих) наночастинок CZTS, нанесених на скло (сині криві), в 

порівнянні з тією ж кількістю розчину наночастинок, нанесених на Si підкладці 

(червоні криві), отримані при 300 K з використанням exc = 514,7 нм (а) і exc  = 

632,8 нм (б). 

 

Було досліджено вплив підкладки на пов'язані з CuxS особливості в 

спектрах Раманівського розсіювання світла. 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 Au підкладках, висушених в різних умовах: (i) в 

ненакритому стані за кімнатних умов, (ii) під низьким вакуумом у відкачанному 

ексикаторі; (іii) висушували під витяжкою; (іv) висушили за кімнатних умов, але 

при цьому накривали чашкою Петрі.  

У порівнянні з випадком (i) висушування значно прискорюється, і не 

забезпечується доступ кисню в (ii), а в (iii) висушування лише злегка 

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.3.5,а. Очевидно, 

що при зменшенні часу висушування і за відсутності кисню в ексикаторі смуга, 

яка відповідає присутності фази Cu2-xS взагалі не спостерігається. І навпаки, 
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тривалий час висушування в накритому стані під чашкою Петрі призводить до 

сильного зростання 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 

висушування під чашкою Петрі, де зберігається висока вологість, відповідна 

смуга Cu2-xS стає навіть інтенсивнішою, ніж смуга характерна для CZTS (рис. 

3.5,а.). 

Вищезазначені спостереження дозволяють зробити висновок про те, що 

критичним фактором для утворення вторинної фази Cu2-xS при висушуванні 

розчину наночастинок CZTS – є час, протягом якого наночастинки проводять під 

впливом вологи і кисню. Крім того, порівнюючи форму спектрів в області 

коливань Cu2-xS (рис. 3.5,а), можна зробити висновок, що утворення вторинної 

фази сульфіду міді починається з аморфного Cu2-xS (широка особливість спектру 

розсіювання, що досягає максимуму при 420 - 430 см-1), який поступово 

перетворюється в кристалічний CuS через збільшення числа іонів Cu в стані 2+. 

Швидше за все, наночастинки CZTS, під дією вологи, піддаються частковому 

гідролізу, що призводить до утворення Sn(OH)4, SnO2 і проміжних гідратованих 

форм оксиду олова (IV), в той час як звільнена мідь входить в аморфну фазу Cu2-

xS. Такі фази відомі своєю каталітичної активністю по відношенню до кисню [187], 

що може привести до поступового окислення Cu (I) в Cu (II) і утворенню фази 

CuS, що спостерігається в спектрах Раманівського розсіювання світла від 

висушених зразків CZTS. Відомо, що сульфіди міді діють як каталізатори 

окислення гідросульфід-іонів, і тому можна очікувати, що вони будуть активними 

також щодо меркаптогрупи стабілізуючих MA-лігандів. Окислення лігандів також 

має сприяти доступності поверхні CZTS для більш глибокого гідролізу і 

окислення. 

 

  



 

 

100 

 

Рисунок 3.5. (а) спектри Раманівського розсіювання світла не 

фракціонованих наночастиок CZTS (а) осаджених на кремнії і висушених в різних 

умовах: під витяжкою, накриті під чашкою Петрі та в ексикаторі (див. текст для 

подробиць) і (б) нанесені на різні підкладки і висушені під чашкою 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). 

 

Інтенсивність спектральних характеристик, пов'язаних з сульфідом міді, у 

значній мірі залежить від підкладки, яку використовували для осадження плівки. 

Щоб відрізнити ефект підкладки, ми вивчили чотири зразки, отримані при 

максимальному впливі навколишнього повітря та вологості (висушені під чашкою 

Петрі) за однаковий час. Було виявлено, що інтенсивність сигналу Cu2-xS 

максимальна для кремнієвої підкладки і трохи нижча для скляної підкладки (рис. 

3.5.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 золотої підкладки. 

Ми припустили, що вплив підкладки на кінетику розкладання CZTS також 

обумовлено змінами в гідролізі і окисленні поверхнево-закріплених наночастинок 

CZTS. Наночастинки стабілізуються біфункціональними -OOC-CH2-SH аніонами 

з меркаптогрупи, зв'язаними з іонами металів на поверхні наночастинок, і 

карбоксильною групою, яка іонізує і створює електростатичний бар'єр, що 
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стримує колоїдні наночастинки від коагуляції і осадження. Оскільки карбоксильні 

групи схильні утворювати водневі зв'язки з гідроксильними групами на поверхні 

підкладок, можена припустити, що підкладки з більш високою гідрофільністю 

(більш висока поверхнева густина груп ОН) сприятимуть більш рівномірному 

розподілу наночастинок по поверхні, в той час як підкладки з більш низькою 

гідрофільністю сприятимуть агрегації та кластеризації наночастинок на поверхні. 

Очікується, що останній фактор зробить поверхню наночастинок менш 

доступною для вологи і повітря і, таким чином, запобігатиме гідролізу і 

окисленню наночастинок як стабілізуючих лігандів, так і Cu (I). 

Підкладки кремнію, схильні до дії навколишнього повітря, зазвичай покриті 

шаром оксиду кремнію, що робить такі поверхні високогідрофільними з густиною 

ОН-груп, які, як повідомляється, досягають 8 груп на нм2 [202]. Для пористого 

скла повідомлялося 4-6 ОН-груп на нм2 [203]. Така висока концентрація ОН-груп 

на поверхнях скла і кремнію сприяє рівномірному розподілу колоїдних 

наночастинок стабілізованих МА, та утворенню досить гладких плівок з 

середньою шорсткістю порядку розмірів наночастинок, як ми показали раніше 

для випадку стабілізованих МА наночастинок срібла індію сульфіду [186]. 

ITO набагато менш гідрофільне ніж скло, тому, що тільки частина 

поверхневих атомів In зв'язана з групами ОН. Вивчаючи адсорбцію 

поліетиленайміну на плівках ITO, поверхнева густина гідроксилів оцінювалася як 

менш ніж 1 група на нм2 [204]. Через набагато менше покриття поверхні групами 

ОН взаємодія між карбоксильно обмеженими стабілізованими МА 

наночастинками CZTS і ITO, як очікується, буде значно слабкіше, що призведе до 

кластеризованого розташування агломерованих наночастинок. 

Повідомлялося, що чисті золоті поверхні є гідрофільними, але навіть 

субмоношар випадкового вуглецевого включення робить його досить 

гідрофобним [205]. Повідомлялося, що утворюються тільки короткочасні 

поверхневі гідроксильні групи на поверхні як об'ємного, так і нанокристалічного 

золота і тільки після обробки з O2 або O3 [206], [207]. 
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Підсумовуючи, можна розташувати досліджені підкладки в наступному 

порядку зменшення поверхневої гідрофільності: поверхнево-окислений кремній 

>> скло >> ITO >> золото. Ця послідовність корелює з інтенсивністю 

спектральних характеристик, пов'язаних з Cu2-xS, в спектрах Раманівського 

розсіювання світла досліджуваних наночастинок CZTS, показаних на рис. 3.5,б. 

Останнє спостереження підтверджує наше припущення про залежність між 

гідрофільністю підкладки, яка сприяла більш рівномірному розподілу 

стабілізованих МА наночастниок CZTS і їх доступністю до гідролізу і окислення. 

Запропонований механізм часткового перетворення наночастинок CZTS в 

Сu2-хS при висушуванні зразків, що піддаються впливу вологого середовища, 

може також включати фотоіндуковані і фотостимульовані етапи та фактори. 

Нещодавно повідомлялася можливість фотоіндукованої структурної 

трансформації для об'ємного CZTS [149], що може виникати при опроміненні 

лазером в ході вимірювань спектрів Раманівського розсіювання світла. Можлива 

присутність даного ефекту проілюстрована на рис. 3.6. спектрами, отриманими з 

різною потужністю лазерного випромінювання 514,7 нм, яке може сильно 

поглинатися CZTS. При потужності лазера 0,001 мВт (рис. 3.6.) 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 CZTS (рис. 3.6,б). 

 

Рисунок 3.6. Спектри Раманівського розсіювання світла в наночастинках CZTS на 

Si і скляних підкладках, отримані при різній потужності збуджуючого 

випромінювання 514,7 нм: 0,001 мВт (a) і 0,1 мВт (б). Експозиція становить 240 с 

(а) і 30 с (б). 
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Можливою причиною фотоіндукованого перетворення, яке спостерігається 

в наночастинках CZTS може бути фотокаталітичне розкладання оболонки МА-

ліганда, що робить поверхню наночастинок доступною для гідролізу. Добре 

відомо, що наночастинки CZTS можуть використовуватися в ролі 

фотокаталізаторів різних процесів, включаючи виділення водню за рахунок 

окислення сульфідних і сульфітних іонів [208], [209]. В даному випадку можуть 

мати місце аналогічні процеси, тобто окислення МА, що виникає в результаті 

перенесення фотогенерованих дірок валентної зони в МА-ліганди з електронами 

фотогенерованої зони провідності, захопленими киснем з повітря. Фотогенеровані 

дірки можуть також окисляти іони сульфіду гратки, подібно до того, як це 

відбувається при окислювальній фотокоррозії наночастинок халькогенідів 

металів. Очікується, що цей процес зробить доступними позиції Sn (IV) для 

взаємодії з водою, що призведе до гідролітичного розкладу гратки CZTS і 

виділенню міді у вигляді окремої фази Cu2-xS. Крім того, фотогенеровані дірки 

можуть сприяти окисленню гратки Cu (I) в Cu (II), що сприяє формуванню фази 

CuS, яка чітко спостерігається при інтенсивному фотозбудженні (рис. 3.5.б). 

3.2. Характеризація спектрів КРС всіх можливих дефектних вторинних 

фаз нанокристалів Cu2ZnSnS4  

3.2.1. Вступ 

Незважаючи на великий технологічний потенціал у фотовольтаїці та 

інтенсивні технологічні та фізичні дослідження матеріалів типу CZTS протягом 

останнього десятиліття, рекордна ефективність фотоелектричного перетворення 

досягла лише 12-13% [6], [144], що недостатньо для їх широкого використання на 

комерційній основі. Основною проблемою сонячних елементів на основі CZTS є 

низька напруга розімкненого контуру [210], [211]. Ця проблема може мати дві 

фізичні причини. Перша - це висока концентрація точкових дефектів, переважно 

антисайт катіонів CuZn і ZnCu [117], [143], [149], [150], [212]–[218] і пов'язаних з ними 

комплексів дефектів [147], [210]. Друга причина полягає в тому, що область 

стабільності сполуки CZTS на досить складній фазовій діаграмі Cu-Zn-Sn-S дуже 

мала [211]. Цей факт призводить до високої ймовірності утворення вторинних фаз 
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під час росту CZTS, найбільш характерними з яких є CuS, Cu2S, SnS, Sn2S3, SnS2, 

ZnS, Cu2SnS3, Cu3SnS4 та Cu4Sn7S16 [147], [210], [212], [213], [219]–[223]. Крім того, 

окрім кестерітової модифікації CZTS можуть утворюватися  ще кілька політипів, 

таких як невпорядкований кестеріт, вюрцит та станіт. Тому один з основних 

напрямків дослідницької роботи на сімействі сполук, подібних до CZTS, яке 

включає також Cu2ZnSnSex, Cu2ZnSnSx-4Sex, Cu2ZnGeSx-4Sex, Cu2(Fe Zn)S4 тощо, 

пов'язаний з ідентифікацією вторинних фаз, з метою оптимізації умов росту для 

отримання необхідної якості кестерітового CZTS. Найбільш ефективними 

методами характеризації в цьому відношенні стали Раманівське розсіювання 

світла [142], [150], [218], рентгенівське крайове поглинання [210], рентгенівська 

дифракція синхротронного випромінювання [216] та ядерний магнітний резонанс 

[210]. 

Більша частина робіт по вказаному спектроскопічному дослідженні CZTS 

до сих пір виконувалася на монокристалах і тонких плівках з полікристалічних 

матеріалів [142], [150], [218] У той же час, стрімко зростаюча кількість робіт з 

синтезу та фотоелектричного застосування колоїдних нанокристалів (НК) CZTS 

та пов'язаних з ними четверних сполук [158]–[160] вимагає вивчення структурної та 

фазової неоднорідності в НК. Таких систематичних спектроскопічних досліджень 

зараз немає. У порівнянні з іншими методами виготовлення тонких плівок CZTS 

метод колоїдної хімії пропонує безпрецедентну гнучкість у налаштуванні 

властивостей НК та використанні їх розчинів, таких як друк, зміна поверхневої 

функціональності та розчинності, утворення композитів з іншими неорганічними 

наноматеріалами або полімерами [224]. Таким чином, кристалічні однорідні плівки 

великої площі з товщиною в декілька нанометрів можна отримати на будь-якій 

підкладці, включаючи гнучкі полімерні підкладки [224]. Фізика та хімія дефектів 

та структурних фаз у колоїдних НК CZTS та подібних сполуках, що зберігають 

основні подібності з аналогічними об’ємними матеріалами, можуть сильно 

впливати на НК малого розміру, а отже, на поверхню НК. У НК розміром декілька 

нм, кількість атомів поверхні порівняно така ж як і внутрішніх (повністю 

скоординованих) атомів. Це не тільки впливає на оптичні та електронні 
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властивості самого CZTS, але може мати величезний вплив на утворення 

вторинних фаз при синтезі НК та їх поведінку під час виготовлення плівок НК. 

Розмір цих включень вторинних фаз в НК CZTS обмежується нанометровим або 

навіть суб-нанометровим розміром і при таких ультрамалих розмірах ефект 

фононного обмеження і внесок коливань, пов'язаних з поверхнею, може мати 

суттєвий вплив на спектри Раманівського розсіювання світла відповідних сполук 

[191]. Крім того, в гетеро-НК, що складаються з різних напівпровідникових 

матеріалів, взаємний вплив складових частин може додатково якісно змінювати їх 

фононні спектри. Таким чином, у випадку добре вивчених НК типу ядро-

оболонка II-VI та деяких потрійних халькогенідів, можуть мати місце сильно 

локалізовані інтерфейсні режими. Внаслідок цього частоти фононів зміщуються в 

результаті деформації, індукованої невідповідністю гратки, а ширини піків 

фононів можуть суттєво змінюватися, коли НК покривається оболонкою іншого 

напівпровідника. 

Тому для ефективної ідентифікації можливих включень вторинних фаз 

різноманітних подвійних та потрійних сполук в НК CZTS за допомогою 

Раманівської спектроскопії необхідно провести систематичне дослідження 

фононних спектрів нанорозмірних частинок цих сполук. Крім того, оскільки 

структура та інші властивості колоїдних НК дуже чутливі до умов синтезу, НК 

потенційних вторинних фаз повинні бути отримані в умовах, максимально 

близьких до синтезу відповідних НК CZTS. Більш того, спектри Раманівського 

розсіювання світла деяких потрійних сполук, таких як Zn-Sn-S, ще взагалі не 

вивчалися до цього. 

У даному розділі ми дослідили серію зразків подвійних, потрійних та CZTS 

НК сполук, отриманих в однакових  режимах синтезу у водних розчинах у м'яких 

умовах. Результати Раманівської спектроскопії, обраної як основний метод, 

підтримуються XPS, XRD та ФЛ. 

3.2.2. Характеризація зразків 
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Спектри Раманівського розсіювання світла були отримані з використанням 

збуджуючого лазерного випромінювання з довжиною хвилі 514,7 нм  

твердотільного лазера діодного накачування (DPSS) (Cobolt) або смуги He-Cd 

лазеру з довжиною хвилі 325 нм та реєструвалися зі спектральною роздільною 

здатністю близько 2 см-1, використовуючи мікро Раманівську систему LabRam 

HR800, оснащену CCD детектором, що охолоджувався рідким азотом. Потужність 

лазерного випромінювання під об'єктивом мікроскопу (50x) становила 0,1 або 

0,001 мВт. 

  

3.2.3. Структура та склад отриманих зразків 

 

 

Рисунок 3.6. Дифракційні рентгенограми CZTS, Cu-S, Sn-S та Cu-Sn-S. 

 

Для визначення елементарного складу та перевірки валентних станів 

елементів у нанокристалічних металевих сульфідах, зразки аналізували за 

допомогою XPS. Спектри високої роздільної здатності рівня ядер наведено на рис. 

3.7. 
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Рисунок 3.7. Спектри XPS з високою роздільною здатністю ядра Zn2p (а), Cu2p 

(б), Sn3d (в) та S2p (г). 

 

  

 

Рисунок 3.8. Відтворюване фітування HR XPS спектрів S2p в Cu-Zn-S NCs (а) та 

Sn-S NCs (б), а також в діапазоні Sn3d (що включає також оже-функції Zn і Na) в 

Cu -Sn-S NCs (в). 
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В усіх досліджених тут сульфідних НК, спектри S2p містять принаймні два 

стани (рис. 3.8), які ми відносимо до сульфіду (161,2-161,5 еВ) та з'єднання 

зв’язку НК з МАА сульфуром (162,0-163,0 еВ), що зазвичай спостерігаються для 

різних сульфідних НК. Для Sn-S НК, компонент, ідентифікований для інших НК, 

як сульфідний (рис. 3.8,а), дуже слабкий, тоді як сильний третій компонент при 

більш високій енергії зв’язку, 163.5 еВ, деконструйований (рис. 3.8,б). Для MAA 

та інших тіолів, що використовувалися для стабілізаторів колоїдних НК, останній 

компонент S2p зазвичай відносять до вільних молекул тіолу (тобто хімічно не 

зв'язаних з поверхнею НК). У даному випадку Sn-S НК, з огляду на те, що 

модифікації Sn4+ та Sn2+ було зареєстровано в XPS та SnS і SnS2  особливості 

проявилися у спектрах Раманівського розсіювання світла, можна було б очікувати 

і більшої кількості S2p-компонентів. Проте енергії зв’язку сірки SnS та SnS2 не 

відрізняються так само, як у Sn [225]. Крім того, результати вимірів показали 

великий надлишок сірки в цій сполуці, Sn: S = 1: 4, у порівнянні з сумішшю SnS 

та SnS2 (у будь-якому співвідношенні). Тому ми відносимо компонент 163,5 еВ до 

вільного МАА. Жодних слідів SOx не спостерігається при 168-170 еВ. 

Отримані НК CZTS є збідненими на Sn, однак енергії зв'язку вказують на 

правильні стани окислення для всіх складових: Cu+, Zn2+, Sn4+ та S2-. 

Нанокристали ZnS характеризуються правильною стехіометрію, зі складом 

Zn: S 46:54, коли враховуються як сульфідні, так і зв’язані з НК МАА компоненти 

сірки та 54:46 при розгляді тільки сульфіду. Це цілком очікувана поведінка, 

оскільки атоми сірки МАА, зв'язані з поверхнею НК, насправді є кінцевим шаром 

решітки НК і, таким чином, їх також слід враховувати. Деякі відхилення від 

ідеального співвідношення Zn : S 50:50 також цілком очікуються для НК дуже 

малих розмірів, коли аніонне або катіонне «завершення» поверхні може 

зміщувати формальний компонентний склад від номінального. Енергія зв’язку Zn 

становить 1 еВ нижче, ніж у CZTS (рис. 3.7.а). 

CuS НК продемонстрували дуже хорошу стехіометрію, 48:52, а енергія 

зв’язку основного піку Cu 2p3/2 931,9 еВ доводить, що у цій сполуці домінує стан 
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Cu+, але плече при більш високих енергіях зв’язку свідчить про те, що значна 

частина атомів Cu має стан Cu2+. 

Нанокристали системи Sn-S повинні бути сумішшю фаз SnS та SnS2, як 

було зазначено вище, у зв’язку зі спектрами S 2p і нижче в підрозділі по 

Раманівському розсіюванню світла. Дві Sn 3d-компоненти, що спостерігаються 

для цього зразка, на 485,3 еВ та 486,3 еВ, можуть бути пов'язані зі станами 

окислення Sn2+ та Sn4+, а отже, і з формуванням SnS та SnS2 у нашій Sn-S НК 

сполуці. Це віднесння базується на існуючих данних по Sn2+ в SnS на рівні 485,6 

еВ та Sn4+ в SnS2 на рівні 486,1 еВ, одиничні S2p 162,3 еВ [225] та Sn2+ в SnS при 

484,8 еВ та Sn4+ в SnZnO при 486,7 еВ, одиничний S2p ~ 162 еВ [226]. 

У спектрах Cu-Sn-S НК стан окислення Cu+ більш виражений, ніж в зразку 

Cu-S, хоча плече від високих енергій зв’язку все ще присутнє. Також 

спостерігаються два стани Sn на рівні 485,9 та 487,0 еВ, відповідно, при 

приблизно такому ж співвідношенні, як у Sn-S НК, 1: 4. Це передбачає складний 

характер композиту Cu-Sn-S: CuxS + SnS + SnS2. Проте додатковий суттєвий 

внесок О1s при 532,5 еВ, відсутній у решті зразків, вказує на значну частину 

олова або оксиду міді в Cu -Sn-S НК. Це припущення підтверджується ще й тим, 

що співвідношення C:O, розраховане без цього додаткового компонента кисню, 

добре співпадає з цим співвідношенням для решти зразків. Формування будь-

якого виду SOx як джерела цієї додаткової компоненти O1s може бути виключено 

на основі відсутності зони SOx у спектрах S2p (при 168-170 еВ) [227]. 

У Cu-Zn-S НК пов'язане з Cu2+ плече, яке становить лише 10% від загальної 

інтенсивності Cu 2p, як для CZTS. Крім того, S2- робить більш високий відносний 

внесок у спектр S2p у порівнянні з Cu-S, Sn-S і Cu-Sn-S спектрами, і близький до 

CZTS. 

У сполуках Zn-Sn-S було виявлено лише стан Sn4+, а фітування спектру S2p 

могло бути отримано без компонента, пов'язаного з вільними молекулами MAA. 

Ми пов'язуємо ці спостереження зі структурою цих НК, де домінує ZnS. Це 

припущення підтверджується низьким вмістом Sn у цих НК (лише 4%) та 



 

 

110 

вираженою ZnS-подібною формою їх спектрів Раманівського розсіювання світла 

(обговорюється в окремому підрозділі нижче). 

3.2.4. Раманівське розсіювання світла 

Типовий спектр Раманівського розсівання світла першого порядку 

кристалічного об'ємного Cu2ZnSnS4 кестерітової модифікації представлений на 

рисунку 3.9,а (блакитна крива). У ньому переважають дуже вузькі (напівширина 

всього 4 см-1) смуги повносиметричного коливання A-типу при 337 см-1, слабша 

A-мода при 287 см-1 і пара ще слабших особливостей в районі 250 і 350 см-1. У 

літературі показано [142] можливість відрізнити за допомогою Раманівської 

спектроскопії також, так звану, структуру "невпорядкованого кестеріту", яка 

характеризується основним піком при 331 см-1 і уширенням усіх фононних смуг 

(рис. 3.9.а, червона крива). Таким чином, спектри об'ємних кристалів, показані на 

рисунку 3.9., можуть бути використані як еталонні для аналізу спектрів НК. 

Можливість вюрцитної фази в наших НК виключається на основі відсутності 

вюрцитних рефлексів у спектрах XRD (рис. 3.6). 

На рисунку 3.9,б показані два репрезентативних спектри CZTS НК, що 

вивчаються в даній роботі: один не містить ознак вторинних фаз (чорна крива), а 

інший демонструє значну спектральну особливість Cu2-xS при 470 см-1 (червона 

крива). У першому спектрі значення напівширини основної смуги (24 см-1), 

порівняне зі значеннями для НК, синтезованими у висококиплячих середовищах 

[156], [157], [172], [177], та наявність у спектрах другого порядку розсіювання (~ 670 

см-1) вказують на хорошу кристалічність НК CZTS, синтезованих у досить 

помірних умовах у воді. З частотної позиції смуги 331 см-1 можна припустити, що 

НК характеризуються структурою розупорядкованого кестеріту, оскільки 

очікується, що ефект фононного обмеження в НК CZTS буде призводити до 

високочастотного зсуву. Другий спектр на рис. 3.9,б ілюструє величезний вплив 

вторинної фази на спектр CZTS в НК: основна смуга зсувається до 326 см-1 і 

уширяється, інші смуги CZTS стають навіть ще більш широкими і більше не 

розрізняються окремо. 
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Рисунок 3.9. Спектри Раманівського розсіювання світла (а) об'ємних CZTS 

кестерітової (крива 1) та структури «розупорядкованого кестеріту» (2) і (б) CZTS 

НК без (крива 1) і з помітним вмістом вторинної фази CuxS (2). екс = 514,7 нм. 

 

Добре відомо, що змінюючи параметри синтезуколоїдних розчинів НК, 

розмір і структура НК можуть бути змінені. У випадку НК CZTS, як було 

показано вище, також спосіб отримання тонких плівок з колоїдного розчину НК 

виявився дуже критичним щодо елементарного та структурного складу тонкої 

плівки НК. 

Проте, як вже згадувалось, Cu2-xS є лише однією з можливих дефектних фаз 

в НК CZTS, тому далі ми більш детально обговоримо спектри Раманівського 

розсіювання світла різних можливих спеціально вирощенних вторинних 

подвійних та потрійних фаз на основі серії нанокристалічних зразків, 

синтезованих у тих же умовах, що і водний синтез відповідних НК CZTS [228]. 

Властивості сполуки Cu2-xS. 

Відомо принаймні п'ять стабільних структурних модифікацій (фаз) Cu2-xS, 

починаючи від халькоциту Cu2S до ковеліту CuS, причому CuS є найбільш 

стабільним [194]. Незважаючи на різну структуру та хімічний склад, фононна 

частота найінтенсивнішої смуги, характеристичної для коливання пари S-S в Cu2-

xS, змінюється незначно між CuS (474 см-1) та Cu2S (468 см-1) [194]. Тому спектр 
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Раманівського розсіювання світла НК Cu2-xS, спеціально синтезованих у цій 

роботі (рис. 3.10.), що демонструє сильний пік при 473 см-1, його другий порядок 

при 928 см-1 та слабку моду при 265 см-1, можна впевнено віднести до CuS. 

Низькочастотна асиметрія основної смуги може бути пов'язана з незначним 

внеском Cu2-xS з іншими значеннями x, які, ймовірно, знаходяться на поверхні. 

Той факт, що ми не спостерігаємо смугу в області 418 см-1, яку було віднесно у 

роботі [194] до аморфної фази у свіжоприготованому CuS, додатково підтверджує 

хорошу кристалічну якість наших НК CuS. 
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Рисунок 3.10. Спектри Раманівського розсіюваня світла спеціально синтезованих 

НК Cu2-xS. exc = 514,7 нм. 

 

 

Відомо, що в процесі синтезу CZTS сірка реагує з міддю з більшою 

ймовірністю, ніж з оловом (Sn4+) і цинком (Zn2+), що може призвести до 

ймовірного формування вторинної фази CuS, тоді як ZnS, Sn-S, і потрійні сполуки 

формуються в неначній кількості як другорядні вторинні фази [198]. Це може 

пояснити, що у спектрах Раманівського розсіювання світла плівок CZTS, а також 

у НК, включаючи спектр, показаний на рис. 3.9,б, доволі часто спостерігається 

смуга, яка є характеристичною для фази CuS. 
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Властивості сполуки Sn-S. 

У зв'язку з проблемою можливих вторинних фаз в CZTS були розглянуті 

три подвійні фази Sn-S: SnS, Sn2S3 і SnS2 [147]. Фононні особливості, що 

спостерігаються в спектрах Раманівського розсіювання світла НК Sn-S, 

синтезованих в цій роботі (рис.3.11), можуть бути віднесені до SnS (160, 186, 218, 

262 і 284 см-1) та SnS2 (312 см- 1) [166], [229]–[231]. 
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Рисунок 3.11. Спектри Раманівського розсіювання світла спеціально синтезованих 

НК Sn-S. exc = 514,7 нм. 

 

Помітно, що навіть відносна інтенсивність піків SnS у наших спектрах 

якісно корелює з відомими спектрами об'ємних SnS зразків [166], [229]–[231] 

Відносно низька (у порівнянні з піками SnS) інтенсивність смуги 312 см-1, яка є 

найінтенсивнішою для об'ємних кристалів SnS2 [166], [230] а також відсутність 

менш інтенсивних смуг Раманівського розсіювання світла, які можна очікувати 

для цієї сполуки, дозволяють нам щоб зробити висновок, що НК Sn-S, синтезовані 

у нашій роботі, складаються переважно з SnS, з незначним вмістом SnS2. У 

зв’язку з тим, що ми не спостерігаємо найінтенсивнішу смугу характеристичну 

для Sn2S3 при 307 см-1 [230], ми виключаємо наявність цієї фази в наших НК. 

 

Сполуки системи Cu-Sn-S. 
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Сполуки типу CuxSnSy, такі як Cu2SnS3, Cu3SnS4, Cu4SnS4, Cu2Sn3S7, 

Cu4Sn7S16 та ін, можуть проявлятися в якості вторинних фаз в CZTS [171], [232] 

Аналіз наявної літератури про плівки та кристали CZTS [171], [232]–[235] дозволяє 

зробити висновок, що основний вплив на склад вторинної фази композиції 

CuxSnSy при рості CZTS мають співвідношення Cu/Sn та S/Sn. Коли НК 

синтезуються у співвідношенні, яке найчастіше притаманно технології отримання 

CZTS, а саме, Cu/Sn = 2,0, Cu2SnS3 є найбільш вірогідною Cu-Sn-S вторинною 

фазою. При зменшенні вищенаведенного співвідношення до рівня ≈ 1,7 

стехіометрія, еквівалентна Cu2SnS3, в основному зберігається, хоча літературні 

дані по Раманівському розсіюванню світла та XRD вказують на помітне 

структурне розупорядкування чи навіть зміну типу структури кристалів CTS 

(Cu2SnS3 може бути кубічного, тетрагонального або монокліннного типу гратки). 
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Рисунок 3.12. Спектри Раманівського розсіювання світла в НК Cu-Sn-S. exc = 

514,7 нм. 

 

Для синтезованих у цій роботі НК Cu-Sn-S найінтенсивніший пік 

Раманівського розсіювання світла спостерігається при 324 см-1 (рис. 3.9). Ще 

одним підтвердженням кристалічності наших НК є той факт, що чітко 

спостерігається смуга Раманівського розсіювання світла другого порядку при 
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приблизно подвоєній частоті основної смуги, 324  2 = 648 см-1 (рис. 3.12.). 

Положення смуги 324 см-1 не відповідає точно жодній з основних 

характеристичних Раманівських смуг найбільш поширених модифікацій: 

тетрагональному Cu2SnS3 (297, 337 і 351 см-1), кубічному Cu2SnS3 (303 і 355 см-1) 

або орторомбічному Cu3SnS4 (318 см-1) [166], [219] Найближчим віднесенням може 

бути мода 318 см-1 орторомбічного Cu3SnS4, з 6 см-1 зсувом в високочастотну 

область через ефект фононного обмеження в НК. Незважаючи на те, що дані XPS 

вказують на можливе утворення оксидів, ми не можемо підтвердити це на основі 

даних Раманівського розсіювання світла, оскільки піки SnO (111 та 213 см-1, 

резонанс при збудженні 325 нм) або SnO2 (476, 638 та 782 см-1, резонанс при 

збудженні 514,7) у спектрах відсутні [236]. Спектри Раманівського розсіювання 

світла, подібні до нашого, зображеного на рис. 3.12., були продемонстровані 

раніше для тонких плівок Cu-Sn-S, отриманих різними методами [235][237], але без 

структурного віднесення. Більш того, спектр у роботі [237] перетворюється на 

типовий спектр тетрагонального (моноклінного) Cu2SnS3 після відпалу. З іншого 

боку, дуже схожий на рис. 3.12. спектр Раманівського розсіювання світла, 

показаний для колоїдних наночастинок Cu-Sn-S, в роботі  [234] було віднесено до 

кубічної фази Cu2SnS3. Проте величина зсуву 13 см-1 занадто велика, щоб бути 

пов'язаною з ефектом фононного обмеження для смуги 337 см-1, навіть якщо 

враховано додатковий зсув внаслідок структурного розупорядкування, а смуга в 

районі 351 см-1 взагалі не спостерігалася. Широка спектральна особливість при 

428 см-1 (рис. 3.12.) може бути пояснена з точки зору присутності аморфної фази 

Cu2-xS. Оболонка Cu2-xS навколо НК Cu3SnS4, який висупає в ролі ядра, може 

пояснити також збіднений Sn склад, виміряний за допомогою XPS. 

 

Властивості сполуки ZnS. 

Спектр Раманівського розсіювання світла зразка НК ZnS, отриманий в 

резонансних умовах при exc = 325 нм, демонструє типовий спектр з вузькою LO-

модою 344 см-1 та її обертоном при 687 см-1 (рис. 3.13,а). Низькочастотний зсув 

положення LO смуги зі значення характерного для об’ємного матеріалу 351 см-1 є 
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чітким проявом ефекту фононного обмеження в НК [238]. Ще однією типовою 

особливістю НК є поверхневий оптичний (SO) фонон з частотним положенням 

близько 280 см-1 (рис. 3.13,а). Напівширина LO смуги 21,5 см-1 разом з 

спостереженням обертону свідчать про хорошу кристалічність НК. Це також 

підтверджується майже бездоганною стехіометрією зразка, Zn:S1:1, визначеною 

за допомогою XPS. 

Цікавий ефект сильного обмеження від електрон-фононної взаємодії в 

наших НК ZnS спостерігався в спектрах Раманівського розсіювання світла, 

отриманих при нерезонансному для ZnS збудженні з exc = 515 нм (рис. 3.13,б). Це 

дослідження не мало фундаментального інтересу, але важливе в прикладному 

сенсі. Справа в тому, що для виявлення ZnS як можливої вторинної фази 

використовується переважно випромінювання з з exc = 325 нм, тоді як спектри 

Раманівського розсіювання світла CZTS переважно аналізуються при збудженні з 

exc = 515 або 532 нм. Тому важливо знати, як можлива вторинна фаза 

нанорозмірних ZnS може давати внесок в спектри CZTS. Як видно з (рис. 3.13,б), 

спектри Раманівського розсіювання світла в НК ZnS при збудженні з exc = 515 нм 

виглядає зовсім іншим. Замість смуг LO, 2LO та SO, що спостерігаються при 

резонансних умовах збудження, проявляються спектральні особливості, які 

можуть бути віднесені до процесу багатофононного розсіювання: [LO-TA] у точці 

X зони Бріллюена (259 см-1), [LO + ТА] у точці L (259 см-1), 2TO (575 см-1), а 

також коливання пов’язані з лігандами при 783 см-1. Різниця в спектрах, 

отриманих при резонансному та нерезонансному збудженні, може бути пов'язана 

з різним механізмом екситон-фононної взаємодії. Таким чином, полярна 

Фрьоліховська взаємодія, як відомо, домінує при резонансному збудженні 

Раманівського розсіювання світла II-VI НК, з переважною взаємодією з 

довгохвильовими фононами LO (з центру зони Бріллюена). При нерезонансному 

збудженні домінує близька взаємодія за допомогою механізму деформаційного 

потенціалу, що призводить до того, що у спектрах Раманівського розсіювання 

світла переважає багатофононне розсіювання на поперечних фононах, як 

показано, наприклад, у роботі [239] для 2-3 нм НК ZnS, збуджених 
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випромінюванням з exc = 532 нм. Остання аномалія пов'язана з дуже високим 

поперечним перерізом деформаційного потенціалу для двофононних процесів, і 

розсіювання 2ТО приблизно на два порядки сильніше, ніж 1ТО [240]. 
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Риунок 3.13. Спектри КРС ZnS-НК при збудженні випромінюванням з exc = 325 

нм та 515 нм. 

 

Відзначимо, що смуга MAA в спектрах Раманівського розсіювання світла 

при 783 см-1 (рис. 3.13) спостерігалася лише для НК ZnS і не реєструвалася для 

НК інших сполук, які нами досліджувалися. Цей результат може бути пов'язаний з 

впливом поверхнево підсиленого Раманівського розсіюння світля за допомогою 

хімічного механізму, про який раніше повідомляли для тіольних лігандів на НК, 

які містили Zn [241]–[244] Особлива роль поверхневих атомів/іонів Zn, необхідних 

для значної хімічної адсорбції молекул і, ймовірно, також для формування 

електронних станів, що впливають на ефект підсилення сигналу, може пояснити 

відсутність піків MAA у спектрах наших НК, які містять Zn. 

 Властивості сполуки Cu-Zn-S 

У літературі, присвячениій вторинним фазам в CZTS, сполука Cu-Zn-S не 

розглядається як потенційна домішка. Швидше за все, тому що її XRD -рефлекси 

не можна відрізнити від рефлексів для ZnS та CuxS [245]. Це наштовхує на 



 

 

118 

альтернативну пропозицію розглядати сполуку Cu-Zn-S як композицію двох 

вищезазначених подвійних сполук. Більш того, композит (Cu2-xS)x:(ZnS)1-x цікавий 

у якості прозорого високопровідного електроду р-типу [245]. 
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Рис 3.14. Раманівські спектри Cu-Zn-S НК при збудженні випромінюванням з exc 

= 325 нм та 515 нм. 

 

Спектр Раманівського розсіювання світла НК Cu-Zn-S, синтезованих у цій 

роботі, демонструє особливості, які можуть бути віднесені до ZnS та Cu2-xS. При 

використанні для збудження exc = 325 нм (рис. 3.14), смуга при 344 см-1 

спостерігається так, як і для НК ZnS (рис. 3.13). При exc = 515 нм, особливості з 

частотним положенням 420 і 468 см-1 можуть бути пов'язані з аморфним і 

кристалічним Cu2-xS, відповідно (див вище обговорення спектрів пов'язаних з НК 

Cu2-xS). Смуга з частотним положенням близько 575 см-1 при exc = 325 нм, 

швидше за все, пов'язана з ZnO. Це цікавий результат, зважаючи на відсутність 

спектральних особливостей оксиду в спектрах чистих НК ZnS. Можна було б 

припустити, що наявність міді ініціює/посилює окиснення Zn, але особливості 

ZnO також відсутні в спектрі Раманівського розсіювання світла CZTS. Решта 

спектральних особливостей, а саме 439 см-1 при exc = 325 нм, а також 280 і 320 

см-1 при exc = 515 нм, не можуть бути віднесені до якоїсь сполуки на даний 
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момент. Можна припустити, що вони є специфічними для (Cu2-xS)х:(ZnS)1-х, 

оскільки вони відсутні в спектрах чистих ZnS (рис. 3.13) та Cu2-xS НК (рис. 3.10). 

Нарешті, також спостерігається слабка смуга МАА з частотним положенням 783 

см-1, як у випадку з чистими НК ZnS. 

 

Властивості сполуки Zn-Sn-S 

Спектри Раманівського розсіювання світла цієї сполуки раніше не 

вивчалися. Синтезовані в цій роботі НК виявили сильну подібність їх спектрів 

Раманівського розсіювання світла (рис. 3.15) зі спектрами НК ZnS (рис. 3.13), що 

можна зрозуміти з урахуванням низького вмісту Sn, виявленого XPS. Тим не 

менше, спостереження сильної LO смуги при нерезонансному для ZnS збудженні 

з exc = 515 нм, не можна пояснити, використовуючи лише аргументи, використані 

вище для НК ZnS. Можна припустити, що на відміну від НК Cu-Zn-S, наприклад, 

де спостерігався чітко розділений резонанс для ZnS і Cu2-xS фононів, що свідчить 

про сильний розділ фаз в цих НК, Zn-Sn-S може мати більш однорідну структуру 

і, таким чином «загальний» резонанс для фононів ZnS і Sn-S. Перша сполука 

домінує, через високий фактичний коефіцієнт співвідношення Zn/Sn у цих НК.  
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Рис. 3.15. Раманівські спектри НК з Zn-Sn-S при збудженнівипромінюванням  з 

exc = 325 нм та 515 нм. 
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Нижче, щоб підсумувати результати цього дослідження щодо можливих 

вторинних фаз, які можуть утворюватися в НК CZTS, синтезованих в заданих 

«зелених» умовах у водних розчинах, і як вони можуть бути виявлені методом 

спектроскопії Раманівського розсіювання світла, на рис. 3.16. представлено 

одночасно всі для exc = 515 нм (а) та exc = 325 нм (б). 
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Рисунок 3.16. Порівняльні спектри КРС всіх складних НК, вивчених у цій роботі 

при збудженні exc = 515 нм (а) та exc = 325 нм (б). 

 

З рис. 3.16 видно, що дуже висока фазова чистота НК CZTS може бути 

доведена при збудженні з exc = 515 нм, тоді як при збудженні з exc = 325 нм, що є 

резонансним для сполуки з високим вмістом Zn, може бути домінуючий внесок 

ZnS. Крім того, незначний вміст ZnO на поверхні НК CZTS можна допустити зі 

спектральної особливості при 580 см-1 (рис. 3.16). Мабуть, це часткове окислення 

поверхні CZTS, а також НК Cu-Zn-S, може пояснити більш високу енергію зв'язку 

Zn 2p в порівнянні з ZnS і Zn-Sn-S (рис. 3.7,а). Варто підкреслити ефективність 

комбінації спектроскопічних методів Раманівського розсіювання світла та XPS 

для виявлення структури таких складних халькогенідних матеріалів у 

наномасштабі. 

3.3. Вплив обробки лампою швидкого відпалу на спектри КРС 

нанокристалічного Cu2ZnSnS4 
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3.3.1. Вступ 

Питання збереження і поліпшення якості матеріалів багатокомпонентних 

халькогенідів металів під час процесів формування відповідних плівок та при їх 

застосуванні, має першорядне значення. У цьому сенсі технології швидкого 

відпалу при термічному нагріванні і інтенсивному імпульсному світловому 

опромінюванні виявилися дуже перспективними [246]–[248] Ефективність методу 

флеш відпалу (FLA) була продемонстрована  для різних сполук цього класу [249], 

[250]. Даний метод був запропонованний авторами роботи [250] для обробки CZTS 

при виробництві сонячних елементів. Для колоїдних CZTS НК FLA 

застосовувався тільки авторами роботи [251]. Однак, нанокристали, які 

використовувалися в останній роботі, були синтезовані по технології [252] вже при 

високих температурах 340 °С і мали відносно великий розмір 35 нм. Ефект 

відпалу при опроміненні досліджувався тільки до густини енергії не більшої за 

11,6 Дж/см2, при цьому ефекти впливу товщини плівки чи атмосфери відпалу не 

розглядалися. 

У даній роботі було досліджено вплив FLA на нанокристали CZTS, які 

синтезовані в «м'яких» умовах - при 80 °C у водному розчині, використовуючи 

невеликі молекули в якості стабілізаторів. Внаслідок умов синтезу отримані 

наночастинки мають розмір, значно менший, ніж у роботі [251], а саме 2-6 нм. 

Таким чином, вплив FLA на ці істотно різні НК може бути різним, що й було в 

центрі уваги нашого аналізу. Ми досліджували вплив різних доз опромінення, аж 

до 60 Дж/см2 на нанокристалічні плівки, нанесені на скляну підкладку методом 

дропкастингу. Аналізувався вплив товщини плівки і кристалічності вихідних (до 

FLA) нанокристалів. Раманівське розсіювання світла було обрано в якості 

основного методу характеризації, оскільки воно вже зарекомендувало себе як 

дуже ефективний інструмент для діагностики структури і складу CZTS та інших 

сполук даного сімейства [96], [113], [114], [116], [137], [152], [164]–[167], [253]. 

3.3.2. Досліджувані зразки 

Синтез і основна характеризація UV-vis, XRD, Raman і TEM наночастинок 

CZTS, які  використовувалися в даній роботі, детально обговорювалися вище 
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[228]. Нагадаємо, що наночастинки CZTS були отримані в водних розчинах 

шляхом нагрівання суміші меркаптоацетатних (MA) комплексів Cu (II), Sn (II) і 

Zn (II) при 80-90 °C. Всі елементи CZTS були присутні в очікуваних валентних 

станах (Cu+, Zn2+, Sn4+, S2-). Концентрація щойно виготовлених колоїдних 

розчинів CZTS становила близько 30 г/л і могла бути збільшена шляхом 

випаровування розчинника, або процедури осадження, або повторного 

диспергування. 

В даному розділі увагу було сфокусовано на впливі флеш-відпалу (FLA) на 

структурну досконалість плівок CZTS, які досліджувалася методом Раманівського 

розсіюваня світла. Були досліджені зразки двох типів – щойно синтезовані 

«чорнило_0» і ті ж чорнила, але які відразу ж після синтезу були нагріті до деякої 

температури, «чорнило_1». Для обробки за допомогою FLA зразки CZTS 

наносилися на скляну підкладку методом дропкастингу. Для дослідження ефекту 

флеш відпалу при різних густинах енергії (W) була підготовлена серія зразків, 

причому FLA проводився при варіюванні густини потужності W від 0 до 60 

Дж/см2 з кроком у 5 Дж/см2. При цьому тривалість імпульсу становила 17,8 мс. 

Спектри Раманівського розсіювання світла збуджувались випромінюванням 

DPSS-лазера (Cobolt) з довжиною хвилі 514,7 нм і реєструвалися зі спектральною 

роздільною здатністю близько 3 см-1 з використанням мікрораманівської системи 

LabRam HR800, обладнаної CCD-детектором, що охолоджувався рідким азотом. 

Потужність падаючого лазерного випромінювання під об'єктивом мікроскопа 

(50x) становила 0,1 або 0,001 мВт. 

3.3.3. Експериментальні фононні спектри та їх аналіз 

Найперше спостереження, яке вказує на відмінності між чорнилом_0 та 

чорнилом_1, було те, що утворені з них плівки характеризувалися різною 

морфологією. Плівки, утворені з чорнила_0, були цілком однорідними, в той час 

як у випадку плівки з чорнила_1 чітко спостерігалася морфологія «кавового 

кільця», а саме – в центрі краплі формується достатньо тонка плівка та значно 

товстіша по краях. 
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Незважаючи на оптичну неоднорідність плівки чорнила_1, зразок з точки 

зору фононіки виявився спектрально однорідним з частотним положенням 

максимуму фононної смуги 333 см-1 (рис. 3.16). Спектри Раманіавського 

розсіювання світла для чорнила_0 демонструють, навпаки, зміну положення 

максимуму смуги між 328 і 331 см-1 по площі зразка, хоча поверхня плівки була 

оптично однорідною. Так як напівширина смуг в спектрах Раманівського 

розсіювання світла для обох чорнил однакова, то можна зробити висновок, що 

ступінь кристалічності істотно не залежить від постсинтезного нагріву розчину 

нанокристалів. 
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Рисунок 3.17. Спектри Раманівського розсіювання світла нанокристалічних плівок 

чорнила_0 та чорнила_1 перед обробкою FLA. 

 

Ймовірно, причиною просторової фазової неоднорідності у випадку плівки, 

сформованої з нанокристалів, які не нагрівали після синтезу (чорнило_0), є більша 

схильність до зародкоутворення і сегрегації вторинної фази після висушування 

розчинника під впливом кисню та водяної пари. У попередньому розділі було 

більш докладно обговорено вплив умов осадження плівки та висушування на 

формування вторинних фаз, та продемонстровано якими повинні бути оптимальна 

підкладка та середовище для усунення формування та присутності вторинних фаз 

на цій стадії. У цьому дослідженні жоден з двох нанокристалічних зразків не 
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демонструє наявності в спектрах Раманівського розсіювання світла смуг інших 

фаз, відмінних від CZTS. Більш того, ряд обертонів аж до п'ятого порядку (~ 1700 

см-1) в спектрах обох чорнил (рис. 3.17) є ще одним доказом високої кристалічної 

досконалості зразків. Слід зазначити, що, незважаючи на те, що частоти основної 

смуги в спектрах Раманівського розсіювання світла в діапазоні 331-334 см-1 часто 

повідомлялися та ідентифікувалися для нанокристалів CZTS кестерітової 

модифікації [172], [181]–[184], частота цього фонона в ідеальному об’ємному CZTS 

відома в районі 337-339 см-1 [178]–[180]. Причинами більш низьких значень частоти 

є, швидше за все, катіонне розупорядкування [149], [178] аж до утворення іншого 

політипу, зокрема, так званого, невпорядкованого кестеріту [149], [178], станніту 

[178], [180] та вюрциту [173], [174], [185]. Ґрунтуючись на даних XRD отриманих для 

наших зразків, ми можемо виключити вюрцитну фазу. Крім того, спектри 

Раманівського розсіювання, отримані на свіжосинтезованому розчині, дійсно 

показали смуги з частотним положенням 337-339 см-1, тобто з частотою, 

характерною для кестерітової структурної модифікації, але якість спектрів 

Раманівського розсіювання світла була дуже низькою через сильний фон 

фотолюмінесценції. В спектрах висушених плівок фон ФЛ був відсутній, що 

дозволило отримати якісні спектри Раманівського розсіювання світла, але 

положення основнї смуги спостерігалося на частоті на 5 см-1 нижчій (рис. 3.17). 

Можна припустити дві можливі причини спостережуваного зсуву частоти в 

плівках (а також для розчинів при зберіганні протягом більш тривалого часу): 1) 

перебудова катіонів, можливо стимульована реакцією з киснем, зокрема зміна 

зарядного стану Cu від +1 до +2; або 2) рекристалізація наночастинок в більші за 

розміром нанокристали зі збереженням кристалічної структури. Хороша 

кореляція розміру наночастинок, отримана з спектрів UV-vis (на свіжих розчинах) 

і з рентгенівської дифракції променів (на плівках), як правило, виключає важливу 

роль другого фактора. Тому, швидше за все, ми маємо справу з деякими 

структурними змінами в катіонній підгратці 1), аналогічно тому, що 

повідомлялося раніше для об’ємного CZTS [149], [150]. Чинники, що викликають 

таке розупорядкування і точний сценарій подібної структурної трансформації, 
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виходять за рамки даної роботи. Однак, необхідно підкреслити, що обговорювана 

«розупорядкованість» не є загальноприйнятим для твердого стану поняттям, яке 

полягає у відсутності кристалічності. Натомість, ми маємо справу з деякою 

перебудовою катіонів (і, ймовірно, аніонів) в їх підгратці, що не погіршує 

загальної кристалічної досконалості нанокристалів, про що можна зробити 

висновок з того, що форма фононних спектрів характерна для кристалів (рис. 

3.16). 

FLA проводили в атмосфері повітря і в атмосфері азоту, але в спектрах 

Раманівського розсіювання світла не спостерігалося значного впливу атмосфери 

відпалу на якість кінцевих плівок. Утворення вторинних фаз як в повітрі, так і в 

атмосфері азоту почалося при густині енергії відпалу W = 10-15 Дж/см2, а при W 

> 15 Дж/см2 різниця між атмосферою відпалу спостерігалася тільки в дещо іншій 

морфології поверхні для чорнила_1. 

При W = 5-10 Дж/см2 відбулася докристалізація вихідної нанокристалічної 

плівки, про що можна зробити висновок із зсуву основної Раманівської смуги в 

бік високих частот, зменшення її напівширини та появи відокремлених 

додаткових піків CZTS в діапазоні 250-300 см-1 (рис. 3.18). У цьому випадку 

поверхня залишалася оптично і спектрально гомогенною. 
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Рисунок 3.18. Спектри комбінаційного розсіювання чорнила_0 НК і чорнила_1 

НК до і після FLA при різній потужності обробки: 
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(а) спектральний діапазон основної фононної моди CZTS, (б) в широкому 

діапазоні, включаючи вуглецеві D- і G-діапазони. 

Значна різниця між чорнилом_0 і чорнилом_1 спостерігалася при W = 25-35 

Дж/см2. Для чорнила_1 збільшення W призвело до розпаду фази CZTS в 

центральній, більш тонкій частині плівки, на вторинні фази, зі зменшенням площі 

«острівців» CZTS. Але на краю плівки, тобто там, де товщина «кавових кілець» 

найбільша, отримані спектри відповідають кристалічному «подібному до 

об'ємного» матеріалу. Для чорнила_0 за тих же умов FLA спостерігався більш 

однорідний розподіл фаз по поверхні з приблизно однаковою площею вторинних 

фаз і матеріалу CZTS. Отримані результати дозволяють зробити висновок про те, 

що якість відпалених флеш-лампою отриманих в водному середовищі 

наночастинок CZTS малих розмірів визначається не тільки густиною енергії 

відпалу, але і товщиною плівки. Таким чином, в разі відпалу тонких плівок з 

високими енергіями спектри Раманівськогго розсіювання світла демонструють 

наявність всіх можливих вторинних фаз і відсутність вихідного матеріалу, що 

вказує на повний розпад CZTS. З відпалом більш товстих плівок, навіть з 

максимальною енергією, спектри комбінаційного розсіювання відповідають 

спектрами кестерітового CZTS. 

Цікавим виявився той факт, що після того, як найбільший вміст вторинних 

фаз для чорнила_0 спостерігая при 25 Дж/см2 а для чорнила_1 при 30-35 Дж/см2 

(рис. 3.19), він значно зменшувався при подальшому збільшенні густини енергії 

відпалу, наприклад 60 Дж/см2. В останньому випадку виявлено невеликий пік Cu2-

xS (рис. 3.18,б), але якість спектрів CZTS близька до спектру плівок, оброблених 

при 10-15 Дж/см2 (рис. 3.18,а). Виходячи з цього спостереження можна 

припустити, що ймовірно, вторинні фази, утворені FLA знаходяться на поверхні, і 

також видаляються в процесі відпалу, залишаючи рекристалізований матеріал 

CZTS. 

 Ще один цікавий факт полягає в тому, що при найвищій кристалізації, що 

спостерігається для чорнила_1 при 15 Дж/см2, положення основної смуги в 

спектрах Раманівського розсіювання світла становило 337 см-1, тобто майже 
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збігалося з положенням смуги для об'ємного кристалічного CZTS , 337 – 339 см-1 

[178]–[180] У той же час для чорнила_0 максимальна частота смуги в спектрах 

Раманівського розсіювання світла, отримана пілся обробки FLA, не перевищувала 

334 см-1. Мабуть, структурні зміни, досягнуті постсинтезною попередньою 

обробкою в розчині, мають вирішальне значення для подальших модифікацій в 

плівках. 
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Рисунок 3.19. Спектри комбінаційного розсіювання чорнила_0 (W = 35 Дж / 

см2) і чорнила_1 (35 Дж / см2) NC з найбільш вираженим розкладанням на 

вторинні фази. 

 

У всіх оброблених FLA плівках на спектрах Раманівського розсіювання 

світла були виявлені широкі смуги в діапазоні пов'язаних з вуглецем D- і G-смуг 

(рис. 3.18,б). Ці смуги пов'язані з продуктом розкладання ліганду. Не 

спостерігалося ніякого зв'язку між інтенсивністю цих смуг і якістю спектру CZTS. 

Вуглецеві смуги спостерігаються як в спектрах з піком CZTS, так і в тих, де 

проявляються лише вторинні фази. Роль попередньої обробки в розчині також не 

до кінця з’ясовано на даний момент. При W = 5-10 Дж/см2 смуги D/G значно 

сильніші для чорнила1, в той час як ситуація змінюється на протилежну при 60 

Дж/см2 (рис. 3.18,б). 
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3.4. Висновки до розділу 3 

1. Розчин НК Cu2ZnSnS4 різних розмірів в діапазоні 2-7 нм одержаних 

низькотемпературним колоїдним синтезом у водних розчинах і стабілізованих 

аніонами меркаптоацетата, був підданий центрифугуванню і процесу 

фракціонування на зразки, з вузьким розподілом розмірів НК. Репрезентативні 

фракції з розмірами НК 3.0 нм, 2.4 нм, 2.0 нм були піддані аналізу розмірних 

залежностей характеристик НК (TEM, XRD, оптичне поглинання і Раманівське 

розсіювання світла). Такий підхід з використанням зразків, одержаних при 

однаковій температурі по одній технології дозволив гарантовано виділити саме 

розмірний фактор. В результаті, на фоні існуючих в літературі якісних 

розбіжностей щодо розмірної залежності фононних частот НК CZTS, встановлена 

нестандартна залежність частот оптичних фононів CZTS від розмірів НК в 

діапазоні 2 – 3 нм. На відміну від відомого для класичних напівпровідників 

низькочастотного зсуву фононних піків і їх асиметричного уширення зі 

зменшенням розмірів нанокристалітів, для НК CZTS в Раманівському спектрі 

встановлений високочастотний зсув і звуження піку. Така поведінка спектру 

пов’язана з позитивною дисперсією фононної гілки біля центру зони Бріллюена, 

яка передбачається розрахунками на основі DFT теорії. Звуження смуги 

фононного розсіювання може бути частково пов’язане також і зі зменшенням 

розкиду розмірів НК на кожній стадії фракціонування. 

2. Виявлено, що умови отримання плівок НК CZTS методом дропкастингу 

їх розчинів на підкладку суттєво впливають на склад і властивості зразків. 

Вирішальними факторами при цьому є тип підкладки і режим процесу 

висушування осадженого шару. Структурна досконалість отриманих плівок  

залежить від швидкості висушування, вологості навколишнього середовища, а 

також від наявності кисню чи повітря. Саме це може бути причиною 

розбіжностей отриманих результатів по коливальним властивостям кестерітових 

наночастинок, опублікованих різними авторами.  
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3. Виявлено, що інтенсивність світла, збуджуючого Раманівське 

розсіювання НК CZTS, активізує формування вторинної дефектної фази сульфіду 

міді. Причиною цього може бути активізація фотокаталітичного окислення 

поверхневих лігандів та атомів міді всередині НК носіями заряду, які 

фотогенеруються в наночастинках CZTS. 

4. Досліджено спектри всіх можливих вторинних фаз, 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 давно передбачене 

теоретично резонансне підсилення багатофононного КРС з участю поперечних 

оптичних коливань за рахунок гігантської електрон-фононної взаємодії в НК, 

індукованої деформаційним потенціалом. 

5. Досліджено вплив флеш-відпалу на малі наночастинки CZTS, синтезовані 

в м'яких умовах у водному розчині, використовуючи невеликі молекули в якості 

стабілізаторів. Виявлено, що успішна рекристалізація нанокристалічної плівки 

може бути досягнута при густині потужності FLA W = 5-10 Дж/см2. У діапазоні 

від 10 до 60 Дж/см2 над ефектом поліпшенням якості кристалічної фази CZTS 

переважає істотне розкладання CZTS на подвійні та потрійні фази. При W> 60 

Дж/см2 знову можна було спостерігати сигнал від високоякісного CZTS, що, 

ймовірно, пов'язано з видаленням (випаровуванням) шару вторинних фаз під час 

FLA-обробки, яка й створила цей поверхневий шар. Не виявлено помітного 

впливу інертної атмосфери на процес FLA-відпалу. Тому малопотужна 

кристалізація за допомогою FLA, яка виявилася успішною, може бути виконана в 

звичайних умовах навколишнього середовища, що робить цю процедуру ще 

більш придатною в технології масового виробництва. 



 

 

130 

Розділ 4. Особливості фононних спектрів нелінійнооптичних сполук 

AgxGaxGe1-xSe2 

4.1. Вступ 

Перспектива широкого застосування напівпровідників типу AIBIIIC2
VI 

(наприклад, Cu(In,Ga)(S,Se)2 або AgGa(S,Se)2) як в фотоелектроніці, так і в  

нелінійних оптичних пристроях обумовила їх інтенсивне дослідження впродовж 

останніх років [75], [254], [255]. Для прикладу, було  показано, що високими 

оптичними нелінійними коефіцієнтами характеризуються потрійні сполуки, які 

базуються на сріблі, а саме AgGaS2 і особливо AgGaSe2, що привело до їх значної 

популярності як матеріалів для перетворення частот в ближньму та середньому 

інфрачервоному спектральному діапазонах. Однак недавні дослідження 

показують, що кращою альтернативою потрійним AgGaS2 та AgGaSe2 можуть 

розглядатися змішані четверні сполуки AgxGaxGe1-xS2 та AgxGaxGe1-xSe2. В них 

значно вищий поріг променевої стійкості, більша ширина забороненої зони, а 

також коефіцієнт подвійного променезаломлення, і, як результат, більше різних 

можливих реалізацій схем узгодження фаз [75]. Додатковою  причиною зростання 

інтересу до сімейства цих четверних сполук у останній час [71]–[73], [84] є 

встановлений факт, що подвійне променезаломлення (різниця показників 

заломлення звичайних і незвичайних променів, n0-ne) на довжині хвилі 1064 нм 

поступово зростає від значення 0.114 для сполуки AgGaGe2Se6 до значення 0.149 

для сполуки AgGaGe5Se12, що набагато перевищує значення 0.022 подвійного 

променезаломлення для вихідної сполуки AgGaSe2 [74].  

Формально четверні сполуки типу AgxGaxGe1-хSe2 можна розглядати як 

представників системи AgGaGenSe2(n+1) [73]. Тому тверді розчини з компонентним 

складом x = 0.333, 0.250, 0.200 та 0.167, які досліджувалися нами в даній роботі, 

еквівалентні таким, для яких n = 2, 3, 4 та 5, відповідно.  

Всі чотири сполуки кристалізуються в нецентросиметричній орторомбічній 

просторовій групі Fdd2 ( 19

2С   ), про що свідчать  літературні структурні дані [73]. 

Головне полягає в тому, що структура твердих розчинів AgxGaxGe1-хSe2 при 
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"додаванні" AgGaSe2 до GeSe2 утворюється шляхом заміщення Ge4+ на Ga3+ в 

катіонній підгратці GeSe2, а утворений при цьому дефіцит заряду компенсується 

іонами Ag+, які заповнюють в тетраедрах вакансії та утворюють дещо 

деформовані тетраедри AgSe4. 

В останні роки крім кристалографічної структури змішаних сполук 

AgxGaxGe1-хSe2 досліджувалися також їх нелінійно-оптичні та фотоелектричні 

властивості й електронна зонна структура [71]–[74], [84]. При цьому на даний час 

відсутня інформація про перебудову фононних спектрів змішаних кристалів 

AgxGaxGe1-xSe2 при варіюванні компонентного складу х, не дивлячись на те, що 

для кінцевих сполук AgGaSe2 [256]–[259] і GeSe2 [260]–[263] як 

експериментально, так і теоретично динамічні властивості ґратки широко 

вивчалися. Можливою причиною цього є доволі велика елементарна комірка 

таких змішаних кристалів і, отже, значна кількість фононних гілок, які слід 

очікувати. Крім того, ще більше ускладнює ситуацію та робить теоретичний 

аналіз динаміки ґратки AgxGaxGe1-хSe2 досить трудомістким завданням "часткове", 

а також "змішане" заповнення певних кристалографічних позицій. 

У даній роботі ми представляємо аналіз фононних спектрів твердих 

розчинів AgxGaxGe1-хSe2 (x = 0,333, 0,250, 0.200 та 0,167), які на основі знань про 

їх структурні особливості та динаміку ґратки кінцевих сполук - потрійного 

халькопіриту AgGaSe2 і подвійного GeSe2 дозволяють виконати віднесення 

фононних мод до власних мод коливань ґратки. 

 

4.2. Зразки, експериментальні  методи та розрахунки динаміки гратки 

Всі зразки твердих розчинів AgxGaxGe1-хSe2 (x = 0,333, 0,250, 0.200 та 0,167), 

що досліджувалися в даній роботі, було синтезовані згідно з технологічними 

режимами описаними в літературі раніше [73]. Для коректної інтерпретації 

фононних спектрів цих сполук принципово важливими є декілька їх структурних 

особливостей, про які зазначимо далі. По перше, у всьому діапазоні зміни 

компонентного складу дані сполуки характеризуються однаковою орторомбічною 
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симетрією, просторова група Fdd2 ( 19

2С   ), що було продемонстровано 

експериментально шляхом ретельного аналізу даних порошкової рентгенівської 

дифракції. При цьому також було визначено, що при варіюванні компонентного 

складу х між 0,167 і 0,333 параметри елементарної комірки залишаються 

практично сталими, і найбільша зміна характерна для осі b, яка становить всього 

0,6%. Для сполук всіх компонентних складів атоми Se розташовані у трьох чітко 

визначених кристалографічних позиціях 16b, а катіони Ge, подібно до того як це 

реалізується у кристалічному GeSe2, тетраедрично оточені аніонами Se [263], 

[264]. 

У твердих розчинах при збільшенні долі AgGaSe2 у сполуці зміна структури 

GeSe2 відбувається шляхом заміщення катіонів Ge4+, які розташовані на 

кристалографічних позиціях 8a та 16b, катіонами Ga3+. Таким чином, у випадку 

твердого розчину спостерігається змішане заповнення цих відповідних позицій, 

тому їх вміст залежить від компонентного складу х (0,167Ga+0,833Ge для x = 

0,167 і 0,333Ga+0,667Ge для x = 0,333). Щодо компенсації заряду, то вона 

досягається  частковим заповненням сріблом Ag+ проміжків в ґратці, що 

призводить до утворення спотворених тетраедрів AgSe4. Очевидно, що 

заповненість кристалічних проміжків з загальним положенням 16b, залежить від 

компонентного складу x і знаходиться в межах від 0,25 для x = 0,167 і до 0,5 для x 

= 0,333. Ці останні тетраедри AgSe4 утворюють вздовж с-осі кристаллу 

зигзагоподібні  ланцюги зв'язані вершинами. 

Спектри Раманівського розсіювання світла в сполуках AgxGaxGe1-хSe2 

експериментально отримувалися при T = 80 К, використовуючи спектрометр Dilor 

XY (Horiba Jobin Yvon), при збуджуючому лазерному випромінюванню λexc = 647 

нм (Kr+-іонний лазер) та 514 нм (Ar+-іонний лазер). При використанні в ролі 

збуджуючого лазерного випромінюванням λexc = 785 нм діодного та 633 нм He-Ne 

лазерів застосовувався спектрометр Xplora (Horiba). Всі вимірювання 

виконувалися в конфігурації зворотнього розсіювання, а спектральна роздільна 

здатність не перевищувала 2,0 см-1. 
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Також виявилося, що суттєве значення для інтерпретації спектрів 

Раманівського розсіювання світла твердого розчину на основі потрійного AgGaSe2 

та бінарного GeSe2 становить глибоке розуміння як структурних особливостей, 

так і властивостей динаміки гратки цих кінцевих сполук. Однак, попри численні 

порівняльні експериментальні та теоретичні дослідження, практично відсутня 

інформація про схеми коливань атомів в окремих модах, особливо у випадку 

халькопіріту AgGaSe2. Для того щоб усунути цю нестачу інформації в наших 

дослідженнях були виконані теоретичні розрахунки з використанням методу 

функціоналу густини динаміки гратки AgGaSe2. З точки зору частотного 

положення оптичних мод та їх симетрії наші експериментальні данні 

узгоджуються з теоретичними розрахунками представленими в літературі раніше 

[256], [257],  однак ми отримали суттєву додаткову інформацію від встановлення 

схем коливань окремих мод, а особливо повносиметричної моди A1. 

4.3.   Експериментальні результати і обговорення 

На рис. 4.1. представлено отримані нами експериментально спектри 

Раманівського розсіювання світла для сполук AgxGaxGe1-хSe2 з компонентним 

складом x = 0,250 та 0,167. Обидва цих спектри реєструвалися за кімнатної 

температури та з використанням лазерного збуджуючого випромінювання з 

довжиною хвилі λexc = 647 нм. За винятком різної відносної інтенсивності для 

декількох смуг та незначного, в кілька хвильових чисел, зсуву фононних смуг, в 

цілому, ці два спектри досить подібні між собою. Відзначимо, що ми не 

приводимо спектр Раманівського розсіювання світла сполук з компонентним 

складом x = 0,200, так як він подібний до наведених на рис. 4.1. Деякі додаткові 

особливості проявляються в спектрі зразка з компонентним складом x = 0,333, та 

стають більш вираженими при лазерному збудженні з λexc = 785 нм і будуть 

обговорюватися нижче. 
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Рисунок 4.1. Спектри Раманівського розсіювання світла в змішаних кристалах   

AgxGxGe1-xSe2 з  х=0.25 (чорна крива) та х = 0.167 (червона крива). λexc = 647 нм. 

 

Таким чином, в діапазоні компонентного складу 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 очікувати, що вони по-

різному будуть взаємодіяти з оточуючими аніонами Se), коливальні спектри 

сполук AgxGaxGe1-хSe2 виявляються досить схожими між собою. Даний 

отриманий експериментально факт стає зрозумілим, якщо прийняти до уваги одну 

із структурних особливостей сполук AgxGaxGe1-хSe2, а саме те, що у всьому 

діапазоні зміни компонентного складу 0,167 ≤ x ≤ 0,333 "базовими" структурними 

одиницями залишаються тетраедри (Ga,Ge)Se4. 

Як вже зазначалося, у відповідності до даних рентгеноструктурного аналізу, 

в діапазоні компонентного складу, який ми розглядаємо, параметри ґратки 

твердих розчинів практично однакові, а зміни складають не більше 0,6% [73]. 

Тому можна очікувати у спектрах Раманівського розсіювання світла для змішаних 

кристалів AgxGaxGe1-хSe2 у всьому діапазоні зміни компонентного складу 

наявність характеристичних смуг для GeSe2. Дійсно, для сполук з компонентним 

складом  x = 0.333 (n = 2) кількість структурних одиниць GeSe2 подвоюється 

порівняно з AgGaSe2, і це співвідношення зростає для сполук зі збільшенням 

вмісту х та досягає 5 при x = 0.333. Так, на рисунку 4.1. найбільш інтенсивні 
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смуги з положенням 199 і 210 см-1 в спектрах Раманівського розсіювання світла 

лише на декілька хвильових чисел відрізняються від відомих для кристалів GeSe2 

сильних піків розсіювання [260]–[262]. Відзначимо, що крім частотного 

положення відносна інтенсивність цих піків також корелює з тією, що 

повідомлялася для GeSe2. Така "міцність" коливальних спектрів сполуки на основі 

GeSe2, пояснюється тим, що при варіюванні компонентного складу x зміна 

відповідних відстаней Ge-Se і Ga-Se не перевищує 2% [73]. Більш того, як відомо, 

структурна стабільність тетраедрів GeSe4 обумовлює значну подібність спектрів 

Раманівського розсіювання світла в кристалічному та аморфному GeSe2  [264]. 

У спектрах Раманівського розсіювання світла на рис. 4.1. присутня ще третя 

доволі інтенсивна смуга, яка спостерігається у вигляді плеча при 192 см-1, однак 

як в GeSe2, так і в AgGaSe2 відповідні моди з цим частотним положенням відсутні. 

Для того щоб дізнатися походження цієї смуги проаналізуємо спочатку її відносну 

інтенсивність до моди  199 см-1, яка вище нами була віднесена до тетраедрів 

GeSe4. Видно, що для сполук з більш високим вмістом компоненти AgGaSe2 

відносна інтенсивність смуги близько 192 см-1 збільшується (рис. 4.1.) і вона 

більша для кристала з компонентним складом x = 0,25 (AgGaSe2+3GeSe2) у 

порівнянні з кристалом компонентного складу x = 0,167 (AgGaSe2+5GeSe2). Далі 

буде показано, що інтенсивність цієї смуги ще помітніше зростає для кристалу з 

компонентним складом x = 0.333 (AgGaSe2+2GeSe2) (рис. 4.5). Такий характер 

зміни відносної інтенсивності даної смуги дає підстави зробити висновок про те, 

що мода 192 см-1 може бути обумовлена структурною компонентою AgGaSe2 

твердого розчину, а саме бути пов’язаною з повносиметричною модою А1, 

частотне положення якої для чистого AgGaSe2 становить 181 см-1. Висока 

поляризуємість і повносиметричний характер цієї моди в тетрагональному 

халькопіриті можуть обумовлювати її високу інтенсивність в AgGaSe2. 
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Рисунок 4.2. Розрахована з теорії функціоналу густини станів схема 

зміщень атомів в повносиметричній моді халькопіриту AgGaSe2 (180 см-1), яка 

включає обертання  тетраедру GaSe4 навколо осі с. 

 

Проведені нами розрахунки функціоналу густини станів 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, як це зображено на рис. 4.2. 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 незначного збільшення (а не зменшення) 

її частоти до 192 см-1, у порівнянні зі смугою, що спостерігається при 181 см-1 в 

чистому AgGaSe2, при заміщенні  атомів Ga, з атомною масою 69,7 а.о., на дещо 

важчий Ge, для якого атомна маса становить 72,6 а.о.. Подібний ефект вже 

спостерігався для, наприклад, коливних мод, пов'язаних з обертальним рухом 

структурних одиниць RO6-октаедрів у спотворених перовскітових матеріалах 

[265], [266]. Більш того, можливим додатковим підтвердженням даного 

припущення може слугувати той експериментальний факт, що для сплавів AgGa1-
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хInxSe4 при переході від компонентного складу x = 0,1 до 0,2, де реалізується 

значно більший "дефект маси" (а саме, в атомних одиницях - 114,8 а.о.), частота 

коливних мод зсувається на аномально мале значення, всього  лише 2-3 см-1, 

значення в бік менших хвильових чисел. 

Отже, у спектрах Раманівського розсіювання світла в змішаних кристалах 

AgxGaxGe1-хSe2 положення найінтенсивніших смуг практично співпадає з 

положенням смуг, характерних для кінцевих сполук AgGaSe2 і GeSe2, що, в свою 

чергу, дає нам змогу припустити аналогічну ситуацію для всіх інших коливальних 

мод сполуки. Тобто, можна зробити припущення про, так звану, двохмодову 

перебудову спектрів змішаної сполуки AgxGaxGe1-хSe2, що означає присутність в 

спектрах змішаних кристалів коливальних мод обох складових (AgGaSe2 і GeSe2), 

а інтенсивність цих мод пропорційна вмісту відповідної складової сполуки [122], 

[123]. Такий тип перебудови найчастіше спостерігається для молекулярних 

кристалів. Однак останнім часом велика кількість експериментальних та 

теоретичних досліджень фотоелектричних напівпровідникових матеріалів, а саме 

сполук типу Cu2Zn(Si,Ge,Sn)(S,Se)4, та встановлені віднесення спостережуваних 

експериментальних спектральних ліній до конкретних власних коливань ґратки 

однозначно продемонстрували, що такий тип перебудови може реалізовуватися і 

у вищезазначених побудованих тетраедрично напівпровідниках [96], [113], [167]. 

Як буде далі показано, правильним є припущення про двохмодову перебудову і у 

випадку AgxGaxGe1-хSe2. 

Всі смуги в діапазоні частот нижче 225 см-1 чітко виражені, що добре видно 

на рис. 4.1. Слабо виражено декілька широких смуг у високочастотній ділянці 

спектру при використанні збуджуючого лазерного випромінювання з λexc = 647 нм 

(1,92 еВ) (рис. 4.1), однак при збудженні з λexc = 633 нм (1,96 еВ), спектри більш 

чіткі, що зображено на рис. 4.3. Можливим поясненням цього може бути 

близькість останньої енергії збуджуючого випромінювання до ширини 

фундаментальної забороненої зони AgxGaxGe1-хSe2, яка при кімнатній температурі 

варіюється від 2,15 до 2,33 еВ та, як наслідок, більш вираженим резонансним 
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підсиленням спектрів Раманівського розсіювання світла при використанні 

збуджуючого лазерного випромінювання з λexc = 633 нм. 

 

Рисунок 4.3. Високочастотна ділянка спектру Раманівського розсіювання 

світла в кристалі AgxGxGe1-xS2 з х = 0.25 (чорна крива) та х = 0.167 (червона 

крива). λexc = 632 нм. Частоти мод та їхнє віднесеня надписано над кожною лінією.  

 

В Табл. 4.1 представлено віднесення отриманих експериментально 

фононних смуг змішаних сполук AgxGaxGe1-хSe2 до мод кінцевих сполук AgGaSe2 

[259] і GaSe2 [260], де символи A та G відносяться до компонентів AgGaSe2 та 

GeSe2, відповідно. Очевидно, для всіх смуг в спектрах AgxGaxGe1-хSe2 можна 

поставити у відповідність смуги AgGaSe2 або GaSe2, які лише на декілька  см-1 

відрізняються частотою від смуг змішаного кристалу. Така відповідність частот 

смуг підтверджує висунуте нами вище припущення про двохмодову перебудову 

спектру при варіюванні компонентного складу в AgxGaxGe1-хSe2. Єдиним 

винятком, що обговорювалося вище, є високочастотний зсув близько на 11 см-1 

повносиметричної моди AgGaSe2, який пов'язаний із заміщенням Ge на Ga і 

включає обертальний рух тетраедрів (Ga,Ge)Se4.  

 



 

 

139 

 

Таблиця 4.1  Частоти фононних мод монокристалів AgxGaxGe1-xSe2 та їх 

віднесення. Всі значення в см-1. В останній колонці позначення A та G відносяться 

до компонент AgGaSe2 і GeSe2 відповідно. Частоти взято з літературних даних. 

Три найінтенсивніші спектральні лінії виділено. 

 
х=0,333 х=0,25 х=0,20 х=0,167 Віднесення 

  36 38 36 GeSe2(39) 

46   47   GeSe2(45) 

59   60   GeSe2(61), AgGaSe2(58), GaSe(60)? 

71 70 71 70 GeSe2(72) 

77 76 77 78 GeSe2(79), GeSe? 

90 89 90 89 GeSe2(92) 

112       ? 

  117 116   GeSe2(117)? 

    119 119 GeSe2(117)? 

135 135 136 135 AgGaSe2(137), GaSe(134) 

  160 161 160 AgGaSe2(160) 

193 192 192 193 AgGaSe2(181), 

199 199 200 199 GeSe2(201) 

210 210 211 211 GeSe2(212) 

236 236 237 236 GeSe(238), t-Se(235) ? 

  253 255 253 AgGaSe2(251), GeSe2(251) 

  262 262 262 GeSe2(261) 

278 278 278 278 AgGaSe2(277) 

288 288 288 288 GeSe2(288) 

    293 293 GeSe2(296) 

  310 312 312 GeSe2(310) 

  327   327 GeSe2(329) 

 

Важливим також є і питання про просторову однорідність зразків. Варто 

відзначити, що в деяких із зразків було виявлено невеликі (розміром в декілька 

мікрон) ділянки включень, спектри Раманівського розсіювання світла яких 

відмінні від «повторюваного» спектру об'ємної кристалічної сполуки. Для 
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прикладу, на рис. 4.4 зображені спектри сполуки AgxGaxGe1-хSe2 з компонентним 

складом x = 0,20 (AgGaGe4Se10), де чорна крива 1 відповідає типовому спектру, в 

той час як червона крива 2 відповідає спектру "домішки". Як видно, у спектрі 

"домішки" спостерігається інтенсивна смуга з частотним положенням 237 см-1, 

для якої відсутній "аналог" в AgGaSe2 або GeSe2. Разом з тим інтенсивні 

коливальні моди з такою ж частотою спостерігаються у відповідній подвійній 

сполуці GeSe, а також тригональному кристалічному Se [229], [267]. Цей факт 

вказує на можливу присутність таких мікроскопічних включень у змішаних 

кристалах AgxGaxGe1-хSe2, особливо з великим значенням х.  Ще одним прикладом 

можуть слугувати зображені на рис. 4.5 спектри  Раманівського розсіювання 

світла в AgGaGe2Se6 (x = 0.33), на яких також спостерігаються відзначені вище 

"особливості домішок" та інтенсивна смуга з частотним положенням 236 см-1 в 

декількох мікроскопічних точках на поверхні зразка. 

 

 

Рисунок 4.4. Спектр Раманівського розсіювання світла в кристалі AgxGaxGe1-xS2   з   

х = 0.20. Частоти мод та їхнє віднесеня надписано над кожною лінією. 1 – 

відтворюваний спектр, 2 – спектр включення. λexc = 785 нм. 
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Рисунок 4.5.     Раманівське розсіювання світла в кристалі AgxGaxGe1-xS2  з      х = 

0.33. 1 – відтворюваний спектр, 2 – спектр включення. λexc = 785 нм. 

 

Додатковим підтвердженням того, що висунуте нами припущення про те, 

що смуга на 193 см-1 походить з AgGaSe2, а не з GaSe2 є той факт, що на рис. 4.5, 

вона доволі близька за інтенсивністю до смуги на 199 см-1. Щодо спектру 

«дефектних точок» зразка x = 0,20, яким притаманна смуга з частотним 

положенням 77 см-1, що чітко спостерігається на рис. 4.4, то походження даної 

особливості ще не до кінця з’ясовано. Попри те, що на цій частоті існує 

відповідна смуга в GeSe, навіть в точках зразка, де не спостерігається  смуга 236 

см-1  інколи в спектрі проявляється смуга з частотним положенням 77 см-1. 

Таким чином, з результатів дослідження комбінаційного розсіювання світла 

змішаних кристалів AgxGaxGe1-хSe2 можна зробити висновок,  що  встановлено 

двохмодовий характер перебудови фононних спектрів із компонентним складом. 

В спектрах присутні лінії кінцевих сполук (AgGaSe2 і GeSe2) твердого розчину, 

що є наслідком структурної стабільності тетраедрів GeSe4, які представляють 
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фундаментальний будівельний блок структури в розглянутому діапазоні 

композицій. На основі теоретичних розрахунків методом функціоналу густини 

станів динаміки гратки і форми атомних зміщень у різних коливних модах  дана 

повна інтерпретація всіх особливостей фононного спектру розсіювання. 

4.4. Висновки до розділу 4 

Виконане експериментальне дослідження Раманівського розсіювання світла 

змішаних монокристалів AgxGaxGe1-xSe2 (0.167 ≤ x ≤ 0.333), перспективних в 

нелінійній оптиці середнього інфрачервоного діапазону. Зміни в спектрах при 

варіюванні складу сполуки проявляють двохмодовий тип перебудови домінуючих 

в спектрі смуг кінцевих сполук твердого розчину (AgGaSe2 та GeSe2). 

Співвідношення їх інтенсивностей  в спектрах  варіюється в залежності від 

компонентного складу, що може бути  використане в неруйнівній діагностиці. 

Раманівські спектри свідчать про можливість мікровключень в зразку інших 

сполук, серед яких найбільш вірогідні GeSe і Se. 
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Загальні 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 

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 
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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 AgGaSe2 

(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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