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Нанокристали халькогенідів (сульфідів селенідів, телуридів) металів 

(кадмію, цинку, свинцю, міді тощо), отримані методами колоїдного синтезу, 

характеризуються значним впливом квантово-розмірних ефектів на їх 

електронні властивості, що відкриває можливості керування оптичними, 

електричними, хімічними та фотохімічними властивостями НК шляхом 

варіювання їх розміру та функціоналізації поверхні. Тож інтерес до даного 

класу напівпровідникових наносистем пояснюється як можливістю 

встановлення фундаментальних фізичних властивостей матерії в 

наномасштабі, так і широким спектром новітніх практичних застосувань. 

Значна доля поверхневих атомів в нанокристалах (НК) розширює можливості 

варіювання властивостей НК та композитів на їх основі, однак одночасно 

ускладнює контроль відтворюваності цих властивостей. Для досягнення 

останьої необхідним є глибоке розуміння фізичних процесів в НК в залежності 

від розміру НК, стану поверхні, властивостей середовища в якому знаходяться 

НК. Поверхня відіграє важливу роль у фізиці напівпровідників загалом, а у 

випадку напівпровідникових НК вона є ключовою для більшості їх 

властивостей. 

На основі проведених систематичних досліджень у рамках наукової 

проблеми “Ефекти просторового обмеження в фононних та електронних 
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збудженнях колоїдних нанокристалів А2В6”, в даній роботі оптичними 

спектроскопічними методами досліджено ефекти просторового обмеження та 

поверхні в фононних та електронних збудженнях в НК А2В6, сформованих 

методами колоїдної хімії. 

Експериментально встановлена залежність частоти оптичних фононів, 

форми смуги КРС та величини електрон-фононної взаємодії від розміру НК в 

області розмірів – 2-5 нм. Одержані дані дозволили визначити можливість 

застосування існуючих моделей просторового обмеження фононів та 

електрон-фононної взаємодії для даного класу напівпровідникових 

наноструктур. Встановлено, що при розмірах НК менших 2 нм, їх фононний 

спектр зазнає кардинальних змін, що вказує на кардинальну структурну 

перебудову в НК ультрамалих розмірів. Отримана зі спектрів КРС на фононах 

інформація підтверджує теоретичні передбачення щодо структурної 

релаксації в ультрамалих розмірів НК, при яких має місце переважання 

поверхневих атомів над "об’ємними". 

Встановлено основні причини/фактори, що зумовлювали значний розкид 

експериментальних даних у літературі щодо залежності частотного 

положення і спектральної форми фононних смуг в спектрах КРС НК А2В6. Це, 

зокрема, використання різними авторами різних лігандів для стабілізації НК і 

умов збудження спектрів КРС. Зокрема, виявлено, що резонансний характер 

процесу КРС на оптичних фононах в масивах напівпровідникових НК з 

помітною (більше 10-15 %) дисперсією за розмірами призводить до залежності 

фононних частот від довжини хвилі збудженого випромінювання. Причиною 

є селективне збудження НК різного розміру при зміні довжини хвилі 

збудження. 

Вперше описано особливість в спектрі КРС НК, що знаходиться вище 

максимальної частоти оптичних фононів відповідного масивного кристала; 

дана спектральна особливість зростає за інтенсивністю зі зменшенням розміру 

НК і пояснена проявом густини фононних станів пов'язаних з поверхневими 
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зв’язками. В той же час, "класичний" поверхневий оптичний фонон розмірної 

залежності не проявляє. 

Показано, що ефективним методом підвищення ефективності екситонної 

люмінесценції НК CdSe є формування на їх поверхні шарів (оболонок) більш 

широкозонних напівпровідників, зокрема CdS та ZnS. На основі даних КРС на 

фононах встановлено взаємозв’язок між технологічними умовами формування 

НК типу ядро-оболонка, їх структурою та випромінювальними властивостями. 

Встановлено ефект фотоіндукованого підсилення інтенсивності ФЛ в НК в 

полімерних матрицях та його особливості в НК ядро/оболонка – в останній 

сильніше підсилюється екситонна смуга, тоді як для НК без оболонки – 

дефектна. 

Виявлено власний резонансний характер КРС на фононах в тонких (від 

кількох ангстрем до кількох нм) оболонках, що дало можливість встановити 

деякі особливості електрон-фононної взаємодії в наногетероструктурах 

CdSe/CdS і CdSe/ZnS. Встановлена мінімальна товщина оболонки, що є 

достатньою для виникнення об’ємних фононів, яка є співмірною з розміром, 

отриманим для сферичних НК і становить близько 2 нм. Даний результат 

вказує на існування загального критерію граничного розміру наноструктур, 

при якому вплив поверхні на фононний спектр є домінуючим. 

Для наногетероструктур, таких як НК типу ядро-оболонка CdSe/CdS і 

CdSe/ZnS, використання резонансної спектроскопії КРС на фононах дозволяє 

ідентифікувати наявність інтердифузії на гетероінтерфейсі, а також оцінити її 

величину в залежності від параметрів нанокристалів, таких як товщина та 

хімічний склад оболонки, а також умов синтезу.  

Визначені за спектрами КРС частоти коливань кристалічної гратки НК 

дозволили систематично дослідити еволюцію механічних напружень в НК 

типу ядро-оболонка, як функцію товщини оболонки.  

Встановлено, що формування оболонки зумовлює суттєві зміни у 

фононному спектрі ядра. Зокрема, це звуження піку LO-фонона ядра, 

зумовлене зменшенням структурної неоднорідності на поверхні ядра при 
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формуванні інтерфейсу з оболонкою. Виявлене зменшенні відносної 

інтенсивності смуги 2LO свідчить про кардинальне ослаблення ЕФВ для 

фононів ядра, що пояснюється суттєвим зменшенням перекриття електронної 

хмари з фононами ядра в результаті її часткового тунелювання в оболонку. 

Вперше досліджено фононні спектри двовимірних НК типу ядро-

оболонка. Виявлено їх якісні відмінності від спектрів такого типу гетеро-НК 

сферичної форми. Отримані експериментальні дані вказують, зокрема, на 

прояв в спектрах КРС двовимірних НК коливних мод змішаного характеру, що 

передбачалися теоретично і для сферичних НК, але експериментальне їх 

підтвердження усладнювалося спектральним уширенням пов'язаним з 

дисперсією сферичних НК за розмірами.  

Відпрацьована на НК А2В6 методологія структурних досліджень на основі 

аналізу фононних спектрів вперше успішно застосована до діагностики 

структури та встановлення особливостей фононного спектру новітніх НК 

сполук АВ2С6, що мають структурну спорідненість з А2В6, а також гетеро-НК 

АВ2С6/А2В6. Встановлено чіткий резонансний характер формування фононних 

спектрів таких гетеро-НК, незважаючи на безструктурний характер їх 

оптичних спектрів. 

 

Ключові слова: напівпровідникові нанокристали, фонони, комбінаційне 

розсіювання світла, структура "ядро–оболонка", фотолюмінесценція, 

оптичне поглинання.  
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SUMMARY 

Dzhagan V.M. The effects of spatial confinement in phonon and electron 

excitations of colloidal II-VI nanocrystals. – Qualification scientific work. 

Manuscript. 

 

Doctor of Science Thesis in Physics and Mathematics (speciality 01.04.10 – 

Physics of Semiconductors and Dielectrics). – Lashkaryov Institute of 

Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

 

Nanocrystals of chalcogenides (sulfides of selenides, tellurides) of metals 

(cadmium, zinc, lead, copper, etc.) obtained by methods of colloidal synthesis, are 

characterized by a significant influence of quantum-size effects on their electronic 

properties, which opens the possibilities of control of optical, electrical, chemical 

and photochemical properties of NCs by varying their size and surface 

functionalization. Therefore, the interest in this class of semiconductor application 

is explained by a possibility to investigate fundamental physical properties of matter 

in the nanoscale, as well as by a wide range of up-to-date practical applications. A 

significant fraction of surface atoms in nanocrystals (NCs) extends the possibilities 

of variation of properties of NC and composites on their basis, but at the same time 

it complicates the control of the reproducibility of these properties. In order to 

achieve such reproducibility, a deep understanding of the physical processes in the 

NC is required, depending on the size of the NCs, the state of the surface, the 

properties of the environment in which the NC is located. The surface plays an 

important role in semiconductor physics in general, and in the case of semiconductor 

NC, it is a key to most of their properties. 

On the basis of the systematic research carried out within the framework of 

the scientific problem "Effects of spatial constraints on phonon and electron 

excitations of colloidal II-VI NCs", in this work by using optical spectroscopic 

methods the effects of spatial confinement and surfaces on phonon and electron 

excitations in II-VI NCs formed by colloidal chemistry methods are investigated. 
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The dependence of the frequency of optical phonons, the shape of the Raman 

band and the magnitude of the electron-phonon interaction on the NC size in the 

region of dimensions – 2-5 nm is experimentally established. The obtained data 

allowed us to determine the possibility of using existing models of phonon 

confinement and electron-phonon interaction for a given class of semiconductor 

nanostructures. It is established that at sizes of NC smaller than 2 nm, their phonon 

spectrum undergoes radical changes, indicating a cardinal structural reconstruction 

in ultra-small NCs. The information obtained from the Raman spectra on phonons 

confirms the theoretical predictions regarding structural relaxation in ultra-small 

NCs, in which the dominance of surface atoms over "bulk" ones takes place. 

The main factors, which caused a considerable spread of experimental data in 

the literature as to the dependence of the frequency position and the spectral form of 

phonon bands in the spectra of II-VI NCs, were established. This is, in particular, 

using by different authors of different ligands and conditions of excitation of the 

Raman spectra. In particular, it was found that the resonant nature of the Raman 

scattering on optical phonons in ensembles of semiconductor NCs with a noticeable 

(greater than 10-15%) dispersion in size leads to the dependence of phonon 

frequencies on the wavelength of the excited radiation. The reason is the selective 

excitation of NCs of different sizes when changing the wavelength of excitation. 

For the first time, the Raman feature, located above the maximum frequency 

of the optical phonons of the corresponding bulk crystal, is described. This spectral 

feature increases in intensity with decreasing NC size and is explained by the 

manifestation of the density of phonon states associated with surface bonds. At the 

same time, the "classical" surface optical phonon does not exhibit size dependence. 

It is shown that an effective method for increasing the efficiency of excitonic 

photoluminescence (PL) of CdSe NCs is capping them with a layer (shell) of larger-

bandgap semiconductor such as CdS or ZnS. Based on our Raman data, the 

interconnection between the technological conditions of the formation of the core-

shell NCs, their structure and optical properties was established. The effect of 

photoinduced enhancement of PL intensity of NCs in polymer matrices and 
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peculiarities of the effect for core/shell NCs are established. In the latter, the 

excitonic PL band enhancement is stronger, while for the NC without a shell a 

stronger enhancement is observed for the surface PL band. 

Intrinsic Raman resonances found in thin (from several angstrom to several 

nm) shells allowed the peculiarities of the electron-phonon interaction in CdSe/CdS 

and CdSe/ZnS hetero-NCs to be established. The minimal thickness of the shell, 

which is sufficient for the appearance of bulk phonons, is commensurate with the 

size obtained for spherical NCs – about 2 nm. This result indicates the existence of 

a general criterion for the limiting size of nanostructures, in which the effect of the 

surface on the phonon spectrum becomes dominant. 

For nanoheterostructures such as CdSe/CdS and CdSe/ZnS core/shell NCs, 

the use of resonant Raman spectroscopy on phonons makes it possible to identify 

the presence of interdiffusion on the heterointerface and also to estimate its 

magnitude, depending on the parameters of nanocrystals, such as the thickness and 

chemical composition of the shell, and also the conditions of synthesis. 

The vibration frequency of the NC lattice determined from the Raman spectra 

have allowed the evolution of mechanical stresses in the core/shell NCs to be 

systematically investigated as a function of the shell thickness. 

It is established that the deposition of the shell causes significant changes in 

the phonon spectrum of the core. In particular, it leads to a narrowing of the LO 

phonon the peak, which is explained by reduced inhomogeneous broadening due to 

improved ordering on the core surface, as well as by reduced homogeneous 

broadening due to increased phonon lifetime. 

The detected decrease in the relative intensity of the 2LO band indicates 

weakening of the EPC for core phonons, which is explained by a significant decrease 

in the overlap of the electronic cloud with the phonons of the core as a result of 

partial tunneling of the former into the shell. 

For the first time, the phonon spectra of two-dimensional core/shell NCs, 

nanoplatelets (NPLs), have been investigated. Their qualitative differences from 

spectra of spherical core/shell NCs are revealed. The experimental data obtained 
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indicate, in particular, the manifestation in the Raman spectra of two-dimensional 

NCs fluctuating modes of mixed nature, which were theoretically proposed for 

spherical NCs, but the experimental confirmation of them was exacerbatednot 

possible due to pectral broadening associated with the dispersion of spherical NCs 

in size. 

The methodology of structural analysis based phonon Raman spectra, 

developed A2B6 NCs, was successfully applied for the first time to establishing the 

structure and phonon spectrum of core-shell NCs based on structurally similar to II-

VI compounds of I-III2VI6, as well as I-III2VI6/II-VI hetero-NCs. A clear resonant 

character of the formation of phonon spectra of such hetero-NCs is established, 

despite the unstructured nature of their optical spectra. 

Key words: semiconductor nanocrystals, phonons, combined light scattering, 

core-shell structure, photoluminescence, optical absorbtion 
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ВСТУП 

Актуальність теми.  

В останнє десятиліття, у фізиці неорганічних напівпровідників 

спостерігається стійка тенденція до дослідження нанорозмірних структур та їх 

композитів з іншими нанооб’єктами, зокрема металевими наноструктурами та 

молекулами [1, 2, 11, 12, 3–10]. Інтерес до даного класу напівпровідникових 

систем пояснюється як можливістю встановлення фундаментальних фізичних 

властивостей нанорозмірних матеріалів, так і широким спектром новітніх 

практичних застосувань. Велике відношення поверхні до об'єму та відсутність 

жорсткої матриці в нанокристалах (НК), отриманих колоїдним синтезом, 

розширює можливості варіювання властивостей НК та композитів на їх основі, 

однак одночасно ускладнює відтворюваність цих властивостей. Для 

досягнення останньої необхідне  глибоке розуміння залежностей фізичних 

властивостей НК від їх розмірів, стану поверхні та властивостей середовища, 

в якому вони знаходяться. Поверхня відіграє важливу роль у фізиці 

напівпровідників загалом, а у випадку напівпровідникових НК, вона є 

ключовою для більшості їх властивостей.  

Нанокристали халькогенідів металів, отримані методами колоїдної хімії, 

характеризуються значним впливом квантово-розмірних ефектів на їхні 

електронні властивості, що відкриває широкі можливості керування їхніми 

оптичними, електричними, хімічними та фотохімічними властивостями 

шляхом варіювання їхніх розмірів. Окрім цього, зазначені НК 

характеризуються важливими функціональними властивостями, зокрема, 

фото- та електролюмінесценцією у видимому спектральному діапазоні та 

здатністю індукувати та прискорювати фотохімічні редокс-перетворення 

різноманітних субстратів. Вплив квантово-розмірних ефектів на енергетичні 

характеристики носіїв заряду, які генеруються при дії світла в НК метал-

халькогенідів, дозволяє досягати значно вищих показників їх 
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фотокаталітичної активності, і навіть здійснювати реакції, які є 

термодинамічно невигідні для відповідних мікрокристалічних аналогів [13].  

Всупереч теоретичним передбаченням про різке сповільнення релаксації 

носіїв заряду в НК через виникнення ефекту "фононного горла", експеримент 

свідчить про дуже ефективну релаксацію навіть в НК з дуже сильним 

квантуванням електронних рівнів, що вказує на значну роль багатофононних 

процесів в релаксації носіїв заряду [14]. Ця невідповідність теорії та 

експериментальних результатів також стимулює дослідження фононних 

збуджень в НК малого розміру. 

Аналіз публікацій, присвячених колоїдним НК сполук А2В6, що були 

опубліковані перед початком виконання даного дисертаційного дослідження, 

свідчив, що більшість робіт було спрямовано на розробку методів одержання 

таких об´єктів та їх базову характеризацію. Водночас, фононні спектри та 

взаємодія між фононними та електронними збудженнями в колоїдних НК 

сполук А2В6 систематично не досліджувалися. Не проводилося також 

систематичного дослідження взаємозв’язку між умовами формування таких 

гетеро-НК, їх структурою та коливними властивостями. Важливі 

фундаментальні аспекти фізики фононів та участь останніх в електронних та 

випромінювальних процесах також висвітлена недостатньо.  

Вищезазначена проблематика обумовила необхідність виконання даного 

дисертаційного дослідження, спрямованого на встановлення особливостей 

фононних та електронних спектрів НК А2В6 малих розмірів (менше 5 нм) та 

наногетероструктур на їх основі, синтезованих методами колоїдної хімії. 

Суттєвою перевагою дослідження фізичних процесів, що відбуваються в таких 

НК та за їх участю, порівняно з досліджуваними раніше НК в скляних 

матрицях та наноструктурах отриманих молекулярно-променевою епітаксією 

(МПЕ), є відсутність твердотільної матриці. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано у відділі “Оптики та спектроскопії” Інституту 

фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України згідно з 
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планами відомчих науково-дослідницьких тем: ”Оптика і спектроскопія 

елементарних і колективних збуджень у напівпровідникових матеріалах та 

структурах на їх основі (III-3-06)”, № держ. реєстрації 0103U000892, 2006–

2010 роки). "Оптичні та радіоспектроскопічні дослідження електронних, 

фононних, спінових і плазмонних збуджень у неорганічних матеріалах різної 

розмірності (III-3-11)”, № держ. реєстрації 0111U003242, 2011–2015 роки). 

Проект в рамках Державної цільової науково-технічної програми 

"Нанотехнології та наноматеріали". (№ держ. реєстрації 0110U004762, 2010-

2014 роки). «Дослідження наноструктур на основі багатокомпонентних 

напівпровідникових халькогенідів металів як матеріалів нового покоління 

фотовольтаїки та люмінесцентних біоміток» (№ державної реєстрації 

0115U005037). «Закономірності формування фононного спектру 

напівпровідникових нанокристалів зі структурою ядро-оболонка в умовах 

сильного просторового обмеження» (№ державної реєстрації 0114U004332). 

«Розробка сучасних напівпровідникових матеріалів і структур для опто-, 

мікро- і сенсорної електроніки» (2012-2014 рр. № державної реєстрації 

0112U002102). Робота виконувалася також в рамках конкурсних проектів: 

“Випромінювання та розсіяння фотонів напівпровідниковими квантовими 

точками в середовищах з різною топологією (плівки, фотонні кристали, 

плазмонні наноструктури)” (Ф 41.1/17) (№ державної реєстрації 0108U011406, 

2011–2012 роки), що виконувався в рамках спільних конкурсів Державного 

фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) та Білоруського державного 

фонду фундаментальних досліджень; “Властивості та процеси, які визначають 

ефективність люмінесценції нанокристалів халькогенідів кадмію ультрамалих 

розмірів, отриманих методами колоїдного синтезу: оптичні і структурні 

дослідження наночастинок (32-08-10(У)” (№ держ. реєстрації 0110U003755, 

2010–2011 роки), що виконувався в рамках спільних конкурсів НАН України 

та РФФД. Частину досліджень виконано в рамках індивідуальних грантів: 

"Вплив пасивації поверхні на випромінювальні властивості 

напівпровідникових КТ в полімерних матрицях" (грант фонду Александра фон 
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Гумбольдта, 2006-2007 роки), "Резонансна та поверхнево-підсилена 

спектроскопія структури та колективних збуджень в напівпровідникових 

наночастинках" (грант фонду Александра фон Гумбольдта, 2008 рік), 

"Дослідження структури та елементарних збуджень в напівпровідникових 

наночастинках методами резонансної та поверхнево-підсиленої оптичної 

спектроскопії" (грант Президента України, 2009 р.), а також спільного 

українсько-німецького проекту, що фінансувався фондом Александра фон 

Гумбольдта "Оптична та плазмон-підсилена спектроскопія 

напівпровідникових наночастинок та їх композитів з наночастинками металів" 

(№ DEU/1053880, 2010-2012 роки). 

 

Мета і завдання дисертації. Метою дисертаційного дослідження є 

встановлення особливостей електронного і фононного спектрів 

напівпровідникових нанокристалів А2В6 малих розмірів (менше 5 нм), 

сформованих методами колоїдного синтезу.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

наукові завдання: 

1) встановити залежність фононних спектрів та величини електрон-фононної 

взаємодії (ЕФВ) від розміру НК в умовах сильного просторового обмеження 

(конфайнменту) – для НК діаметром менше 5 нм.  

2) вивчити вплив резонансу в процесі комбінаційного розсіяння світла (КРС) 

на фононах на спектральний прояв фононних станів напівпровідникових НК 

за наявності дисперсії їх розміру; 

3) встановити можливий вплив конкуруючих з фононним конфайнментом 

факторів, зокрема вплив пасивуючих молекулярних оболонок та полімерних 

матриць, на формування фононного спектру НК. 

4) встановити взаємозв’язок між технологічними умовами формування НК типу 

“ядро-оболонка”, їх структурою та ефективністю випромінювальної 

рекомбінації. 
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5) визначити ступінь ослаблення квантового конфайнменту екситонів в 

напівпровідникових НК в результаті формування пасивуючої оболонки. 

6) встановити характер перебудови фононного спектру в гетеро-НК типу “ядро-

оболонка” в залежності від компонентного складу і товщини оболонки. 

7) вивчити особливості фононного й електронного спектрів колоїдних НК 

ультрамалих розмірів (діаметром менше 2 нм), що характеризуються 

інтенсивним квазі-білим випромінюванням.  

8) встановити особливості перебудови фононного спектру двовимірних НК в 

порівнянні з нульвимірними (квантовими точками). 

Об'єктом дослідження є напівпровідникові нанокристали сполук А2В6, 

сформовані методами колоїдного синтезу. 

Предметом дисертаційного дослідження є енергетичні спектри 

електронних і фононних станів у напівпровідникових НК сполук А2В6, 

сформованих різними методами колоїдного синтезу, та гетероструктурах на їх 

основі. 

 

Методи досліджень. Напівпровідникові НК сполук А2В6, які 

досліджувалися в даній роботі, були отримані методами колоїдного синтезу у 

водних розчинах або неполярних органічних розчинниках у присутності 

стабілізуючих агентів. Синтез зразків виконувався колегами-хіміками 

(співавторами публікацій) з наступних установ: Інституту фізичної хімії (ІФХ) 

ім. Л.В. Писаржевського НАНУ (м. Київ), університету м. Ольденбург 

(Німеччина), Технічного університету м. Дрезден (Німеччина) та Парижського 

університету Сорбонни (Франція).  

Для дослідження електронних і фононних станів у напівпровідникових 

нанокристалах та визначення їх основних параметрів використовувалися 

методи спектроскопії оптичного поглинання, фотолюмінесценції (ФЛ), 

інфрачервоної Фур’є спектроскопії та спектроскопії КРС. Для дослідження 

динаміки електронних процесів, що лежать в основі випромінювальних 

властивостей, застосовувався метод часово-роздільної ФЛ в піко- та 
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наносекундному діапазонах. Значна частина спектрів КРС, а також спектрів 

стаціонарної ФЛ реєструвалася при низьких температурах із застосуванням 

азотного або гелієвого кріостатів. Незалежні дані про розмір, структуру та 

компонентний склад НК були отримані методами просвічуючої електронної 

мікроскопії (ПЕМ), рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (РФС) та 

рентгенівської дифрактометрії.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній на основі 

систематичних досліджень електронних і фононних спектрів 

напівпровідникових НК сполук А2В6, сформованих методами колоїдного 

синтезу, було вперше: 

1) експериментально встановлена залежність частоти оптичних фононів, 

форми смуги КРС та величини електрон-фононної взаємодії від розміру 

НК в діапазоні розмірів – 2-5 нм. Одержані дані дозволили встановити 

причини наявних в літературі суттєвих розбіжностей між теоретичними і 

експериментальними величинами просторового обмеження (конфайнменту) 

фононних збуджень в НК з розмірами менше 5 нм, зокрема, встановлено 

вплив деяких лігандів та резонансних умов збудження спектрів КРС; 

досліджена розмірна залежність поверхневих оптичних фононів в 

колоїдних НК таких розмірів; 

2) отримано емпіричні калібровочні криві для знаходження розмірів НК CdS, 

CdSe та CdTe з їх спектрів оптичного поглинання для діапазону малих 

розмірів НК (менше 3 нм), в якому "не працює" наближення “ефективних 

мас”; 

3) продемонстровано розмірну селективність процесу резонансного КРС 

колоїдних напівпровідникових НК за наявності суттєвої дисперсії їх 

розміру; 

4) виявлено фононні моди, що лежать вище максимальної частоти 

(поздовжнього) оптичного фонона відповідного масивного кристала. Їх 

природа пояснюються проявом густини фононних станів, які притаманні 

саме НК, оскільки вони пов’язані з коливаннями атомів на поверхні НК; 
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5) встановлено факт суттєвого компонентного перемішування (інтердифузії) 

на інтерфейсі НК ядро-оболонка, в т.ч. при відносно низьких температурах 

синтезу НК (< 100 С), що стимулюється механічними напруженнями в 

ядрі та оболонці, які виникають внаслідок відмінності їх постійних ґратки; 

6) виявлено і пояснено суттєву модифікацію спектра фононів ядра, зумовлену 

формуванням гетероінтерфейсу з оболонкою; 

7) виявлено якісні відмінності фононного й електронного спектрів колоїдних 

НК ультрамалих розмірів (< 2 нм), порівняно з НК більших розмірів;  

8) встановлені особливості електрон-фононної взаємодії в НК сполук А2В6 за 

участю поперечних, поздовжніх та поверхневих оптичних фононів, 

зокрема закономірності формування багатофононних спектрів, а також її 

(ЕФВ) модифікацію після формування оболонки; 

9) вивчено еволюцію механічних напружень в НК типу ядро-оболонка зі 

збільшенням товщини оболонки; 

10) виявлено якісні відмінності фононних спектрів двовимірних колоїдних 

НК в порівнянні з нульвимірними НК, а саме їх анізотропний характер та 

якісно іншу форму перебудови спектру зі збільшенням товщини оболонки; 

11) отримані з досліджень НК А2В6 нові дані, застосовано до діагностики 

структури та встановлення особливостей фононного спектру новітніх НК 

сполук АВ2С6, що мають структурну спорідненість з А2В6, а також гетеро-

НК АВ2С6/А2В6. Встановлено чіткий резонансний характер формування 

фононних спектрів КРС таких гетеро-НК, незважаючи на безструктурний 

характер їх оптичних спектрів.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в рамках 

дисертаційного дослідження результати показують ефективність 

використання комплексу таких методів оптичної спектроскопії як 

поглинання, ФЛ та КРС для визначення параметрів колоїдних 

напівпровідникових НК А2В6 та гетероструктур на їх основі. Проведений 

детальний аналіз ряду факторів, що впливають на точність визначення 

розміру та структури НК А2В6 спектроскопічними методами, веде до 
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зменшення систематичних похибок і підвищення точності діагностики 

структур з напівпровідниковими НК А2В6. Результати досліджень вказують 

на можливість використання вказаного комплексу оптичних 

спектроскопічних методів як ефективного методу неруйнівної діагностики 

функціональних структур та нанокомпозитів на основі НК сполук А2В6, а 

також їх застосування для нових типів матеріалів, таких як НК на основі 

сполук АВ2С6 та АВ2С4D6. 

 

Особистий внесок здобувача. Особисто автором здійснено постановку 

загальної проблеми дослідження та вибір об’єктів, визначено мету й завдання 

дисертаційної роботи, обрано та обґрунтовано методи досліджень. Авторові 

належить розробка загальної концепції роботи, формулювання наукових 

положень та основних висновків.  

Автором виконано постановку завдань на конкретних етапах роботи, 

йому належить провідна роль у плануванні та проведенні експериментальних 

досліджень, інтерпретації та узагальненні експериментальних результатів та 

їх аналізі. Постановку завдань наукових праць [15–18] здійснено автором 

спільно з науковим консультантом М.Я. Валахом, а наступних праць – спільно 

з іншими співавторами: [19–22] – з О.Л. Строюком, [23, 24] – з А.Г. 

Мільохіним, [25, 26] – з Дж. Колни-Олесяк, [27, 28] – з С.В. Гапоненко, [29] – з 

В. Лесняком. В решті публікацій завдання досліджень поставлено автором. 

Основна роль у написанні наукових статей [30, 31, 40–46, 32–39] належить 

авторові, статті [15–18] написано спільно з М.Я. Валахом, статті [19–22] – 

спільно з О.Л. Строюком, статті [23, 24, 47] – з А.Г Мільохіним, статті [25, 26] 

– спільно з Дж. Колни-Олесяк статті [27–29] – спільно з іншими співавторами. 

Експериментальні результати, представлені в дисертації та публікаціях, 

отримано за безпосередньої участі автора на всіх етапах роботи. Автор 

особисто проводив вимірювання всіх спектрів КРС та РФС, а також більшості 

представлених спектрів оптичного поглинання та ФЛ, здійснював обробку та 

аналіз отриманих експериментальних результатів. Дослідження оптичних 
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властивостей (КРС, ФЛ, спектри оптичного поглинання) проводилися автором 

у відділі “Оптики і спектроскопії” Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. 

Лашкарьова НАН України, окремі цикли вимірювань, ним же – на кафедрі 

фізики напівпровідників Технічного університету м. Кемніц (Німеччина).  

В обговоренні експериментальних результатів на різних етапах брали 

участь М.Я. Валах, Д.Р.Т. Цан, Ю.М. Ажнюк, А.Г. Мільохін, Д. Колни-Олесяк, 

І. Локтєва, М.М. Мельник, О.Є. Раєвська, О.Л. Строюк, К. Хімчінскі, 

В.О. Юхимчук, А.М. Яремко. 

Достовірність отриманих результатів забезпечувалась застосуванням 

сучасного обладнання на базі широко апробованих експериментальних 

методик, що доповнюють одна одну, послідовним і всебічним характером 

досліджень, ясною фізичною картиною ефектів і закономірностей, які добре 

узгоджуються з теоретичними розрахунками та існуючими уявленнями про 

оптичні процеси та динаміку кристалічної ґратки в напівпровідникових 

нанокристалах. В усіх випадках здійснювалася перевірка відтворюваності 

результатів та оцінювалися похибки експериментів.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження оприлюднено у вигляді усних та стендових доповідей на 11th 

Intern. Conf. on the Formation of Semiconductor Interfaces  (Манаус, Бразилія, 

2007), Annual Meeting of the Deutsche Physikalische Gesellschaft  (Реґенсбурґ, 

2007; Берлін, 2008; Дрезден, 2009), 12th International Conference on Phonon 

Scattering in Condensed Matter  (Париж, 2007), 1-й Міжнародній конференції 

"Наноструктурні матеріали-2008: Біларусь-Росія-Україна НАНО-2008 (Мінськ, 

Білорусь, 2008), Optical Properties of Coupled Semiconductor and Metallic 

Nanoparticles, International Workshop,  (Дрезден, Німеччина, 2008), E-MRS Fall 

Meeting  (Варшава, 2008), Meeting of the Condensed Matter Division of European 

Physical Society  (Рим, Італія, 2008), Міжнародному симпозіумі з сучасних 

проблем хімії та фізики поверхні (Київ, 2010), International conference on laser 

application in life sciences LALS-2010 (Оулу, Фінляндія, 2010), 

Наноструктурные материалы-2010: Беларусь-Россия-Украина (Київ, 2010), 
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Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on 

Nanobiotechnology (Берегове, Крим, Україна, 2010), XV Международный 

симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» XIth International Conference on 

Molecular Spectroscopy: From molecules to molecular materials, biological 

molecular systems and nanostructures (Вроцлав, Польша, 2011),  (Н. Новгород, 

Росія, 2011), International Conference on Nanoscience + Technology (ICN+T2012) 

(Париж, Франція, 2012), Міжнародному симпозиумі Нанофотоніка-2011 

(Кацивелі, Крим, Україна, 2011), Міжнародній науковій конференції 

"Наноструктурные Материалы - 2012: Россия - Украина – Беларусь" (Санкт-

Петербург, Росія, 2012), 10th International Conference on Optics of Surfaces and 

Interfaces (OSI 10, Chemnitz, Germany, 2013). Міжнародній науковій 

конференції 30 years of colloidal quantum dots (2014, Paris), V Ukrainian-German 

Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology 

(2015, Kyiv), 4th International research and practice conference Nanotechnology 

and Nanomaterials NANO-2016 (Lviv, 2016), 16th International Conference on the 

Formation of Semiconductor Interfaces (Hannover, 2017), Міжнародній науковій 

конференції Nanoscience with Nanocrystals (NANAX9, Braga, Portugal, 2017), 

VІІI Українській науковій конференції з фізики напівпровідників УНКФН-8 

(2018, Ужгород). 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, семи 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 

становить 360 сторінок, з яких 302 становлять основний текст дисертації. 

Робота містить 148 рисунків, з яких 126 вмонтовано в текст, а 22 розміщено 

окремо на 20 сторінках, а також 7 таблиць і список використаних джерел із 390 

найменувань на 48 сторінках.  

 



36 

 

РОЗДІЛ 1 

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІВ (НК) А2В6, 

ОТРИМАНИХ МЕТОДАМИ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ (ОГЛЯД)  

1.1. Отримання напівпровідникових структур нанометрових 

розмірів методами колоїдної хімії 

Протягом останнього десятиліття нанокристали (НК) напівпровідників 

А2В6 стали об’єктом особливої уваги дослідників завдяки їх унікальним 

властивостям, що є функцією розміру НК, і які вже знаходять численні 

застосування [4, 5, 48]. Було розроблено ряд методик отримання НК А2В6 

різного розміру, морфології та бажаних фізичних характеристик, особливо 

люмінесценції, спектральне положення якої ефективно варіюється у 

широкому діапазоні – від ультрафіолетового до інфрачервоного. При цьому, 

методи колоїдного синтезу є найбільш придатними для отримання НК хорошої 

оптичної якості та з малою дисперсією розмірів та високою точністю 

регулювання середнього розміру НК ансамблю, а отже і їх спектральних 

характеристик. 

Регулювання розмірів та морфології можливі, в свою чергу, через 

ретельне регулювання термодинамічних параметрів і кінетики росту в різних 

рідких середовищах за допомогою лігандів, поверхнево-активних речовин або 

добавок каталізаторів [49–52]. Іншими беззаперечними перевагами колоїдних 

НК є порівняно невисока ціна та безпрецедентна гнучкість щодо подальшої 

функціоналізації, вбудовування в різноманітні середовища та матриці, 

можливість друкування елементів пристроїв на основі, так званих 

нанокристалічних чорнил стандартними 2D чи 3D принтерами, та інших етапів 

обробки, необхідних для серійного виробництва надтонких і надмалих 

пристроїв. Особливо актуальним є застосування колоїдних НК для пристроїв 

на гнучких полімерних підкладках, які не витримують високих температур 

обробки.  
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Нанокристали А2В6, що досліджувалися в даній роботі, були отримані за 

допомогою двох основних підходів хімічного колоїдного синтезу: 

високотемпературний синтез в органічних розчинниках і синтез при помірних 

температурах у водних розчинах малих молекул-стабілізаторів або біо-

сумісних, полімерів що використовувалися в ролі стабілізаторів під час 

синтезу та діелектричної матриці при формуванні плівки. В даному розділі 

коротко описано обидва підходи, їх недоліки та переваги. 

Високотемпературний синтез в органічних розчинниках. 

Синтез гомогенних колоїдних НК зазвичай здійснюється шляхом реакції 

молекулярних прекурсорів, що виступають носіями атомів-складових кінцевої 

сполуки, в розчині. Реагуючий розчин може містити координаційні 

розчинники та деякі стабілізатори, такі як ліганди, полімери, поверхнево-

активні речовини або міцели [50]. Після активації синтезу високореактивні 

сполуки, які генеруються в першу чергу і зазвичай називаються "мономерами", 

індукують зародження НК і підтримують їх подальше зростання. Роль 

органічних лігандів, поверхнево-активних речовин або координаційних 

агентів полягає в тому, щоб регулювати ступінь пересиченості розчину при 

утворенні комплексів з мономерами, підтримувати рівновагу адсорбції-

десорбції на поверхні зростаючих кластерів, запобігти незворотній агрегації та 

забезпечити стійкість зростання [49]. Температура і тривалість реакції, тип і 

відносні концентрації прекурсорів та органічних стабілізаторів є основними 

експериментальними параметрами, що використовуються для налаштування 

параметрів НК. Механістичні уявлення про природу формування колоїдних 

НК дають підстави вважати, що ключем до виробництва монодисперсних НК 

є здійснення короткого, вибухового зародження, з відокремленим у часі 

етапом росту, який контролюється дифузією реагентів у розчині. Наприклад, 

первинною "гарячою ін'єкцією" у поєднанні із відтермінованою другою 

порцією прекурсорів, що додається повільним вприскуванням [50]. 

Приєднання органічних стабілізаторів може суттєво змінити відносну 

стійкість поверхневих граней НК, що ростуть і це призводить до розвитку 
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наноструктур несферичних форм, таких як куби, багатогранники, палички 

("поди"), дроти та поліподи. Отримання таких НК додатково використовує 

кристалічне орієнтування, наявність сторонніх частинок каталізатора або 

застосування зовнішніх електричних/магнітних полів [50].  

Існує велика кількість різновидів даного способу синтезу. Процедура, яка 

використовувалася для формування НК селеніду кадмію, що досліджувалися 

в даній роботі, детально описана в роботах наукових груп під керівництвом 

доктора Джоанни Колни-Олесяк [53–55] та доктора Бенуа Дюбертре [56–58], 

які є співавторами ряду публікацій автора даного дисертаційного дослідження. 

В основі даного методу синтезу в некоординованому розчиннику лежить, так 

зване, гаряче впорскування [55]. Синтез НК протікає при досить високій 

температурі – близько 300оС, що забезпечується використанням органічних 

розчинників з достатньо високою температурою кипіння. Висока температура 

під час синтезу забезпечує хорошу кристалічність НК отриманих таким чином. 

Більш детально метод високотемпературного синтезу НК селеніду, сульфіду і 

телуриду кадмію, що досліджувалися в даній роботі, описано в зазначених 

вище публікаціях. 

Синтез при помірних температурах у водних розчинах біо-сумісних полімерів 

або молекулярних лігандів малих розмірів в ролістабілізатора. 

Важливим обмеженням даного підходу є те, що температура при якій 

відбувається ріст НК практично не може перевищувати 100 С, що значно 

нижче у порівнянні з синтезом у висококиплячих органічних розчинниках, в 

яких можна досягнути температур до 300 С. Даний факт впливає на 

кристалічність НК. Однак безумовною перевагою водних синтезів є значно 

нижча вартість продукту, нижча токсичність реагентів, а також можливість 

безпосереднього застосування таких НК, тобто без додаткових затрат на 

переведення НК у водне середовище.  

В даній роботі були досліджені НК CdS, CdSe, CdZnS, CdSe/CdS, 

CdSe/ZnS та CdS/CdSe, отримані таким методом у відділі фотохімії ІФХ ім. 

Писаржевського НАН України. Отримання даних НК базується на основі 
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методик синтезу водних колоїдних розчинів НК, розроблених у цьому відділі 

[59–63]. Як стабілізатор використовуються біосумісні полімери, такі як 

желатин, полівініловий спирт (ПВС), поліфосфат натрію (ПФН), 

поліетиленімін (ПЕІ) та ін. або ж молекулярні стабілізатори малих розмірів, 

такі як тіогліколева (ТГК) і тіопропіонова (ТПК) кислоти. Шляхом зміни умов 

синтезу, таких як природа та вміст стабілізатора, температура синтезу, 

послідовність введення реагентів у систему, співвідношення концентрацій 

йонів Cd2+ та S2, тривалість та температура постсинтезного визрівання 

колоїдів тощо, можливо керувати розмірами НК, а отже їх спектральними та 

іншими властивостями.  

Отже, основні фактори керування параметрами НК у випадку водного 

синтезу значною мірою аналогічні випадку високотемпературних методик. 

Зокрема, тривалість синтезу при певній температурі чи однакова тривалість 

при вищій температурі призводить до збільшення середнього розміру НК. Це 

факт відображається, наприклад, у довгохвильовому зсуві спектра 

поглинання, зумовлений визріванням НК (рис. 1.1, а). Надлишок джерела іонів 

кадмію веде до зменшення середнього розміру НК у колоїді (рис. 1.1, б). 

Аналогічний ефект досягається і при збільшення концентрації молекул 

стабізуючого полімера у розчині (рис. 1.1, в).  

Слід однак зазначити, що незважаючи на аналогічну дію різних чинників 

на спектри оптичного поглинання, їх плив на спектри ФЛ може кардинально 

відрізнятися, оскільки для останніх принципову роль відіграє не лише 

середній розмір НК, а й хімія поверхні. Зокрема її стехіометричність, наявність 

обірваних зв’язків, кількість молекул стабілізатора, зв’язаних з поверхнею і т.д 

[49]. 

В напівпровідникових НК та інших нанорозмірних системах з числом 

поверхневих атомів співмірним з кількістю атомів у об’ємі, поверхня відіграє 

вирішальну роль у визначенні фізичних властивостей таких структур та їх 

застосуванні [49]. Оскільки поверхневі атоми відіграють роль дефектів, що 

захоплюють носії заряду і погіршують випромінювальні властивості НК, була 
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розроблена велика кількість методик пасивації поверхні НК для зменшення її 

негативного ефекту. 

а

б в 

Рисунок 1.1. Еволюція спектрів оптичного поглинання НК CdSe при синтезі у 

водних розчинах желатини при варіюванні параметрів синтезу [64]: (а) Вплив 

визрівання при 90-95 оС для наступних параметрів синтезу: [Na2SeSO3]=3×10−3 

M та [CdCl2]0/[Na2SeSO3]0 =1.2:1 без (крива 1) та з (крива 2) додатковим 

прогрівом розчину НК протягом 1 год; при [CdCl2]0/[Na2SeSO3]0 =1.6:1 без 

(крива 3) та з (крива 4) додатковим прогрівом розчину НК протягом 2 год. (б) 

Кореляція між середнім радіусом НК CdSe та надлишком CdCl2 ([Na2SeSO3]0 

=3×10−3 M, 18 ◦C при визріванню протягом 4 днів при 4 оC (крива 1) та 18 оC 

(крива 2). (в) Кореляція між середнім радіусом отриманих НК CdSe та 

концентрацією желатину. CdCl2=([Na2SeSO3]0 =3×10−3 M, Т = 18 ◦C.  

 

Молекулярні ліганди не завжди можуть одночасно ефективно пасивувати 

катіонні і аніонні поверхневі стани. Більш надійним способом пасивації є 
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формування оболонки з більш широкозонного напівпровідникового матеріалу 

(НК типу “ядро-оболонка”) [50]. Вони проявляють більшу стійкість, порівняно 

з пасивацією молекулярними лігандами, до процесів обробки НК, необхідних 

при інкорпоруванні НК в робочі структури. В цьому випадку канали 

безвипромінювальної рекомбінації через поверхневі стани стають 

недоступними для носіїв локалізованих в ядрі, тому НК типу “ядро-оболонка” 

виявляють більш високий квантовий вихід ФЛ, відсутність, так званого, 

ефекту "мерехтіння" (почергового переходу окремих НК з випромінюючого 

стану в невипромінюючий і назад) та інші переваги [65, 66].  

Значного прогресу досягнуто на сьогодні в синтезі НК, пасивованих 

оболонкою більш широкозонного сульфіду чи селеніду, зокрема CdS, ZnS, і 

т.п. [65]. Причому оболонки даних сполук є однаково ефективними у випадку 

"ядра" як з бінарних, так і з потрійних і більш складних сполук [29, 67–69]. 

В даній роботі були детально досліджені системи “ядро-оболонка” на 

основі ядра CdSе та оболонок CdS та ZnS, хоча проводилися окремі 

дослідження і інших, структурно споріднених систем, зокрема 

CuIn(S,Se)2/ZnS.  

 

1.2. Електронна структура та оптичні спектри напівпровідникових 

НК А2В6 малих розмірів 

Як вже зазначалося у вступі, історично термін "нанокристали" охоплює 

об’єкти нанометрових розмірів різної форми – сферичної (квантові точки), 

видовженої (квантові стержні), пласкої (квантові диски), розгалуженої 

(тетраподи) та ін. – які отримуються методами хімічного синтезу. Таким 

чином його вживання до колоїдних наночастинок сферичної форми є повністю 

виправданим, так само як і термін "квантова точка" (КТ). Фактично, обидва 

терміни вживаються до напівпровідникових структур таких розмірів при яких 

мають місце ефекти розмірного квантування. Слід однак відзначити і 

вживання терміну "наночастинка" до таких напівпровідникових нанооб'єктів, 
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та терміну "нанокристали" до металевих наноструктур, поряд з переважаючим 

терміном "наночастинки". 

Для уникнення неоднозначних трактувань та термінологічних 

непорозумінь, в даній роботі ми користуватимемося терміном "нанокристал" 

коли йтиметься про напівпровідникові структури таких розмірів, при яких 

мають місце сильні ефекти розмірного квантування. 

Оскільки об’єктом досліджень в даній роботі були напівпровідникові 

НК переважно сферичної форми, в даному розділі проаналізовано існуючі 

теоретичні підходи до обчислення ширини забороненої зони та енергетичної 

структури в цілому саме для сферичних НК.  

НК посідають проміжне становище між молекулами і об'ємними 

кристалами, адже в НК достатньо високої якості зберігається фрагмент 

кристалічної структури відповідного масивного кристала, тоді як 

енергетичний спектр електронних станів є квазідискретним, тобто подібним 

до спектрів молекул чи навіть окремих атомів, і до того ж сильно залежить від 

розміру НК [5, 70]. Нижня межа розміру НК строго не визначена і фактично 

являє собою розмір молекулярних утворень (кластерів) до складу яких може 

входити всього декілька атомів [2, 71]. Верхня межа відповідає розмірам, для 

яких величина різниці забороненої зони НК і відповідного масивного кристала 

наближається до теплової енергії електронів kT (k – стала Больцмана, T – 

температура), і складає тисячі атомів.  

Просторове обмеження руху носіїв заряду в НК створює широкі 

можливості варіювання їх оптичних властивостей та інших властивостей за 

рахунок зміни розміру. Наприклад, варіюючи діаметр НК CdSe від 1 нм до 

10 нм, можна змінювати положення краю поглинання і максимума ФЛ у всій 

видимій області спектру – від ~400 до 700 нм [8, 72]. 

В найпростішій теоретичній моделі міжзонного поглинання світла в 

напівпровідникових НК сферичної форми, яка має назву наближення 

ефективної маси (ЕМ) [70], припускається, що енергетичні зони електронів і 

дірок мають параболічну форму. Величина розмірного квантування залежить 
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від співвідношення радіуса НК r та борівського радіуса екситона 2*
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відповідному (масивному) напівпровідниковому кристалі, де  –діелектрична 
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 – зведена ефективна маса носіїв 

заряду, me
* i mh

* – ефективні маси електрона та дірки, відповідно, e – заряд 

електрона. Залежно від співвідношення між r та aB, прийнято розглядати три 

режими просторового обмеження (конфайнменту) носіїв заряду в НК. У 

режимі сильного конфайнменту (r << aB) кулонівською взаємодією між 

електроном і діркою можна знехтувати в порівнянні з впливом просторового 

обмеження на енергетичні рівні системи і розглядати електрон та дірку можна 

як окремі частинки [70]. У режимі слабкого просторового обмеження (r >> aB) 

має місце сильно зкорельований взаємний рух електрона і дірки за рахунок 

кулонівської взаємодії між ними, і енергетичний спектр НК визначається 

рухом центра мас екситона [70]. Третій режим є проміжним (r  aB), і  

енергетичні стани в НК визначаються комбінацією ефекту конфайнменту і 

кулонівської взаємодії.  

Навіть у випадку найпростішого теоретичного опису електронної 

структури НК, на основі моделі сферичної квантової ями з нескінченним 

потенціальним бар'єром та припущенні про параболічні форми електронних і 

діркових зон, не є можливим отримати аналітичні розв'язки даної квантово-

механічної задачі без явного врахування кулонівської взаємодії електрона і 

дірки [70]. Оскільки кулонівська взаємодія ~ 1/r, а просторове обмеження 

~ 1/r2, то в режимі сильного просторового обмеження (r << aB) кулонівським 

членом у гамільтоніані можна знехтувати. Таким чином отримується задача 

про незалежне квантування енергій електрона і дірки, яка має аналітичні 

розв'язки, які описуються набором квантових чисел: орбітальним моментом 

імпульсу l (l = 0, 1, 2,…, що відповідає станам із симетрією відповідно S, P, 

D,…), його проекцією m (m = 0, 1, 2,…,  l) та головним квантовим числом 
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n (n = 1, 2, 3,…). Хвильові функції електронів і дірок у такому наближенні 

отримують як добуток блохівської функції зони провідності для електронів та 

валентної зони для дірок та функції згортки 
he

mln

,

,,  [70]: 
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де l,n – n-й корінь сферичної функції Бесселя l-го порядку, а  – тілесний кут, 

що відповідає векторові R, Yl,m – функції сферичних гармонік.  

Функція згортки основного стану (n=1, l=0, m=0) має, відповідно, 

простий вигляд: 
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Величина енергії квантування електронів і дірок, вироджена відносно 

квантового числа m, задається наступним виразом: 
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де 
e

nlE ,  (
h

nlE , ) – енергія електрона (дірки), відносно дна зони провідності 

(валентної зони), а me (mh) – ефективна маса електрона (дірки). Оскільки в 

напівпровідниках mh, як правило, в кілька разів перевищує me, то рівні 

електронів значно більше віддалені один від одного, ніж рівні дірок. 

Таким чином спектр міжзонних переходів НК визначається набором 

ліній, спектральні положення яких визначаються сумою ширини забороненої 

зони масивного кристала та величини енергії квантування відповідної пари 

рівнів електрона та дірки 
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    (1.4) 

Схематично електронна структура НК зображена на рис. 1.2, в якій 

додатково враховано ефекти змішування валентних зон. 
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Рисунок 1.2. Схема дозволених оптичних переходів електронними та 

дірковими квантованими станами в напівпровіднику з урахуванням ефектів 

змішування валентних зон. 

 

Інтенсивність переходу пропорційна ступеню виродження станів, які 

беруть у ньому участь, і не залежить від радіуса НК. Край поглинання в НК 

визначається енергією найнижчого переходу 1Se–1Sh 
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.    (1.5) 

Зі зростанням розміру НК енергетична віддаль між піками поглинання 

зменшується, аж поки вони не зливаються у неперевний спектр, характерний 

для об'ємного матеріалу, який у випадку прямих переходів описується 

залежністю: 

gcv Ed  
2

~)(
 .    (1.6) 

У реальних системах з дисперсію НК за розміром N(r), яка у 

найпростішому випадку описується функцією Гауcа, спектр поглинання 

формується як сума внесків НК різного розміру [73]: 
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Внаслідок наявності дисперсії розмірів НК у реальних системах можна 

оцінити тільки середні значення параметрів НК, зокрема їх середній розмір.  

При зменшенні розмірів НК відбувається зміщення в короткохвильову 

область краю поглинання з появою додаткових максимумів у спектрі 

міжзонного поглинання [13].  

Для опису напівпровідникових НК застосовуються й інші, складніші 

теоретичні моделі – сферична багатозонна теорія ефективної маси [74], модель 

ефективних зв’язків-орбіталей [75], емпіричний метод сильного зв’язку [76].  

Для більш точного розрахунку розмірно-квантованих електронних 

станів враховують скінченність потенціального бар'єру на межі 

напівпровідник/середовище, а також непараболічний характер зони 

провідності і міжзонне змішування електронних станів при значеннях 

хвильового вектора k, відмінних від точки екстремуму.  

Проведений нами аналіз літературних даних щодо розмірної залежності 

спектрів оптичного поглинання колоїдних НК А2В6 виявив суттєві розбіжності 

серед експериментальних робіт різних авторів для НК малих розмірів, < 5 нм. 

Ще більші розбіжності виявляються при порівнянні експериментальних та 

розрахованих величин спектрального положення першого максимума в 

спектрах поглинання. Щодо цього, можна зробити припущення про те, що 

навіть при введенні у мікроскопічні розрахунки численних поправок 

пов’язаних зі скінченним розміром кристалічної ґратки, кореляції вдається 

досягати лише з частиною експериментальних даних. Існуючий суттєвий 

розкид експериментальних даних не можна пояснити самими лише 

експериментальними похибками, зокрема у визначенні положення 

спектрального максимуму в спектрах поглинання та/або розміру НК на 

зображеннях ПЕМ. Очевидно, що положення спектральних особливостей в 

спектрах ФЛ та поглинання залежить від структури поверхні НК та її 

оточення, зокрема адсорбованих молекул ліганда чи полімера, а отже потребує 
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детального дослідження вплив цих факторів і на інші властивості НК, зокрема 

фононні спектри.  

Типова форма експериментальних спектрів оптичного поглинання та ФЛ 

колоїдних НК А2В6 проілюстрована на рис. 1.3.  

В залежності від середнього розміру та розподілу НК за розміром у 

зразку, а також інших факторів, що спричиняють уширення оптичних 

спектрів, спектр оптичного поглинання НК може містити кілька чітко 

виражених максимумів або й жодного (рис. 1.4). Спектр ФЛ складається, в 

загальному випадку, з відносно вузької смуги близько до першого максимуму 

в поглинанні, яка пов’язана з міжзонною (HOMO-LUMO) рекомбінацією, та 

широкої смуги зміщеної в низькоенергетичну сторону на десятки і сотні нм 

(рис. 1.3). Пояснення природи останньої смуги є досі предметом дискусії в 

літературі. Серед основних моделей та підходів варто виділити рекомбінацію 

з глибоких донорно-акцепторних рівнів [77, 78], рекомбінацію через 

поверхневі стани [77, 79–81] та рекомбінацію самозахопленого екситона, який 

сильно взаємодіє з фононами через його сильну просторову локалізацію в НК 

[68, 82–84]. 

Ефективним методом придушення дефектної/поверхневої ФЛ є підбір 

певного молекулярного ліганда для пасивації поверхні  або ж формування 

оболонки з більш широкозонного напівпровідника. В останньому випадку 

спостерігається не лише суттєве зростання інтенсивності екситонної ФЛ і 

ослаблення дефектної, але й істотний зсув оптичних спектрів в сторону 

менших енергій (рис. 1.4). Даний ефект пояснюється ослабленням 

конфайнменту електронів за рахунок часткового тунелювання електронної 

хмари в оболонку (рис. 1.5). 

Величина даного червоного зсуву обернено пропорційна до ширини 

забороненої зони оболонки, що є очікуваним наслідком слабшого 

тунелювання електронної густини в бар’єр більшої висоти. Таким чином 

матеріал з більшою шириною зони мав би забезпечувати кращу локалізацію 

носіїв в ядрі і тому більше зростання ФЛ. 
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 Рисунок 1.3. Спектри ФЛ НК CdSe різного діаметру, що ілюструють 

збільшення відносної інтенсивності дефектної/поверхневої ФЛ (широка 

смуга) зі зменшенням розміру НК [79]. 

 
 Рисунок 1.4. Вплив пасивуючої оболонки CdS на спектри оптичного 

поглинання та ФЛ НК CdSe [85]. 
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Рисунок 1.5. Схематичне зображення зонної структури (справа) та відповідної 

густини хвильової функції електрона та дірки для НК CdSe НК “ядро-

оболонка” CdSe/CdS та CdSe/ZnS [86].  

 

Однак, через більшу різницю в постійній ґратки, яка обернено 

пропорційна до ширини забороненої зони, більш критичним стає виникнення 

дислокацій на інтерфейсі, які призводять до гасіння ФЛ [86]. Не дивлячись на 

значну кількість робіт з ФЛ НК типу “ядро-оболонка”, на момент початку 

виконання даного дисертаційного дослідження вони носили переважно 

описовий характер. Тому значна його частина (Розділ 4) присвячена саме 

дослідженню структури інтерфейсу методом спектроскопії КРС на фононах та 

взаємозв’язку з оптичними властивостями НК “ядро-оболонка”. 
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1.3. Загальні властивості фононного спектру та непружне розсіяння 

світла в напівпровідникових НК 

Існує три основних підходи до теоретичного опису фононних збуджень в 

НК. За аналогією до моделі просторової кореляції фононів, розробленої для 

розупорядкованих [87] і аморфних матеріалів [88], в роботі Richter та ін. [89] 

була запропонована модель просторовоо обмеження (конфайнменту) фононів, 

яка згодом була узагальнена в роботі Campbell і Fauchet [90]. Згодом, Roca та 

ін. [91] представили строгу теорію континууму, яка враховує взаємозв'язок 

між коливною амплітудою і електростатичним потенціалом. Авторами даного 

теоретичного підходу було отримано спектри КРС на оптичних коливальних 

модах в сферичній квантовій точці, зокрема в КТ CdS та CdSe [92, 93]. Ще 

пізніше, був розроблений метод динамічних мікроскопічних розрахунків 

коливань ґратки для НК, що містять до кількох тисяч атомів [94]. В даному 

розділі ми стисло проаналізуємо всі три підходи і ступінь їх кореляції з 

експериментальними даними. 

Модель просторового обмеження (конфайнменту) фононів (ПОФ) 

Відомо, що згідно правил відбору за хвильовим вектором, для ідеальних 

кристалів, в процесі розсіяння першого порядку на фононах можуть приймати 

участь лише оптичні фонони з хвильовим вектором з центра зони Бріллюена, 

тому для них хвильовий вектор q є близьким до нуля чи рівним нулю. Однак, 

правило відбору для 0q  ослаблюється в нанокристалічних матеріалах 

внаслідок порушення трансляційної симетрії. Це можна якісно пояснити 

наступним чином. Для частинки розміру d, хвильова функція фонона повинна 

затухати і мати дуже малі значення поблизу границі. Таким чином, 

максимально можлива довжина хвилі фонона в НК перестає бути нескінченно 

великою і обмежується діаметром НК. Відповідно, найменше значення 

хвильового вектора q буде вже не нульовим, а q= d/ . Хоча ці фонони 

даватимуть основний внесок у спектр КРС, однак існує скінченна ймовірність 

взаємодії з фононами і з більшими q. Ймовірність цієї взаємодії зменшується 
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зі збільшенням q, що, згідно теорії просторової кореляції фононів, має 

призводити до появи в спектрі КРС низькочастотної асиметрії смуги (у 

випадку негативної дисперсії, що є типовою для напівпровідників), що 

відповідає розсіянню на оптичних фононах з q>0. Іншими словами, на підставі 

моделі просторової кореляції було встановлено, що обмеження хвильової 

функції фонона в межах зерна розміру d призводить до невизначеності 

dq /  хвильового вектора в центрі зони Бріллюена і відповідає 

невизначеності   хвильового числа [95].  

Ефект локалізації хвильової функції фонона ),( 0 rq  в НК враховується в 

моделі ПОФ шляхом її множення на функцію обмеження або функцію 

огинання )(rW , яка затухає і має дуже малі значення поблизу границі НК. 

Функція обмеження, як правило, вибирається у вигляді функції Гауса [89–94]: 

)/exp()( 22 drrW       (1.13) 

де   - це коефіцієнт, що визначає швидкість затухання хвильової функції 

фонона з наближенням до границі. 

В моделі ПОФ також показано, що для однофононного процесу КРС, 

залежний від q  ваговий коефіцієнт )(qC , необхідний для врахування внеску 

фононів віддалених від центру зони Бріллюена, є по суті Фур’є перетворення 

функції обмеження. Для функції обмеження у формі функції Гауса ваговий 

коефіцієнт має наступний вигляд: 

).2/exp()( 222
dqqC      (1.14) 

В роботі Richter та ін. [89], гранична умова була вибрана таким чином, 

щоб амплітуда фонона, яка пропорційна )(2 rW , зменшувалась до e/1  на 

границі НК (тобто при 2/dr  ). Цей випадок відповідає 2 . Іншими 

авторами використовувалися і інші значення  , наприклад  =
28  

використовувалося Campbell і Fauchet [90], а в моделі поляризації зв'язку було 

використано значення  =9.67 [94].  

Спектр КРС першого порядку отримується в рамках моделі ПОФ шляхом 

інтегрування по всій зоні Бріллюена: 
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де )(q  - дисперсійна крива відповідної фононної гілки, 
0 /2 – півширина 

даної фононної смуги в масивному кристалі. 

Розрахунки форми смуг КРС, наприклад, для НК GaAs з розмірами 4 і 8 

нм порівнюються на рис. 1.6 з формою смуги для масивного кристала (bulk). 

 

 

Рисунок 1.6. Результат розрахунку форми смуг КРС для НК GaAs з розмірами 

4 і 8 нм в порівнянні з формою смуги для масивного кристала. Запозичено з 

роботи [96]. 

 

 

Для спрощення обчислень, часто допускають, що дисперсійні криві є 

ізотропними і апроксимуються до певних аналітичних форм, наприклад: 

)cos()( qaBAq  , )2/()( 2

0 qaSinq   , чи 
2

0)( qq    [91, 96], де а 

– це параметр ґратки; 0  – хвильове число фонона в центрі зони,   – ширина 
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дисперсійної кривої, A , B , і   є характерними параметрами матеріалу. 

Границя зони відповідає qa .  

Використовувалися також складніші функції для опису дисперсійної 

залежності, отримані шляхом апроксимації даних отриманих 

експериментально методом розсіяння нейтронів [97–103]. Припущення про 

ізотропію може бути допустимим у разі деяких матеріалів, наприклад в нано-

алмазі [104], тоді як це може призвести до неточних результатів в інших 

системах, зокрема в нано-TiO2 [97]. За аналогією до хвильової функції 

основного стану електрона в сферичній потенційній ямі, для функції 

обмеження фонона )(qC  використовувалися і функція  xx /)sin(  [90]. 

Експоненціально спадаюча функція була також розглянута для )(qC , по 

аналогії з поширенням хвилі в середовищі з втратами [90].  

Зауважимо, що найбільш успішно модель ПОФ застосовується до опису 

фононних спектрів НК кремнію. У зв’язку з цим вона отримала подальший 

розвиток в кількох недавніх роботах присвячених саме цьому матеріалу [105]. 

Для НК полярних напівпровідників, особливо А2В6, збіг результатів даної 

моделі з експериментом не є задовільним. Як ілюстрацію цього факту, на рис. 

1.7 наведено спроби підгонки спектрів НК CdS розміром близько 4 нм 

моделлю ПОФ, виконані авторами роботи [106] використовуючи літературні 

дані щодо дисперсії LO фононів для кубічної [107] та вюрцитної [108] 

модифікації сульфіду кадмію.  

Про встановлені нами причини такого суттєвого відхилення між даними 

моделі ПОФ та експериментом йтиметься в розділі 3, присвяченому аналізу 

оригінальних результатів зі спектроскопії КРС для колоїдних гомогенних НК 

А2В6. 
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Рисунок 1.7. (а) Підгонка експериментальних спектрів НК CdS з розміром 

близько 4 нм моделлю ПОФ, виконані авторами роботи [106], використовуючи 

літературні дані дисперсії LO фононів для кубічної [107] та вюрцитної [108] 

модифікації сульфіду кадмію. (б) Результати теоретичного моделювання для 

НК різного розміру (від 3 до 100 нм) [106] 

 

 

Варто зазначити, що в деяких роботах заявлялося начебто про краще 

узгодження моделі ПОФ з експериментальними спектрами, однак це 

притаманно, як правило, спектрам поганої якості [109]. Зокрема в роботі [109] 

не було помічено частотного зміщення LO фонона в діапазоні розмірів від 1.6 

до 6.0 нм. Як показано в даній дисертаційній роботі, це могло бути 

результатом розмірної селективності процесу КРС в масивах з великою 

дисперсією за розмірами (розділ 3.2, рис. 3.10). Загалом, відсутність розмірної 

залежності частотного положення LO фонона в (колоїдних) НК А2В6 

повідомлялася не лише в роботі [109], а й іншими авторами [110, 111]. Цілком 

можливо, що точність деяких проведених раніше експериментів не дозволяла 

надійно ідентифікувати зміщення в один чи кілька см-1 і їх відносили до 

експериментальної похибки. З тієї ж причини, ймовірно, не спостерігалося 
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зміни положення і півширини смуги LO фонона в перших роботах з КРС на 

НК CdS та CdSe [112]. 

Теорія континууму. Макроскопічна теорія континууму (МТК), яка 

розглядає зв'язок між механічною коливальною амплітудою і 

електростатичним потенціалом, була розвинута в роботах Roca та ін. [91], з 

метою отримання коливних мод саме сферичних НК. В рамках даної моделі, 

дискретні дозволені хвильові вектори для сферичного НК задаються виразом 

dq nn /2 , де 
n  – це n-на мода сферичної функції Бесселя 

1j . Таким чином 

лише дискретні хвильові числа (частоти) фонона )( nq  є дозволеними модами 

НК. В даній моделі, для процесу КРС приймається до уваги тільки 

фрьоліхівська взаємодія. В дипольному наближенні вклад в спектр КРС мають 

лише фонони з орбітальним квантовим числом 0l , якщо знехтувати ефектом 

перемішування валентних зон. Оскільки взаємодією через деформаційний 

потенціал в даній моделі нехтують, то вона застосовна тільки для опису 

процесу КРС в умовах близьких до резонансу. Зауважимо, що саме такі умови 

переважно реалізувалися в КРС дослідженнях колоїдних НК А2В6, виконаних 

в даній дисертаційній роботі. Однак, порівняння теоретичних спектрів, 

отриманих в рамках моделі МТК з експериментальними спектрами КРС НК 

CdSe в склі виявили задовільну кореляцію лише за умови припущення, що 

власна ширина фононної смуги   зростає зі зменшенням розмір НК [92]. Крім 

того, модель МТК не в змозі задовільно описати форму низькочастотного 

крила смуги КРС на оптичних фононах. Врахування лише розподілу НК за 

розміром для цього недостатньо, щоб добитися відповідності 

експериментальних спектрів і теоретичної форми лінії. Щоб отримати 

додаткове плече в області малих значень хвильового числа, необхідно було 

зробити припущення про додаткові ефекти, такі як спонтанна зміна частоти 

коливання, нерегулярність форми НК і флуктуація константи взаємодії між 

найближчими сусідами [93]. Описані результати дозволяють зробити 

припущення про те, що реальні композитні системи з НК далекі від ідеальних 

і однорідних за своєю структурою сферичних частинок, для яких була 
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розроблена модель МТК. Більше того, передбачені даною теорією моди з 

квантовим числом n відмінними від одиниці в експериментальних спектрах 

взагалі не спостерігаються, не дивлячись на те, що для них передбачена 

інтенсивність співмірна з інтенсивністю основного фононного піка (LO).  

Розрахунки мікроскопічної динаміки ґратки (МДГ). Суть і результати 

даного підходу проаналізуємо на прикладі обчислень, виконаних в роботі [94] 

для НК кремнію. Розрахунок динаміки ґратки сферичних НК кремнію 

розміром до 657 атомів здійснювалася прямою діагоналізацією динамічної 

матриці [94]. Силові константи були отримані використовуючи підхід 

парціальної густини, в якому внесок йон-йонної взаємодії розрахований, 

використовуючи метод Евальда, а електронна частина отримана з обчислень 

псевдопотенціалу. Отримані таким чином власні хвильові числа і власні 

вектори використовувалися для обчислення спектрів КРС в рамках моделі 

поляризації зв'язку. Поляризація всієї системи розраховується як сума внесків 

кожного зв'язку. В даних розрахунках було виявлено, що коливна амплітуда 

зменшується приблизно на 3.6 % поблизу границі НК. Зміщення частоти 

фононного піку зі зменшенням розміру НК в рамках даної моделі залежить як 

44.1 d [94].  

Обчислення методом молекулярної динаміки ґратки були виконані також 

для НК GaP [113] та Ge [114]. Фононний спектр, отриманий з використанням 

атомного потенціалу, було розділено на складові, пов’язані з внутрішньою 

частиною НК та його поверхнею. Для об'ємної складової, частота фонона з 

центра зони, як подовжнього оптичного (LO - longitudinal optic), так і 

поперечного оптичного (TO - transverse optic), зменшується із зменшенням 

розміру НК [113]. В НК Ge розміром до 6.8 нанометрів (7289 атомів), 

спостерігалося існування двох поверхневих мод – в низькочастотному 

діапазоні (< 50 см-1) і у діапазоні оптичних фононів (> 260 см-1) [114]. 

Високочастотна (оптична) мода є резонансною, тоді як моду в області малих 

значень хвильових чисел відносять до акустичних фононів, передбаченою 

теорією Лемба. Відхилення від моделі Лемба було виявлено для НК, розміром 
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менше 4 нанометрів. Таким чином, мікроскопічні розрахунки забезпечують 

додаткове розуміння природи коливань в НК. 

Було виявлено, що підгонка розрахованих в рамках молекулярної 

динаміки коливних амплітуд до фононної функції обмеження Гауса дала 

найкращий збіг для  =9.67. Коливна амплітуда на границі НК (яка на 3.6 % 

менша ніж у центрі НК), знайдена з розрахунків молекулярної динаміки, є 

значно меншою ніж значення 1\е, яке використовуюється в моделі Ріхтера та 

набагато більшою ніж значення )4exp( 2 , що приймається в моделі Кембела-

Фуше. Порівняння функції обмеження Гауса і відповідних коефіцієнтів Фур’є 

для трьох різних значень   (2,9.67 і 
28 ) представлене на рис. 1.8 [96]. 

Відзначимо, що ваговий коефіцієнт 
2

)(qC  відповідає дуже різкому 

падінню інтенсивності КРС при 2  і дуже повільному – при 28  . Отже, 

модель Ріхтера передбачає тільки незначні зміни спектру КРС, тоді як модель 

Кампбела-Фуше прогнозує максимальне відхилення від об'ємного значення 

(для того ж самого розміру НК). З іншого боку обчислення виконані в роботі 

Zi та ін. [94] дають проміжний результат. Варто зазначити, що значна кількість 

результатів задовільно пояснюється на підставі моделі обмеження у формі 

функції Гауса використовуючи 28   [96]. 

Таким чином, коли асиметрія смуги незначна, вона може бути пояснена 

дисперсією фононих кривих масивних кристалів. Проте, часто спостерігається 

уширення і асиметрія смуги, форма якої якісно відрізняється від теоретичної. 

Надлишкове уширення пояснюють зменшенням часу життя в наслідок 

присутності дефектів, тоді як додаткова асиметрія пов’язується з такими 

ймовірними чинниками як розподіл НК за розміром, випадкові зміни частоти 

коливань, нерегулярність форми НК. 
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Рисунок 1.8. Порівняння функції обмеження Гауса (а) і коефіцієнтів Фур’є (б) 

для трьох різних значень : (1) -  =2 (модель Ріхтера); (2) -  =9.67 (модель 

поляризованого зв’язку); (3) -  = 82 (Модель Камбела і Фуше) [96]. 

 

 

Характерними особливостями спектрів КРС нанокристалічних систем є 

уширення і асиметрія форми лінії в області низьких частот. В моделі на основі 

гаусівської функції обмеження, ця асиметрія по суті пов'язана з негативною 

дисперсією. З іншого боку, в рамках більш строгої теорії континууму, 

асиметрія може виникати внаслідок вкладу менш інтенсивних дискретних мод 

більш високих порядків (np=2 та np=3, рис. 1.9) [92].  
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Рисунок 1.9. Спектральна залежність перерізу розсіяння КРС для НК CdS 

радіусом 2 нм, розрахована в роботі [115] з використанням різних наближень 

для опису електронної структури проміжних електронних рівнів, що 

приймають участь в процесі КРС: незкорельованих електрон-діркових пар 

(штрихова крива), екситон у сферичній квантовій ямі (штрих-пунктирна 

крива) та необмежений екситон (суцільна крива).  

 

 

Теорія мікроскопічної динаміки ґратки також вказує на існування мод, що 

відповідають хвильовим числам меншим частоти оптичних фононів з центра 

зони Бріллюена, що узгоджується з негативним характером дисперсійної 

кривої. 

Поверхневі фонони у НК. У НК співвідношення поверхні до об’єму 

набагато вище, ніж в об’ємних кристалах. Тому в експериментальних спектрах 

КРС для НК очікується прояв поверхневих оптичних (SO, англ. surface optical) 

фононів, значення частот яких у випадку НК сферичної форми з діаметром d, 

що перебувають у середовищі з діелектричною проникністю εm, знаходяться 

між частотами LO і TO фононів [116–118].  

Найбільш типовим способом апроксимації експериментальних спектрів 

КРС першого порядку напівпровідникових наноструктур є розклад на дві 
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компоненти, що відповідають розсіюванню на LO та SO фононах, відповідно 

(рис. 1.10) [118–123]. 

 

 

Рисунок 1.10. Приклад типової апроксимації експериментальних спектрів 

КРС НК CdS суперпозицією SO та LO фононів. Запозичено з роботи [119]. 

 

 

В рамках наближення діелектричного континууму, фононний спектр 

набору наносфер діаметром d у середовищі з дійсною, незалежною від частоти 

діелектричною проникністю m, характеризується появою додаткових мод в 

інтервалі між частотами LO і TO фононів. Величини частот цих мод 

визначаються наступними співвідношеннями: 

m
l

l


)1(
)(




,                                            (1.16) 

де l=1, 2, 3, ... [116]. Інтенсивність цих мод у НК зменшується зі зростанням 

віддалі від поверхні сфери пропорційно до 1/rl–1, за винятком, так званої, 

фреліхівської моди, що відповідає l=1 і має постійну амплітуду в усьому об'ємі 

сфери (рис. 1.11) [116].  
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б 

Рисунок 1.11. (а) Залежність уявної частини діелектричної функції ε від 

частоти [124]. (б) Схематичне зображення електростатичних полів 

поверхневих мод з l=1, 2 та ∞ [124][125]. 

 

 

У випадку змішаних кристалів з двомодовим типом перебудови 

фононного спектру поведінка оптичних мод описується з урахуванням двох 

типів осциляторів, які взаємодіють через свої електричні поля. При цьому 

ефективна сила осцилятора пропорційна кількості осциляторів у одиниці 

об'єму. Якщо для цих двох мод немає перекриття смуг залишкових променів, 

тобто TO1<LO1<TO2<LO2, функція діелектричного відгуку для твердого 

розчину має вигляд [120]: 
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де j – значення високочастотної діелектричної проникності для CdSe (j=1) і 

CdS (j=2), LOj та TOj – частоти відповідно поздовжніх і поперечних CdSe-

подібних (j=1) і CdS-подібних (j=2) мод, які залежать від хімічного складу 

твердого розчину. З системи рівнянь (1.16-1.18) можна отримати вираз для 

частот поверхневих фононів у змішаних кристалах [120]. 

Щодо залежності частот поверхневих фононів від розміру НК, то в цьому 

питанні існують принципові розбіжності в позиціях різних авторів. З одного 

боку, вважається, що частоти поверхневих фононів однакові для об'ємних і 

мікрокристалічних зразків [126], з іншого – незначна залежність частот 

поверхневих фононів спостерігалась для НК CdSe у склі [118] (зміщення на 

величину 4 см–1 при зменшенні середнього радіуса нанокристалів від 6 до 2.5 

нм), в той час як експериментальні дослідження виконані в роботі [127] не 

виявили жодної виразної тенденції у поведінці частот поверхневих фононів зі 

зміною розміру (рис. 1.12). 

Дані щодо розмірної залежності поверхневих оптичних фононів в НК 

менших 3,5 нм в літературі відсутні і вперше були досліджені в даній 

дисертаційній роботі. 

З огляду на те що одним з важливих аспектів дослідження і результатів 

даної дисертаційної роботи були процеси інтердифузії в гетеро-НК типу 

“ядро-оболонка”, слід підсумувати літературні дані по оптичних фононах в НК 

твердих розчинів А2В6 (оскільки робота по НК типу “ядро-оболонка” 

виконувалась нами вперше).  
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Рисунок 1.12. Залежності значень частот CdSe-подібних і CdS-подібних 

поверхневих фононів у НК CdS1–xSex різного компонентного складу х від 

розміру НК. Запозичено з роботи [127]. 

 

 

Як видно з результатів роботи [127] (рис. 1.13), спостерігається певне 

систематичне перевищення експериментальних фононних частот у порівнянні 

з розрахунковими значеннями, причому особливо яскраво це виражено для 

фононів, які відповідають підґратці з переважним вмістом аніона (CdS-

подібних для нанокристалів з високим вмістом сірки і CdSe-подібних для 

нанокристалів з високим вмістом селену). До того ж, навіть отримані 

експериментально частоти CdSe-подібних LO1 фононів виявляються істотно 

вищими від розрахункових значень (рис. 1.13). Причини виявлених 

розбіжностей, на нашу думку, можуть бути пов'язані з дією кількох чинників. 

З одного боку, вони можуть бути обумовлені факторами, не врахованими в 

теоретичному розгляді (частотна залежність діелектричної проникності 

матриці, залежність частоти поверхневих фононів від розміру та форми НК). З 

іншого боку, не можна гарантувати відсутності певних систематичних 

похибок у оцінці внеску поверхневих фононів у виміряний спектр КРС, адже 

саме в цю область потрапляють частоти TO фононів та двофононних 
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збуджень, які також можуть давати певний внесок у результуючий 

експериментальний спектр.  

 

Рисунок 1.13. Залежність експериментальних значень частот LO фононів () 

та поверхневих фононів ( – [120],  – [128],  – [127]) в НК CdS1–xSex. 

Розрахункові залежності для LO і TO фононів взяті з робіт [120][129] 

(пунктирні лінії), для поверхневих фононів з роботи [120] (суцільні лінії) та 

[129] (штрихові лінії). Запозичено з роботи [127]. 

 

 

Було також показано, що більш точне визначення величини 

компонентного розчину твердого розчину х досягається при використані – 

замість частот LOCdS та LOCdSe фононів – їх різниці (рис. 1.14) [130]. 

В роботах Ажнюка та співавторів [130, 131] було встановлено кореляцію 

між значеннями вмісту селену у вкраплених в боросилікатне скло НК CdS1–

xSex, визначеними нами зі спектрів КРС за різницею частот x та за 

співвідношенням інтенсивностей смуг CdSe-подібних (LO1) і CdS-подібних 

(LO2) фононів xi =ILO1/(ILO1+ILO2). Слід відзначити, що вимірювання 

проводилися з використанням різних енергій збуджуючого випромінювання, 

необхідних для досягнення умов резонансного збудження НК різного 

компонентного складу. 
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Рисунок 1.14. Залежність частот CdSe- (1) та CdS-подібних LO коливань (2), 

а також їх різниці, від компонентного складу х НК CdS1-xSex. Запозичено з 

роботи [130]. Товщина сірої прямої лінії відповідає точності визначення 

складу за різницею частот, x = 0.03. 

 

 

Хоч загальний хід залежності на рис. 1.15 свідчить про певну кореляцію 

хімічного складу, визначеного згаданими двома методами на основі 

спектроскопії КРС, слід зазначити, що при вимірюваннях КРС для одного й 

того ж зразка при різній довжині хвилі збудження exc, розбіжність у значеннях 
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вмісту селену x, отриманих з використанням (LO2 – LO1) значно менша, ніж 

розбіжність у значеннях вмісту селену xi, отриманих з ILO1/(ILO1+ILO2) [132]. Для 

двох зразків, які ілюструють це, відповідні експериментальні дані на рисунку 

показано білими (незаповненими) значками. Причини такої значної 

розбіжності для другого з названих способів визначення складу НК можуть 

бути пов'язані як з відмінностями в резонансній поведінці інтенсивностей 

CdSe-подібних і CdS-подібних фононів, так і з тим, що, з огляду на дисперсію 

складу в ансамблі НК, при збудженні випромінюванням з різними довжинами 

хвилі основний внесок у спектр КРС може походити від НК різного хімічного 

складу [130–132]. 

 

 

Рисунок 1.15. Кореляція між значеннями вмісту селену в НК CdS1–xSex, 

визначеними нами зі спектрів КРС за різницею частот x та за співвідношенням 

інтенсивностей смуг LO1 і LO2 фононів xi. Товщина сірої прямої лінії x = xi 

відповідає точності визначення складу за різницею частот x = 0.03 [132]. 

 

 

Крім того, як видно з рис. 1.15, в інтервалі x < 0.6 з використанням 

співвідношення інтенсивностей фононних смуг отримуємо більший вміст 

сірки, ніж з використанням різниці частот (xi < x), а для x > 0.8 – більший вміст 
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селену (xi > x). Це, зокрема, може бути пов'язано з тим, що переріз КРС 

значною мірою визначається константою електрон-фононної взаємодії 

(поляронною константою) *. Для двомодових твердих розчинів A2B6 у моделі 

двох невзаємодіючих осциляторів значення поляронних констант для 

компонентів твердого розчину оцінюється за формулою [133]: 
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де 0 = +4i і  – статична і високочастотна діелектрична проникності, e і 

m* – заряд електрона та його ефективна маса, 4i – сили осциляторів, 

hLO,i – енергії відповідних LO фононів. Для системи твердих розчинів CdS1–

xSex 2
*(CdS)/1

*(CdSe)  1.7 [133], тому в резонансних умовах збудження 

спостерігається додаткове посилення інтенсивності ліній LO фононів 

сульфідного компоненту змішаного кристала. 

Для НК в скляних матрицях, детально було досліджено вплив тиску 

матриці на спектри КРС, оскільки отримання напівпровідникових НК у 

матриці на основі силікатного скла методом дифузійно обмеженого росту 

передбачає швидке охолодження від температур близько 700С до кімнатної 

температури [132]. Внаслідок різниці в коефіцієнтах теплового розширення 

напівпровідника та матриці (матриця стискається сильніше, ніж НК) в 

отриманих композитах “матриця/НК” останні за нормальних умов 

перебувають під тиском з боку матриці, величина якого становить близько 0.5 

ГПа [142, 143]. Тиск скляної матриці на НК призводить до змін у їх фононному 

спектрі, зокрема до зростання частот максимумів у спектрах КРС, що 

відображають зменшення постійної ґратки ГК під дією стиску [208, [134]. 

Аналогічного ефекту стиску можна було б очікувати і у випадку НК 

вкраплених у полімерні матриці, однак попередні дослідження виконані в 

роботах Ажнюка та співавт. не виявили такого ефекту [135]. Подальше 

дослідження впливу полімерної матриці на фононний та оптичний спектр НК 

тому стало одним з завдань даної дисертаційної роботи. 
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Для оцінки індукованого тиском матриці зменшення сталої ґратки a/a з 

фононних спектрів було запропоновано вираз [136, 137]: 

3

1)/( /1 
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NC

i
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,      (1.21) 

де 

B

i  і 

NC

i  – частоти відповідних фононів у об’ємному та вкрапленому в 

скло нанометричному кристалах,  – параметр Грюнайзена, значення якого 

для кристалів CdS1–xSex дорівнює 1.1 [136]. 

 

Цікаво, що для НК CdSe, отриманих колоїдним методом, повідомлялося 

про зміни частоти LO фононів, яку автори пов’язували з дією як стискуючих, 

так і розтягуючих напружень [138]. Важливо, що НК при цьому не були 

інкорпоровані в матрицю, а пасивовані й поміщені в органічний розчинник, а 

напруження, на думку авторів, були зумовлені дією органічної чи неорганічної 

пасивуючої оболонки [138]. Однак, дослідження виконані в роботі [138] мають 

принаймні один принциповий недолік, який ставить під сумнів отримані 

авторами результати. Цим недоліком є те, що висновок про стискаючу чи 

розтягуючи дію лігандів робиться для зразків НК отриманих різним синтезом 

(тобто для отримання НК з різними лігандами використовувалися різні 

процедури синтезу). Тобто фактично порівнюються різні НК, а не однакові НК 

з різною пасивацією.  

В даній дисертаційній роботі ефекту пасивуючих молекул на фононний 

спектр НК також була приділена значна увага, про що детально йтиметься в 

розділі 3.4. Однак, на відміну від роботи [138], нами досліджувалися одні і ті 

ж самі НК при заміщенні одних поверхневих лігандів на інші. 

Ефекти резонансу. З метою експериментального вивчення особливостей 

електрон-фононної взаємодії (ЕФВ) в напівпровідникових НК, в літературі 

досліджувалося резонансне КРС на оптичних фононах в НК багатьох сполук. 

Використовуючи феноменологічну модель, було проаналізовано відношення 

інтенсивностей обертону і основного раманівського піку [110], і отримані 
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результати дають підставу вважати, що ЕФВ слабшає при зменшенні розміру 

НК. Для НК кубічного CdS, синтезованих хімічним осадженням в метанолі, 

було знайдено зростання співвідношення інтенсивностей LOLO II 12 /  при 

збільшенні розміру частинок внаслідок нагрівання вихідних НК до C300  (рис. 

1.16) [139].  

 

Рисунок 1.16. Залежність співвідношення інтенсивностей LOLO II 12 /  при 

збільшенні розміру частинок CdS в роботі [139]. 

 

Відпал при більш високій температурі призвів до подальшого збільшення 

розміру частинок, яке супроводжувалось переходом від метастабільної 

кубічної до стійкої гексагональної фази (рис. 1.16). В гексагональній фазі 

відношення інтенсивностей також збільшувалося при збільшенні розміру НК. 

Подібна розмірна поведінка була виявлена і для НК InP і CdSe, а також 

передбачалася теоретично [96]. З іншого боку, результати інших авторів для 

НК CdSe [140], CdSхSe1-х [141] і ZnSe [142] показують протилежну тенденцію, 

яка також якісно пояснювалася теоретично, використовуючи інший підхід 

[143, 144].  

Використовуючи відповідні механічні і електромагнітні граничні умови 

для розсіяних фононів, детальна теорія однофононного резонансного 

раманівського розсіяння в сферичних наночастинках передбачає зв'язок 

поперечних і поздовжніх мод [145]. Показано, що в дипольному наближенні 
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тільки фононна мода з 0l  (що відповідає LO фонону) здатна взаємодіяти з 

фотоном. Прояв SO фононів в спектрах КРС НК сферичної форми при 

збудженні в найнижчий максимум поглинання заборонений, оскільки 

найнижчі поверхневі фонони не взаємодіють зі сферично-симетричним 

розподілом заряду, що відповідає міжзонному переходу 1Se-1Sh. Тому прояв 

цієї моди в спектрах НК пояснювали, як правило, відхиленням форми НК від 

ідеальної сферичної або ж змішуванням станів валентної зони [118]. 

 

а б 

Рисунок 1.17. Спектри КРС першого та другого порядку при збудженні 

випромінюванням з різними довжинами хвиль (а) та повний резонансний 

профіль КРС (б) для НК Cd1-xZnxS у скляній матриці. (б)  Запозичено з роботи 

[146]. 

 

Спектри КРС LO фононів в НК твердих розчинів Cd1-xZnxS в скляній 

матриці виявили цікаву резонансну поведінку (рис. 1.17). Слід зазначити 

помітне підвищення інтенсивності резонансу LO фонона на довжині хвилі 

457.9 нм (рис. 1.17, а). Кількісний аналіз інтенсивності КРС (нормованої по 

відношенню до фонона кристала кварцу) як функції енергії фотона E  показав 

асиметрію, що припускає інтерференційний ефект (рис. 1.17, б). Амплітуда 
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розсіяння знаходиться як сума резонансного і нерезонансного (слабо 

залежного від E ) членів: 
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     (1.22) 

де 0E  – резонансна енергія e  – ширина електронного переходу. Перший 

доданок, резонансний, є результатом прямого міжзонного переходу при Е0 = 

2.724 еВ в НК; доданок B  є нерезонансним (приблизно 8 % від величини 

резонансного доданку) і приписаний [146] іншим міжзонним переходам при 

енергіях, далеких від 0E . 

В більшості досліджень, для моделювання спектральної форми фононної 

смуги, використовується дисперсійна крива фононів об’ємного кристала. 

Проте, остання не обов'язково може бути застосовною для НК малих розмірів. 

Нещодавні дослідження показують, що використовування дисперсійної кривої 

фононів об’ємного кристала в моделі обмеження Гауса підтверджується для 

частинок CdS діаметром 6 нм, однак для частинок розміром менше 2 нм 

передбачена форма лінії суттєво відрізняється від передбаченої моделлю 

[109]. Ці розбіжності можна пояснити незастосовністю дисперсійних кривих 

фононів об’ємного кристала до НК.  

Правила відбору резонансного однофононного КРС. Характерною 

особливістю резонансного КРС є зміна правил відбору, обумовлена появою 

нових механізмів розсіювання і селективне підсилення інтенсивності ліній 

КРС для фононів певного типу. У полярних кристалах з добре вираженою 

екситонною структурою краю власного поглинання резонансне підсилення 

інтенсивності розсіювання на LO фононах вказує на те, що процес розсіювання 

визначається фрьоліхівським механізмом розсіювання через проміжні стани 

вільних екситонів. Як відзначалося вище, правила відбору КРС для 

однофононного розсіювання отримують в припущенні про те, що хвильовий 

вектор фонона дорівнює нулю. Для міжзонного електронного переходу в 

області малих значень q
   qq


  симетрія двох електронних станів, що 
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взаємодіють через фрьоліхівський гамільтоніан, залишається незмінною. 

Тому, тензор КРС має таку ж симетрію як і діелектричний тензор, тобто в 

кубічних напівпровідниках він є діагональним для переходів поблизу точки Г 

зони Бріллюена  0k


 і розсіювання є дозволеним для L
e ׀׀ S

e . Фрьоліхівська 

взаємодія обумовлена взаємодією електрона і макроскопічного електричного 

поля, індукованого LO фононом. Подібна взаємодія отримується для дірок 

простою заміною знаку заряду. Тому, у дипольному наближенні  0q


 

вклади електрона і дірки взаємно компенсуються, і міжзонні фрьоліхівські 

матричні елементи не дають внеску у КРС. Цим пояснюється мала 

інтенсивність лінії дозволеного однофононного LO-розсіювання в досконалих 

кристалах. Дійсно, згідно закону збереження енергії і хвильового вектора (

SL
kkq


 ), q
  фонона, дозволеного в процесі КРС першого порядку, є дуже 

нескінченно малим (практично рівним нулю). Однак, в дійсності q
  обмежене 

областю малих але все ж скінченних значень, яка залежить від дисперсії зони 

і фрьоліхівський механізм розсіювання може бути домінуючим при 

температурах, для яких реалізується збудження значної кількості LO фононів 

(тобто LOБ
Tk  ). Якщо 0q

 , то дозволеними операціями симетрії є ті, які 

залишають q  інваріантним і тому правила відбору стають залежними від 

напрямку q
 .  

Квантово-хімічні та атомістичні розрахунки, а також моделі на основі 

нормальних молекулярних мод являють собою найбільш свіжі підходи до 

теоретичного опису фононів в НК. 

Атомістичні моделі з використанням емпіричного силового поля на 

основі різних потенціалів добре описують LO та SO смуги в 

експериментальних спектрах КРС [147]. Ці розрахунки вказують на те, що в 

LO коливаннях НК задіяні переважно внутрішні атоми НК, тоді як, в SO моду 

дають вклад всі атоми НК [147]. Варто відзначити, що всупереч назві, 

"поверхневий оптичний фонон" не є локалізований, навіть частково, на 
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поверхні НК. Цей результат узгоджується з трактуванням фрьоліховської 

моди, описаним вище [148].  

На відміну від більш ранніх моделей, атомістичні моделі, передбачають 

коливні моди з частотами вище LO, вперше виявлені в експериментальних 

спектрах КРС автором в роботі [36]. Умовна назва цієї спектральної 

особливості, високочастотне плече (англ. high-frequency shoulder, HFS) [36], 

була прийнята в подальших роботах інших авторів [149–151]. Не дивлячись на 

відносно слабку ЕФВ передбачену для HFS-мод теоретично, значна густина 

станів [152] забезпечує їх прояв в експериментальних спектрах, особливо 

сильний для ультрамалих НК [43]. 

Порівняльний аналіз трьох емпіричних міжатомних потенціалів, які 

найбільш часто використовуються для обрахунку фононів в НК, показав, що 

найкраще узгодження з наявними експериментальними даними дає 

використання потенціалу Stillinger-Weber + Coulomb [153]. Очевидно це 

зумовлено тим, що потенціал Lennard-Jones + Coulomb враховує лише 

двохчастинкову взаємодію, потенціал Tersoff враховує двох- і 

трьохчастинкову взаємодію, але не містить кулонівських доданків, тоді як 

потенціал Stillinger-Weber поєднує переваги двох останніх. Як результат, всі 

три потенціали дають ідентичну частоту LO моди, однак різняться в 

результатах щодо півширини смуги КРС, а також положення максимуму і 

півширини смуги ІЧ поглинання. Крім того, різні потенціали дають різний 

ступінь розупорядкування у структурі, що веде до різної тенденції щодо 

залежності частоти фонона від відстані від центру НК у напрямку поверхні 

[153]. Експериментальна перевірка радіальної залежності частоти фонона не є 

на сьогодні можливою, і не може бути відокремлена із загального уширення 

фононного піку в ансамблі НК чи навіть спектрів одиночних НК. Отримання 

фононних спектрів КРС одиночних НК набуло в останні роки реальних 

перспектив завдяки стрімкому розвитку методик на основі гігантського КРС 

(ГКРС) – англ. Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) та Tip-Enhanced 
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Raman Scattering (TERS). В дослідження з цього перспективного напрямку 

приймав активну участь також і автор даного дисертаційного дослідження. 

Моделі на основі аналізу нормальних молекулярних мод застосовується до 

НК, що складаються з десятків чи навіть сотень атомів. Даний підхід дає 

велике число дозволених в КРС дискретних, але щільно розташованих 

коливних мод, які зливаються в квазінеперервний спектр. Наприклад для 

кластерів CdSe [154] та CdS [155], розраховані таким методом спектри 

складаються з кількох широких смуг в області коливань розтягу Cd-Se та Cd-

S, відповідно. При цьому, більш низькочастотна з цих смуг відповідала 

коливанням зав’язків між поверхневими атомами кадмію та сіркою молекули 

ліганда (тіофенолата), а більш високочастотна – коливанням розтягу зав’язків 

Cd-S(Se) всередині кластерів [154, 155]. 

Розрахунки фононних спектрів КРС з перших принципів, які стали 

можливими для НК розміром кілька нм лише кілька років тому дають досить 

цікаві результати – як щодо спектральної залежності, так і зміни її форми з 

розміром НК та іншими його параметрами (рис. 1.18). 

 

Рисунок 1.18. Спектри КРС НК CdS та CdSe різного розміру, розраховані з 

перших принципів (an initio) в роботі [152]. 

 

Варто однак зазначити, що ні ці розрахунки з перших принципів, ні 

найбільш точні мікроскопічні чи напівфеноменологічні моделі не дають 

задовільного опису експериментального спектра КРС на оптичних фононах у 
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полярних напівпровідниках типу А2В6. Для ілюстрації цього факту достатньо 

порівняти типові розраховані спектри на рис. 1.9 та 1.18 з типовим 

експериментальним спектром КРС на рис. 1.10. 

Ще один підхід, запропонований в роботах Gao та ін. [156], припускає 

що частота фонона в НК може бути описана/отримана як накладання двох 

ефектів: зміщення через квантовий конфайнмент (отриманий авторами з 

розширеної формули Кубо) та зміщення зумовленого поверхнею (обчисленого 

з перших принципів). Не дивлячись на те, що дана модель, на перший погляд, 

добре описувала вибрані авторами експериментальні літературні дані для 

кількох матеріалів, заявлена авторами здатність моделі до визначення розміру 

НК за спектрами КРС є, на нашу думку, необґрунтованою. Детально це буде 

аргументовано в розділі 3 при аналізі даних щодо впливу поверхні, лігандів та 

матриці на фононний спектр НК. Тобто факторів, які апріорі не можуть бути 

враховані в моделі Gao та ін. [156]. З цим, на нашу думку, пов’язаний також і 

той факт, що розкид експериментальних літературних даних для частоти 

фонона в НК одного і того ж розміру співмірний з діапазоном залежності 

частоти від розміру, передбаченої моделлю. Іншими словами, розмірна 

залежність частоти фонона в НК є очевидно занадто слабкою щоб бути 

використаною в ролі надійного методу визначення розміру НК, принаймні для 

сполук А2В6.  

І, нарешті, відзначимо ще дві слабкі сторони останньої моделі, що 

остаточно унеможливлюють її використання. Це, по-перше, аномально 

великий, до 80 %, і тим паче залишений без пояснення частотний зсув за 

рахунок "поверхневого фактора" для НК CdS. При тому, що аналогічний ефект 

для НК CdSe складає в даній моделі лише 20-30 %. Другий факт – це, 

абсолютно нелогічне збільшення вкладу цього "фактору поверхні" зі 

збільшенням розміру НК.  
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1.4. Особливості спектроскопічних досліджень колоїдних НК 

Оптичні спектроскопічні дослідження напівпровідникових НК А2В6 

проводилися в даній роботі переважно методами спектроскопії оптичного та 

інфра-червоного поглинання, комбінаційного (раманівського) розсіювання 

світла, стаціонарної ФЛ та кінетики згасання ФЛ.  

Для дослідження спектрів оптичного поглинання в діапазоні 300–1000 нм 

використано спектрометри Specord 210, Shimadzu-RF-5001-PC Спектральна 

ширина щілини при вимірюваннях оптичного пропускання не перевищувала 2 

нм. Відносна похибка при визначенні коефіцієнта поглинання  / не 

перевищувала 10 % при 0.3  d  3.  

Вимірювання спектрів ФЛ та КРС у макроконфігурації розсіювання 

проводилися на установці, створеній на базі спектрометра ДФС-24. Для 

збудження фотолюмінесценції та КРС використовувався Ar+ (exc = 457.9, 

488.0 та 514.5 нм), He-Ne (exc = 632.8 нм) або He-Cd (exc =441.7 нм) лазер. У 

ролі приймача використовувався фотоелектронний помножувач Hamamatsu. 

Спектральна ширина щілини при вимірюваннях КРС не перевищувала 2.5-3 

см-1. Спектри ФЛ вимірювалися також на флуориметрі Perkin-Elmer LS55. 

Спектри комбінаційного розсіювання світла і ФЛ у макро- і 

мікроконфігурації досліджувалися також на кафедрі фізики напівпровідників 

Кемніцького технічного університету (Німеччина) на спектрометрах Dilor 

XY 800 та LabRam HR800, обладнаних CCD-камерами, які дозволяли 

реєструвати спектр одночасно у 1024 чи 2048 каналах і реалізувати 

накопичення сигналу, тривалість якого, залежно від величини сигналу, 

становила від кількох хвилин до однієї години. Установка для 

мікрораманівського розсіювання дозволяла ефективно здійснювати 

сканування зондуючого лазерного випромінювання по поверхні зразка. Для 

збудження використовувався He-Cd (exc = 325, 441,7 нм), Ar+ (exc = 457.9, 

476.5, 488.0 та 514.5 нм) або Kr+ (exc = 482.5, 647.1 та 676.4  нм) 

лазер.  Спектральна ширина щілини при цьому не перевищувала 3 см–1. 
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Вимірювання частково проводилися при кімнатній температурі. 

Низькотемпературні виміри проводилися на спектрометрі Dilor XY 800 в 

макро-конфігурації з використанням гелієвого кріостата замкнутого циклу 

(OxfordTM) або ж мікро-конфігурації на спектрометрі LabRam HR800 за 

допомогою мікро-приставки LinkamTM, з робочим діапазоном температур від 

80 до 800 К. 

Вимірювання просвітлювальної електронної мікроскопії високого 

розділення проводилися в Кемніцькому технічному університеті та 

університеті м. Ольденбург (Німеччина) на електронному мікроскопі Philips 

CM 20 FEG (200 кеВ).  

Поряд із загальними особливостями перерахованих спектроскопічних та 

мікроскопічних методик застосовно до напівпровідникових кристалічних 

матеріалів, використання в ролі об’єктів дослідження нанокристалів 

призводить до додаткових ускладнень. Особливості в дослідженні 

напівпровідникових НК, отриманих методами колоїдного синтезу, можна 

умовно розділити на дві групи. Перша з них пов’язана власне з малим 

розміром НК. Останній, наприклад, разом з відсутністю достатнього 

термічного контакту з оточенням, є причиною термічного розігріву НК при 

дослідженнях, що використовують в ролі збуджуючого чи зондуючого 

елемента сфокусоване лазерне світло чи електронний пучок. Друга група 

проблем, що виникають при дослідженні колоїдних та інших типів 

напівпровідникових наноструктур, пов’язана зі значною часткою поверхневих 

атомів, які є хімічно активними. Це може також призводити до зміни 

властивостей НК в процесі їх дослідження, зокрема, до окислення чи 

акумулювання надлишкового заряду. 

Зокрема, при ПЕМ-дослідженнях виникають труднощі для НК, які 

стабілізовані певними полімерами, якщо останні мають схильність до 

накопичення негативного заряду (заряджання). Як наслідок, 

унеможливлюється отримання зображення з високою роздільною здатністю, 
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оскільки це може бути досягнуто лише при значному фокусуванні 

електронного пучка, яке посилює ефект локального заряджання.  

Метод рентгенівської дифрактометрії, широко застосовується для 

встановлення типу кристалічної структури різноманітних матеріалів, а також 

оцінки розміру нанометрових кристалів [157]. Однак при застосуванні даного 

методу до НК малих розмірів достовірність отриманої інформації щодо 

розміру НК не є достатньо високою. Однією з причин може бути структурна 

реорганізація (кристалічної ґратки) НК, яка призводить до додаткового 

уширення та зміщення рефлексів, а отже робить визначення середнього 

розміру НК за цими параметрами менш достовірним. Практично з 

нерозв’язними складностями стикається дана методика при аналізі структури 

гетеронанокристалів, таких як, наприклад CdSe/CdS. Через близьке положення 

рефлексів для цих (і багатьох інших популярних пар) сполук, а також їх 

уширення, достовірно розділити вклад матеріалів в дифрактограму в багатьох 

випадках просто неможливо (рис. 1.19).  

 

Рисунок 1.19. Дифрактограми серії гетеро-НК типу “ядро-оболонка” 

CdSe/CdS з різною товщиною оболонки. Запозичено з роботи [158]. 
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Зі схожими проблемами доводиться мати справу і методиках на основі 

дифракції електронів, зокрема в найбільш поширеному мікроскопічному 

методі дослідження розмірів НК та їх кристалічності – просвічуючій 

електронній мікроскопії (ПЕМ). Застосування ПЕМ до гетеро-НК як правило 

не дозволяє достовірно встановити товщину оболонки чи ступінь інтердифузії 

між компонентами гетерочастики через недостатній контраст відповідних 

областей зображення (рис. 1.20). 

 

Рисунок 1.20. Типове ПЕМ-зображення гетеро-НК А2В6 на прикладі системи 

типу “ядро-оболонка” CdТe/CdS. Запозичено з роботи [159]. 

 

 

Таким чином, на момент початку виконання дисертаційного дослідження 

очевидною була необхідність відшукання методики, в якій би (і) внески різних 

компонент гетеро-НК можна було ідентифіковувати з достатньою 

достовірністю; (іі) забезпечувалася б достатня статистика за помірний час 

вимірювань (слабке місце ПЕМ); (ііі) можливість достовірного і бажано 

неруйнівного дослідження невеликої кількості матеріалу (слабке місце 

рентгенівської дифрактометрії, яка зазвичай потребує відносно великий об’єм 

матеріалу). На основі попереднього багаторічного досвіду відділу “Оптики та 

спектроскопії” у дослідженні різноманітних напівпровідників методом 
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спектроскопії КРС, ми вибрали її як основний метод і для дослідження 

колоїдних напівпровідникових НК, зокрема наногетероструктур на їх основі 

та композитів НК/полімер. 

Загальною особливістю методів дослідження, що використовують 

лазерне збудження, є чутливість отриманих спектрів, а отже і певних 

властивостей НК до інтенсивності чи тривалості опромінення. Яскравим 

прикладом цього ефекту є розглянуте в розділі 4.3 фотоіндуковане підсилення 

ФЛ в НК типу “ядро-оболонка”. Іншим ефектом, що проявляється навіть без 

застосування потужного лазерного збуджуючого випромінювання, а 

достатньо чітко проявляється при збудженні менш потужними джерелами, що 

входять до складу флуорометрів і спектрофотометрів, є фотоіндуковане 

заряджання НК, про яке йтиметься в розділі 2.5. Всебічне дослідження цих та 

інших ефектів є необхідним, оскільки вони можуть спотворювати результати 

інших експериментів, зокрема дослідження температурної залежності 

спектрів ФЛ є можливим лише в межах тих величин потужності лазерного 

випромінювання, при яких можна знехтувати ефектом фотоіндукованого 

зростання інтенсивності ФЛ з часом.  

З огляду на застосування спектроскопії КРС на фононах як основного 

методу дослідження та необхідності методики дослідження фононного 

спектру, яка б не містила потенційної можливості модифікації зразка під час 

вимірювання, нами використовувалося ІЧ Фур’є спектроскопія в далекому ІЧ 

діапазоні. Дані вимірювання проводилися в лабораторії університету м. 

Кемніц, на спектрометрі Vacuum spectrometer BRUKER VERTEX 80v. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Розглянуто основні підходи до отримання НК А2В6 засобами колоїдного 

синтезу, їх основні недоліки і переваги. Методи хімічного синтезу дають значно 

ширші можливості, порівняно з іншими технологічними методами, щодо 

контролю параметрів напівпровідникові НК, які важливі з т.з. дослідження 

фундаментальних фізичних властивостей, зокрема фононних спектрів: ширший 

діапазон розмірів, краща однорідність розмірів, різна форма, висока 

концентрація, гнучкість в приготуванні зразків та композитів, великий спектр 

можливих гетеро-НК.  

2. Важливими є перевагами колоїдних НК для дослідження фононних 

властивостей методом КРС: завдяки відсутності матриці (на відміну від НК в 

стеклах чи епітаксійних КТ) є можливість отримувати більшу щільність НК в 

досліджуваному об’ємі, а отже досягати вищого сигналу КРС. Відсутність 

значних напружень стиску (неминуча в НК в стеклах чи епітаксійних КТ) може 

дозволити більш точне і детальне дослідження фононних властивостей власне 

НК. 

3. Проведений аналіз теоретичних підходів до опису розмірного квантування 

електронного спектру в напівпровідникових НК та експериментальних спектрів 

оптичного поглинання НК дозволив зробити наступний висновок: навіть при 

введенні у мікроскопічні розрахунки численних поправок пов’язаних зі 

скінченним розміром кристалічної ґратки, кореляції вдається досягати лише з 

частиною експериментальних даних. Існуючий суттєвий розкид 

експериментальних даних не можна пояснити самими лише 

експериментальними похибками, зокрема у визначенні положення 

спектрального максимуму в спектрах поглинання та/або розміру НК на 

зображеннях ПЕМ. Очевидно, що положення спектральних особливостей в 

спектрах ФЛ та поглинання залежить від структури поверхні НК та її оточення, 

зокрема адсорбованих молекул ліганда чи полімера. 
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4. На основі проведеного огляду існуючих моделей, що застосовуються для опису 

фононних збуджень в напівпровідникових НК, оцінено ефективність кожної з 

них на основі наявних експериментальних літературних даних. Ні розрахунки з 

перших принципів, ні найбільш точні мікроскопічні чи напівфеноменологічні 

моделі не дають задовільного опису експериментальних спектрів КРС на 

оптичних фононах у полярних напівпровідниках типу А2В6, а також величини 

електрон-фононної взаємодії. 

5. Виявлений значний розкид експериментальних даних щодо залежності 

параметрів спектрів КРС на LO фононах та константи електрон-фононної 

взаємодії від розміру НК вказує на наявність вагомих факторів, які пов’язані з 

конкретним методом синтезу. Встановлення цих факторів стало одним із 

завдань даного дисертаційного дослідження. 

6. Важливі області фундаментальних властивостей колоїдних гетеро-НК 

тадвомірних НК не висвітлені в літературі взагалі – фононні спектри та 

електрон-фононна взаємодія. Вони стали ще одними з напрямків 

систематичного експериментального дослідження методом КРС в даній роботі. 

Вибір методу КРС зумовлений проаналізованими в даному розділі 

принциповими труднощами інших популярних методик, таких як рентгенівська 

дифракція та ПЕМ, у випадку їх застосування до дослідження нанорозмірних 

гетерочастинок А2В6. 

 



83 

 

РОЗДІЛ 2 

ОПТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗБУДЖЕНЬ В 

КОЛОЇДНИХ НК А2В6 ГОМОГЕННОГО СКЛАДУ (CdSe, CdS, CdTe, 

ZnO) 

 

2.1. Структурна характеризація колоїдних НК  

(ПЕМ, рентгенівська дифрактометрія, РФС) 

Як зазначалося у підрозділі 1.1, існує два основних підходи до синтезу 

напівпровідникових НК методами колоїдної хімії: синтез на основі 

високотемпературних процесів з використанням токсичних реагентів та 

екологічно прийнятний синтез у водних розчинах при помірній температурі. 

У зв’язку з різною практичною значимістю, а також суттєвими відмінностями 

їх властивостей, в даній роботі досліджувалися обидва типи НК. 

Поряд з цілим рядом безсумнівних переваг низькотемпературного 

синтезу НК у водних розчинах полімерів, таких як желатина, полівініловий 

спирт, полівінілпіролідон, саме низька температура, при якій відбувається 

утворення кристалічної структури НК, є причиною більшої ймовірності 

формування дефектів.  

Проте, як видно з дифрактограми НК CdSe (рис. 2.1), синтезованих при 

Т=60-80 оС в присутності стабілізуючого полімера желатини, в цілому їх 

структура повністю відповідає кристалічній структурі масивного кристалу 

CdSe. З наведених на рис. 2.1 даних про положення основних характерних 

рефлексів в масивних кристалах CdSe кубічної (цинкова обманка) та 

гексагональної структури (вюртциту), можна зробити висновок про те, що в 

НК, які досліджувалися в даній роботі, переважає кубічна структура. 

За даними рентгенівської дифрактометрії можна оцінити середній розмір 

НК в ансамблі, використовуючи формулу Шерера [160]: 
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                                                        (2.1) 

де d – це діаметр НК; K – це константа близька до одиниці;  - довжина 

хвилі рентгенівського випромінювання, що використовувалося для зняття 

дифрактограми;  - півширина рефлексу (на шкалі 2 );  – кут відповідного 

Брегівського відбивання. Розрахунок виконаний за цією формулою для зразка 

НК, рентгенограма яких наведена на рис. 2.1, дає значення d = 2.8 нм.  

             

 

Рисунок 2.1. Типова рентгенограма НК CdSe, сформованих методом 

низькотемпературного синтезу НК у водному розчині желатини. Вказані 

(вгорі) положення основних рефлексів, що очікуються для кубічної та 

вюрцитної модифікацій CdSe. 

 

 

Рентгенограми зразків НК отриманих методом високотемпературного 

хімічного синтезу, як правило, характеризуються меншим уширенням 
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рефлексів (рис. 2.2), що свідчить про кращу структурну досконалість таких НК 

та менший розкид за розмірами. 

 

 

 

Рисунок 2.2. Типова рентгенограма НК CdТe, сформованих методом 

високотемпературного синтезу НК з використанням олеїнової кислоти в ролі 

основного стабілізатора. 

 

 

Середній розмір та розкид за розмірами визначений за дифрактограмою 

наведеною на рис. 2.2 становлять 4 нм та 7 %, відповідно. 

Метод просвічуючої електронної мікроскопії, ПЕМ, є одним з 

найінформативніших методів дослідження структури напівпровідникових НК. 

Однак, у випадку НК стабілізованих великими полімерними молекулами, 

даний спосіб дослідження ускладнюється як безпосереднім погіршенням 

контрасту через велику електронну густину в масивних молекулах даних 
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полімерів, так і ефектом зарядження, що виникає через накопичення 

електронів молекулами полімеру. Накопичений електронний заряд екранує 

зондуючі електрони, погіршуючи таким чином зображення кристалічної 

ґратки НК (рис. 2.3).  

 

а       б 

Рисунок 2.3. Зображення ПЕМ НК CdSe, сформованих методом 

низькотемпературного синтезу НК у водному розчині желатини: загальний 

вигляд, на якому видно агрегати НК (а) та зображення з високою роздільною 

здатністю (б), яке демонструє кристалічність НК дано типу. 

 

 

Тенденція в області синтезу НК у водних розчинах в останні роки полягає 

у використанні в ролі стабілізатора молекул малих розмірів, таких як, 

наприклад, тіогліколева кислота (ТГК). Це не лише сприяє характеризації 

таких НК, але й робить їх придатними до безпосереднього застосування у 

фотовольтаїці, каталізі, електролюмінесценції та інших областях, де 

ультрамалий ліганд є запорукою ефективного переносу заряду між НК та їх 

оточенням, в т.ч. і транспорту носіїв між НК [161]. 

В методах органометалічного синтезу, для стабілізації НК 

використовують, як правило, молекули невеликого розміру (менше 1 нм), такі 

як олеїнова кислота, триоктилфосфін, триоктилфосфін оксид та ін. Для 

електронних мікроскопічних досліджень це є перевагою, оскільки такі 
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молекули не створюють перешкод для отримання ПЕМ зображень високої 

якості (рис. 2.4). Однак з ці молекули є електрично більш інертними, а також 

створюють вищий потенціальний бар'єр для носіїв заряду, порівняно, 

наприклад, з молекулами ТГК. Це зумовлює необхідність лігандного обміну 

на таких НК для їх застосувань, в тому числі і на молекули типу ТГК, про що 

йтиметься детально нижче. 

 

 

Рисунок 2.4. Зображення ПЕМ НК CdSe, сформованих методом 

металорганічного синтезу з використанням триоктифосфін оксиду як 

стабілізатора з різною роздільною здатністю.  

 

 

Тим не менше, для НК стабілізованих триоктифосфіном, олеїновою 

кислотою, олеїламіном ПЕМ є ефективним методом не лише для встановлення 

кристалічності структури, але і достатньо точного визначення середнього 

розміру НК в ансамблі та їх розподілу за розмірами. Дана інформація є 

необхідною для встановлення розмірних залежностей оптичних і коливних 

спектрів. Отримані залежності використовувалися в даній роботі для 

інтерпретації даних спектроскопії оптичного поглинання та КРС на фононах 
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водорозчинних НК, для яких застосування ПЕМ не достатньо ефективним з 

наведених вище причин. 

Для правильної інтерпретації фононних та оптичних спектрів 

напівпровідникових НК важливо також володіти інформацією про їх хімічний 

склад та хімічний стан окремих елементів. Зокрема, надлишок чи нестача 

певного елемента відносно їх стехіометричного співвідношення 

представлятиме собою певний тип структурного розупорядкування і матиме 

додатковий вклад в уширення фононних та оптичних смуг, чи навіть 

спричинятиме їх зміщення. Без знання істинної причини цих спектральних 

змін, вони можуть бути хибно інтерпретовані як ефекти інших факторів 

(наприклад, розміру). Даний аспект був досліджений нами для НК CdTe і 

описаний в підрозділі 3.1.  

Крім того, частина поверхневих атомів НК може зазнавати окислення, що 

може призводити до падіння інтенсивності ФЛ та/або зміщення оптичних 

спектрів (як результат зменшення розміру локалізації екситона через 

зменшення фізичного розміру НК внаслідок окислення). Однак достовірно 

встановити факт окислення за допомогою лише оптичної спектроскопії, 

рентгенівської дифрактометрії чи ПЕМ надзвичай складно. Значно 

надійнішим є, наприклад, метод рентгенівської фотоелектронної 

спектроскопії (РФС), який надає ступінь окислення елементів за енергією 

звязку електронів внутрішніх орбіталей, а також структуру валентної зони. В 

ході даного дисертаційного дослідження метод РФС також використовувався, 

результати описані у розділах присвяченим відповідним типам НК. В 

завершення даного розділу ми хотіли б розлянути загальний вигляд спектру 

РФС та інформацію, яка з нього може бути отримана на прикладі одного типу 

зразків, а саме НК CdSe синтезованих у водному розчині з використанням 

тіогліколефої кислоти (ТГК) в ролі стабілізатора.  

На рис. 2.5(а) представлено оглядовий спектр даних НК CdSe до і після 

постсинтетичного очищення методом діалізу. Видно що даний метод 

очищення суттєво зменшує вміст залишкових продуктів синтезу. Зокрема РФС 
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піки, що відповідають натрію, карбону та оксигену зменшуються практично 

до нуля. Відносна інтенсивність піків кадмію, селену та сірки дозволила 

встановити стехіометричність даних НК.  

 

 

Рисунок 2.5. (а) Типові оглядові спектри РФС НК CdSe ілюструють вплив 

постсинтетичного діалізного очищення на компонентний/хімічний склад 

зразка. Позначені лише основні РФС та Оже піки елементів. Піки золота 

зумовлені підкладкою, на яку наносився розчин НК для РФС вимірів. (б) 

Приклад високороздільного спектру РФС в області S 2p з розкладом на 

компоненти.  
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Слід зауважити, що у випадку стабілізації НК селенідів сірковмісними 

(тіо-) столуками, на поверхні НК формується оболонка сульфіду. Даний факт 

було встановлено методом КРС (розділи 3.1 та 5.3) та підтверджено методом 

РФС, на осові наявності у високороздільних спектрах РФС компоненти від 

сірки, що відповідає повноцінно скоординованій сірці в сульфіді, поряд з 

компонентами сірки ліганда, що приєднаний до поверхні НК, вільного ліганда, 

фрагментів елементарної сірки (найбільш ймовірно на поверхні НК), а також 

частково окислених молекул лігандів (рис. 2.5, б). Точний набір даних 

компонент варіюється в залежності від умов синтезу та інших параментів НК 

зразка, але суть у тому, що метод РФС "відчуває" співвідношення між 

об’ємними та поверхневими атомами і тому є дуже інформативним методом 

дослідження НК. Варто також відзначити відсутність в даному випадку окислу 

сірки на поверхні НК, піки якого очікуються в області 168-170 еВ [162], що 

свідчить про ефективність вибраного стабілізатора (ТГК). 

 

2.2. Розмірна залежність спектрів оптичного поглинання 

гомогенних НК CdSe, CdS, CdTe 

Розмірна залежність спектрів оптичного поглинання є одним з найбільш 

яскравих проявів ефекту просторового конфайнменту електронних збуджень 

та пов’язаного з цим квантування електронного спектру. Крім того, в разі 

встановлення достатньо точної залежності між положенням максимумів 

поглинання та розміром НК, спектроскопія оптичного поглинання є зручним 

інструментом діагностики такиж важливих параметрів масивів колоїдних НК 

як середній розмір та розкид за розмірами. Важливо, що оптичний метод є 

фактично єдиним in-situ методом моніторингу зміни делокалізації електронної 

системи НК, при незмінному розмірі НК як певного числа атомів, під впливом 

зовнішніх факторів чи оточуючого середовища, модифікації поверхні НК та 

взаємодії між НК в щільноупакованих масивах, наприклад, в транзисторних 
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чи фотовольтаїчних структурах. Деякі результати з проведених нами 

досліджень в цьому напрямку описані в розділі 3. 

Для встановлення розмірної залежність спектрів оптичного поглинання 

нами було проведено детальні дослідження зразків НК CdSe з різним середнім 

розміром та розподілом за розмірами методами ПЕМ та спектроскопії 

оптичного поглинання. Крім того, було проаналізовано літературні дані щодо 

розрахунків розмірної залежності енергетичного спектру НК та 

експериментальні роботи інших авторів, які містили спектри оптичного 

поглинання НК різного розміру. У зв’язку з тим, що об’єктом дослідження в 

даній роботі були переважно НК малих розмірів, < 5 нм, для яких існували 

суттєві розбіжності в літературних даних щодо визначення розміру НК за 

спектрами їх оптичного поглинання, нами було систематизовано існуючі в 

літературі експериментальні та розрахункові дані переважно для даного 

діапазону розмірів. На рис. 2.6 наведено результати проведеного нами 

порівняльного аналізу для НК CdS (а), CdSe (б) CdTe (в).  

З даного аналізу було зроблено висновок про те, що навіть при введенні у 

мікроскопічні розрахунки численних поправок пов’язаних зі скінченним 

розміром кристалічної ґратки, кореляції вдається досягати лише з частиною 

експериментальних даних. Існуючий суттєвий розкид експериментальних 

даних в літературі не можна пояснити самими лише експериментальними 

похибками, зокрема у визначенні положення спектрального максимуму в 

експериментальних спектрах поглинання та/або розміру НК на зображеннях 

ПЕМ. Очевидно, що положення спектральних особливостей в спектрах ФЛ та 

поглинання залежать від структури поверхні НК та її оточення, зокрема 

адсорбованих молекул ліганда чи полімера. І дійсно, експерименти з 

заміщенням лігандів показують, що зумовлені типом ліганда спектральні 

зміщення можуть сягати 250 меВ [163]. 
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Рисунок 2.6. Залежність положення першого максимуму оптичного 

поглинання НК CdS (а), CdSe (б) CdTe (в) від діаметру НК вибраних 

експериментальних робіт, а також основних теоретичних підходів, до аналізу 

розмірної залежності енергетичного спектру НК [72, 164, 173–181, 165–172]. 
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Зауважимо, що для побудови калібровочних залежностей на рис. 2.6 

нами були вибрані екпериментальні дані лише з тих робіт, в яких розмір НК 

підтверджувався незалежним (не оптичним) методом – наприклад, ПЕМ або 

рентгенівської дифрактометрії.  

Типові спектри оптичного поглинання НК, що досліджувалися нами в 

даній роботі представлено на рис. 2.7 (НК CdSe) та рис 2.8 (НК CdТe). На рис. 

2.7(а) представлено набір спектрів оптичного поглинання НК CdSe різного 

діаметру, отриманих методом високотемпературного колоїдного синтезу. 

Залежність краю оптичного поглинання від розміру НК можна якісно 

спостерігати і неозброєним оком – за зміною кольору відповідних колоїдних 

розчинів НК (рис 2.7, б).  

Дослідження залежності спектрів оптичного поглинання, аналогічні як 

для НК CdSe, нами були проведені і для НК CdTe та CdS. На рис. 2.8 наведено 

спектри оптичного поглинання НК CdTe різного розміру, що досягалося 

варіюванням співвідношення реагентів кадмію і телуру у вихідному розчині 

(табл.. 2.1). 

 

 (а)  (б) 

Рисунок 2.7. (а) Спектри оптичного поглинання (а) та фото розчинів (б) НК 

CdSe різного діаметру: 2.1, 2.7 та 3.7 нм.  
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Рисунок 2.8. Спектри оптичного поглинання НК CdТe різного діаметру в 

гексані, отриманих методом металоорганічного синтезу з використанням 

олеїнової кислоти як стабілізатора.  

 

 

Дані приведені в табл. 2.1 та на рис. 2.7 демонструють і той факт, що одне і те 

ж спектральне положення Е1, а отже і отримане на його основі значення 

діаметру НК, може бути отримане для двох різних наборів параметрів 

сиснтезу. Це проілюстровано зразками #641 та #642 (див. табл. 2.1) на рис. 2.8. 

При збігу положення та значною мірою і півширини першого максимуму, 

бачимо, однак, структура спектру, що відповідає електронним 

рівням/переходам з вищою енергією, в даних двох зразках відрізняється. 

Зокрема, відстань між першими двома максимумами є різною і, крім того, не 

вкладається в розмірну залежність для решти зразків (рис. 2.9). Це може 

свідчити про відмінності структури НК. Такі відмінності дійсно були виявлені 

в спектрах КРС (Розділ 3) і пояснені незначною нестехіометричністю зразка 

#641. 
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Таблиця 2.1.  

Взаємозв’язок між умовами синтезу, розміром НК CdTe та положенням 

першого максимуму поглинання E1. 

Зразок Номінальне 

відношення 

Cd:Te 

Момент 

інжектуванняa,  

сек 

Тривалість 

росту НК,  

сек 

Положення 

E1, нм/еВ 

Діаметр 

НК б, нм  

 

#621 7:1 5 10 621/2.00 3.9 

#641 2:1 5 10 641/1.93 4.2 

#642 1:1 20 10 642/1.93 4.2 

#582 3.5:1 20 10 582/2.13 3.5 

a Час між формуванням преципітатів Cd0 та інжектуванням TeTOP (телур-

триоктилфосфіну). 
б Обраховано на основі E1 

 

 

 

Рисунок 2.9. Кореляційна залежність відстані між першими двома 

максимумами (Е2-Е1) та положенням першого максимуму (Е1) в спектрах 

оптичного поглинання серії досліджених НК CdTe. 
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2.3. Спектри ФЛ гомогенних НК CdSe, CdS, CdTe, CdyZn1-yS 

2.3.1. Спектри стаціонарної ФЛ 

На рис. 2.10 представлені типові спектри ФЛ НК CdSe, що мають 

однаковий середній діаметр, 2.7 нм, але були отримані двома різними 

методами колоїдного синтезу.  

 
Рисунок 2.10. Типові спектри ФЛ та оптичного поглинання НК CdSe з 

середнім діаметром близько 3 нм синтезованих у водному розчині желатини 

(а) та методом металорганічного синтезу (б). У наведеному схематичному 

розкладі спектрів ФЛ на компоненти, зелена крива відповідає 

міжзонній/екситонній рекомбінації, а червона – рекомбінації через 

дефектні/поверхневі стани. 
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На рисунку (а) подані спекри НК для випадку низькотемпературного 

(Т ~ 80 С) синтезу у водному розчині з використанням желатини як 

стабілізатора [182], а на рисунку (б) – високотемпературного (Т ~ 280 С), з 

використанням у ролі стабілізатора олеїнової кислоти [183]. При цьому 

вибрані два зразки відповідають ансамблям НК з приблизно однаковим 

середнім розміром, 2.7 нм, про що свідчить приблизно однакове положення 

першого максимума в спекрах оптичного поглинання, 504-506 нм. 

Видно, що у спектрі ФЛ НК синтезованих у водних розчинах присутні дві 

смуги, що частково перекриваються. Більш короткохвильова смуга (зелена 

крива на рис. 2.10,а), зумовлена міжзонної/екситонною рекомбінацією 

електронів та дірок або ж рекомбінацією за участю мілких донорів чи 

акцепторів [184]. Необхідною умовою її існування є достатньо висока 

досконалість внутрішньої структури НК, а також належна пасивація їх 

поверхневих станів та інших дефектів. З ними найчастіше пов’язують канали 

безвипромінювальної рекомбінації, що обмежують квантовий вихід ФЛ, а 

також фотоелектричного перетворення і транспорту носіїв заряду. Однак 

дефектні і поверхневі стани можуть слугувати і центрами випромінювальної 

рекомбінації. Саме з останніми, як правило, пов’язують виникнення другої, 

менш енергетичної і більш уширеної, смуги ФЛ (червона крива на рис. 2.10,а) 

– так званої дефектної, або поверхневої [184]. Для НК отриманих 

органометалічним синтезом, вищі температури синтезу сприяють кращій 

внутрішній кристалічності, а менший розмір молекул забезпечує більш 

ефективну пасивацію поверхневих атомів. Як наслідок, для данного типу НК 

дефектна/поверхнева ФЛ, як правило, не спостерігається (рис. 2.10, б). 

Середній розкид за розмірами, оцінений згідно методики, розробленої в 

роботі [6] за шириної основного максимума в спектрі поглинання, складає 15% 

та 7 %, для випадку водного та органічного синтезу, відповідно. Більший 

розкид за розмірами у випадку НК CdSe в желатині є основною причиною 

уширення особливостей їх спектрів поглинання, що призводить до злиття їх у 

практично безструктурний спектр, за винятком найнижчого екситонного 



98 

 

переходу, для якого проявляється максимумом, близько 500 нм (рис. 2.10, а). 

Однак, різниця в ширині смуги екситонної ФЛ не є такою суттєвою і складає 

25-30 нм. Відомо, що вклад НК різного розміру (в межах існуючої в зразках 

дисперсії розмірів) в спектри оптичного поглинання слабо залежить від їх 

об’єму [6]. Отже спектри оптичного поглинання (а саме, смуга, що відповідає 

найнижчому екситонному переходу) є репрезентативними щодо розподілу НК 

за розмірами та середнього розміру в ансамблі. В той же час, смуга екситонної 

ФЛ є пропорційною до їх об’єму, а тому більший вклад у спектр ФЛ 

даватимуть НК більшого розміру. Ще більш важливим є той факт, що НК 

більшого розміру загалом мають вищий квантовий вихід ФЛ (при однакових 

інших ключових параметрах). Ця властивість є результатом кількох можливих 

факторів. По-перше, сильніше тунелювання електронної хмари на поверхню в 

менших НК підвищує ймовірність безвипромінювального захоплення носіїв 

на поверхневі стани НК чи оточуючим середовищем (розчинник, матриця). 

По-друге, за рахунок виключно стереометричного (геометричного) фактора, 

поверхня більших НК, яка має меншу кривизну, дозволяє більш щільне 

розташування пасивуючих молекул (лігандів), а тому і вищу ефективність ФЛ. 

Результатом такої розмірної залежності квантового виходу ФЛ є, по-перше, 

зміщення максимума ФЛ відносно центра ваги розподілу НК за розмірами та 

менша півширина смуги ФЛ порівняно із першим максимумом поглинання. 

Для НК з відносно невеликим розкидом за розмірами (рис. 2.10,б) даний ефект 

не є критичним, тоді як для ансамблів з суттєвою неоднорідністю за розмірами 

(рис. 2.10а), цим фактором не можна нехтувати.  

На основі наведених вище міркувань можна прийти ще до одного 

важливого висновку – про кореляцію між величиною дисперсії НК ансамблю 

за розмірами та величиною стоксового зсуву, тобто відстанню між першим 

мавсимумом поглинання та максимумом екситонної смуги ФЛ. А саме, чим 

більша дисперсія розмірів НК, тим більша величина стоксового зсуву, що 

можна спостерігати, зокрема, при порівнянні рис. 2.10 (а) та (б).  
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Цей висновок, зроблений на основі наших експериментальних даних, 

корелює з результатами теоретичних розрахунків, наприклад для НК CdTe, 

виконаних в роботі [185].  

З огляду на наведені вище результати та міркування, ми вважаємо, що для 

оцінки середнього розміру та дисперсії розмірів НК в ансамблі потрібно 

спиратися на спектри оптичного поглинання, а не ФЛ, як це іноді робиться. 

Дане питання є особливо важливим для НК малих розмірів (менше 5 нм), 

оскільки в цьому діапазоні розмірів розмірна залежність Eg є особливо 

сильною, а літературні дані щодо залежності ширини забороненої зони НК від 

його діаметру мають великий розкид (рис. 2.6). Цей розкид зумовлений, на 

нашу думку, дією двох факторів. По-перше, похибка у визначенні розмірів НК 

прямими методами є більшою для НК менших розмірів. По друге, залежність 

ширини забороненої зони від розміру НК стає дуже стрімкою в діапазоні 

розмірів менше 5 нм, а отже навіть малі похибки у визначенні розміру НК 

призводять до великих розбіжностей в даних щодо енергії забороненої зони, 

що відповідає даному розміру.  

Щодо півширини смуги поверхневої/дефектної ФЛ, то вона взагалі не 

відображає дисперсії розмірів НК. Існує два основних підходи до пояснення 

великої, 150-200 нм (300-500 меВ), півшини даної смуги. В рамках моделі 

донорно-акцепторної (Д-А) рекомбінації, як механізму виникнення даної 

смуги ФЛ, її ширина зумовлена розкидом Д-А відстаней та глибини залягання 

рівнів донорів і акцепторів [186–189]. Дана модель зазнає, однак, принципових 

труднощів у випадку ультрамалих НК, в яких можливий діапазон Д-А 

відстаней обмежений кількома постійними ґратки, а тому не може дати 

помітного вкладу в уширення смуги ФЛ. Тому нещодавно було 

продемонстровано можливість пояснення значного уширення смуг ФЛ за 

рахунок сильної електрон-фононної взаємодіїї, що має місце для сильно 

локалізованих носіїв заряду [83, 190]. На подібному формалізмі будується і 

модель автолокалізованого екситона (англ. self-trapped exciton), запропонована 
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для пояснення широких смуг ФЛ в НК халькогенідів металів: CdS, CdSe/CdS, 

CdSe:Cu, CdSe:Ag, Ag-In-S, Cu-In-S [68, 82, 84, 191, 192].  

На те, що природа дефектної/поверхневої ФЛ може бути спільною для НК 

широкого кола сполук вказує і аналіз спектрів НК широкозонних 

напівпровідників, наприклад ZnO [193, 194]. Так, на відміну від екситонної 

смуги, що досить точно відслідковує розмірну залежність краю оптичного 

поглинання, смуга дефектної/поверхневої ФЛ розмірної залежності практично 

не проявляє (рис. 2.11), і її максимум і півширина близькі до значень 

спостережуваних для НК інших халькогенідів (при тому, що Eg ZnO вдвіччі 

більша ніж у CdSe чи CdTe). 

 

 

Рисунок 2.11. Спектри оптичного поглинання (а) та ФЛ (в) серії колоїдних НК 

ZnO різного розміру, отриманого визріванням в колоїдному розчині при 60 оC 

протягом 1 хв. (крива 1), 5 хв. (2), 15 хв. (3), 60 хв. (4) та 120 хв. (5). 
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На відміну від смуги міжзонної ФЛ, дефектна ФЛ може набувати різної 

форми, яка сильно залежить від типу синтезу, сполуки, розміру НК, умов 

збудження (довжина хвилі, потужність збуджуючого випромінювання, 

температура та ін.) та середовища, а іноді і середовища, в яке поміщені НК 

[195–200]. Ці особливості дефектної ФЛ, на нашу думку, і є основою причиню 

низького рівня розуміння природи цієї ФЛ. Не викликає сумніву, однак, той 

факт, що дана смуга ФЛ пов’язана з поверхневими станами, а не з внутрішніми 

дефектами в НК. По-перше, через зростання їх відносної інтенсивності, щодо 

екситонної/міжзонної зі зменшенням розміру НК (рис. 2.11). По-друге, 

ефективним способом зменшення її інтенсивності, яке зазвичай 

супроводжується зростанням інтенсивності міжзонної ФЛ, є формування 

оболонки іншого напівпровідника. Оригінальні результати даного 

дисертаціного дослідження щодо струкутр типу “ядро-оболонка” представлені 

в розділі 4. Тут зазначимо лише, що обидві вищезазначені властивості ФЛ 

характерні для НК широкого кола сполук, не лише А2В6, а тому вказують на 

спільну природу даного типу випромінювальної рекомбінації, пов'язаної з 

поверхнею НК. Варто також зазначити, що підвищення інтенсивності цього 

типу випромінювання є перспективним для застосування в (квазі)білих 

джерелах світла. Частина даного дисертаційного дослідження, що стосується 

ультрамалих НК А2В6, яким притаманна особливо інтенсивна (квазі)біла ФЛ – 

з квантовим виходом до 30%, викладена в розділі 6. 

Смуга міжзонної ФЛ може, як правило, бути апроксимована однією 

гаусівською компонентою, її форма слабо залежить і від внутрішніх 

параметрів НК, і від зовнішніх факторів, зокрема температури [201, 202]. 

Найбільших змін зазнає інтенсивність ФЛ, яка відображає ймовірність 

рекомбінації через даний канал. Як буде показано в наступному підрозділі, 

зміна півширини та спектрального положення максимуму екситонної ФЛ з 

температурою якісно збігається з відповідними залежностями для масивних 

кристалів, та добре описуються в рамках моделей термічного розширення 

ґратки та електрон-фононної взаємодії [203, 204].  
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2.3.2. Температурна залежність ФЛ 

Дослідження температурної залежності спектрів ФЛ є важливим методом 

встановлення оптичних властивостей напівпровідників, структури їх 

електронних рівнів та дефектів кристалічної ґратки, а тому широко 

використовується і у дослідженні напівпровідникових наноструктур. Слід 

зазначити, однак, що у випадку колоїдних НК, температурна залежність 

досліджувалася переважно для екситонної ФЛ, і для неї існує досить хороша 

кореляція результатів різних авторів, а також якісно однаковий характер 

температурної залежності для НК різного розміру та складу/сполуки [205–

208], яка до того ж якісно корелює з поведінкою величини забороненої зони 

(краю фундаментального поглинання) для відповідного матеріалу [203, 204, 

209]. В той же час, для дефектної/поверхневої ФЛ форма температурної 

залежності аналогічна до екситонної спостерігалася дуже рідко [82], а 

переважно повідомляються дуже нетипові форми температурної залежності 

[210, 211]. Щодо теоретичної сторони проблеми, то досі не було 

запропоновано єдиного механізму, який би описував такі залежності. Таким 

чином очевидною для нас була необхідність проведення досліджень з 

температурної залежності дефектної смуги ФЛ наявних зразків НК. Дане 

дослідження було також мотивоване отриманням інформації про роль фононів 

в оптичних процесів, оскільки саме фонони є основним предметом даного 

дисертаційного дослідження. В даній роботі, дослідження температурної 

залежності параметрів смуг екситонної та дефектної ФЛ проводилися на НК 

CdSe діаметром 2.7 нм, в діапазоні температур 10-300 К. На рис. 2.12 наведені 

температурні залежності положення максимуму (а), півширини (б) та 

інтенсивності (в) екситонної і дефектної смуг такого типового спектру ФЛ, 

зображеного на вставці до рис. 2.12,а.  
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Рисунок 2.12. Типова температурна залежність положення (а), півширини (б) 

та інтенсивності (в) екситонної та дефектної смуг ФЛ НК CdSe розміром 2.7 

нм в матриці желатини. Спектр ФЛ з відповідним розкладом на компоненти 

зображено на вставці до (а). 
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Поведінка екситонної смуги добре описується класичною залежністю 

ширини забороненої зони, наприклад за формулою Варшні [204], яка широко 

застосовується і до НК [202]: 

 

2

0( )g g

T
E T E

T



  


,    (2.1) 

де Т – температура, Eg0 – ширина забороненої зони при Т = 0 К,  – 

температурний коефіцієнт,  – величина близька до температури Дебая. 

При цьому отримані з підгонки величини  = 6  10-4 еВ/К та  = 200 К 

лежать в діапазоні даних інших авторів для НК [202][212][213], а також 

близько до відповідних значень для масивного CdSe [214]: (2.8-4.1) 10-4 еВ/К 

для  та 181-315 К для  . 

Температурна залежність півширини смуги дає інформацію про 

електрон-фононну взаємодію, а також енергію LO фононів, і описується у 

випадку напівпровідникових кристалів і НК наступною формулою : 

 /
( ) 1LO BE k T

inh LOT T e        ,   (2.2) 

де Т – температура, Гinh – неоднорідне уширення, яке не залежить від 

температури і пов'язане з флуктуаціями розміру, форми та оточення НК;  - 

коефіцієнт, що описує взаємодію електронів/екситонів з акустичними 

фононами; ГLO – коефіцієнт, що описує взаємодію електронів/екситонів з LO 

фононами; kB – константа Больцмана; ЕLO – енергія LO фонона. 

Хоча значення параметрів, що отримані нами з підгонки 

експериментальної температурної залежності максимуму екситонної ФЛ (рис. 

2.12) згідно формули (2.2) лежать в межах значень отриманих іншими 

авторами [201, 202, 208, 212, 213, 215–219], (40-190) меВ для Гinh, (50-

100) еВ/К для , (18-50) меВ для ГLO та (30-100) меВ для ЕLO, отримана велика 

похибка підгонки, близько 80 % не дає можливості для більш детального 

аналізу цих даних. Зокрема, можна зробити висновок про те, що даний метод 

не є достатньо достовірним для уточнення або доповнення даних про енергію 

оптичних фононів, отриману зі спектрів КРС або ІЧ поглинання. 
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Використовуючи інший напівкласичний аналітичний вираз для 

температурної залежності півширини смуги ФЛ: 

( ) (0) coth
2

T
kT

 
    

  , де 
  2 2(0) 2 2 ln 2 S      

,           (2.3) 

автори роботи [82] прийшли до висновку, що задовільний опис залежності для 

смуги дефектної/поверхневої ФЛ НК CdSe та CdS дає значно більші значення 

константи ЕФВ, S = 20, аніж відповідний опис залежності екситонної смуги, 

S = 0.1. Відповідні режими ЕФВ означені в роботі [82] як області "сильної 

ЕФВ" та "слабкої ЕФВ".  

 

Рисунок 2.13. Температурна залежність максимуму поверхневої смуги ФЛ для 

НК CdSe різного розміру в скляній матриці. Запозичено з роботи [210]. 

 

 

Зміщення максимуму низькоенергетичної (дефектної) смуги в червону 

область спектра з пониженням температури є аномальним і свідчить, на нашу 

думку, про наявність термічно активованого процесу перерозподілу носіїв по 

дефектних рівнях, які зумовлюють дану смугу ФЛ (рис. 2.12, а). 

Підтвердженням такого механізму є і більш сильна, порівняно з екситонною 

смугою, температурна залежність півширини дефектної смуги (рис. 2.12, б). 
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Зауважимо, що аномальні температрні залежності дефектної ФЛ 

спостерігалися і іншими авторами, як для колоїдних НК CdSe та CdS [82], так 

і для НК CdSe в скляній матриці (рис. 2.13) [210], однак однозначного і 

переконливого пояснення цієї поведінки надано не було.  

Цікавим спостереженням в температурних експериментах ФЛ були 

порівняння температурної залежності отриманої при її збудженні 

випромінюванням, що попадає в перший максимум поглинання (зб = 514.5 

нм) з відповідними результатами отриманими при збудженні вище першого 

максимуму (зб = 441.8 нм, рис. 2.14). З аналізу цієї залежності можна зробити 

висновок про те, що аномальність температурної залежності дефектної смуги 

посилюється при збудженні у вищі збуджені стани. Поведінка екситонної 

смуги ФЛ від зб при цьому практично не залежить (рис. 2.14), що підтверджує 

також відсутність будь-яких побічних ефектів чи артифактів, які б могли 

вплинути на хід температурної залежності ФЛ при різних збудженнях. 
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Рисунок 2.14. Температурна залежність положення максимума та півширини 

екситонної та дефектної смуг ФЛ НК CdSe при зб=514.5 нм та 441.8 нм. 

 

Слід зазначити, що для деяких типів колоїдних НК А2В6 нами 

спостерігався одночасний прояв обох типів температурної поведінки, 

нормальної і аномальної, для одного і того ж зразка НК. Прикладом такої 
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системи є НК CdS та Cd0.5Zn0.5S, які стабілізовані в полімерній матриці 

желатини, як вихідні, так і леговані сріблом і ртуттю [220, 221]. Для цих НК 

спостерігалася тільки дефектна/поверхнева ФЛ (рис. 2.15).  
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Рисунок 2.15. Спектри оптичного поглинання та ФЛ (збудж = 441.7 нм) НК 

Cd0.5Zn0.5S, Cd0.5Zn0.5S:Hg та Cd0.5Zn0.5S:Ag.  

 

 

Температурну залежність максимума смуги ФЛ цих НК при збудженні 

значно вище краю поглинання, зб=325 нм, можна представити як 

суперпозицію нестандартної залежності в області температур від кімнатної до 

~ 200 К та класичної залежності при нижчих температурах (рис. 2.16,а). При 

цьому, зі зниженням температури (від кімнатної), положення максимуму 

спочатку визначається перерозподілом носіїв по (під)рівнях пасток. Цей 

процес закінчується (досягає насичення) при певній, характерній для НК 

даного розміру та хімічного складу температурі (~200 K для НК, спектри яких 

проаналізовані на рис. 2.15-2.16). При подальшому зниженні температури, 

температурна залежність максимуму ФЛ визначатиметься тими ж 

фундаментальними факторами, що і для екситонної смуги ФЛ чи величини 

забороненої зони – термічним зтисненням ґратки та ЕФВ – і, відповідно, хід 

температурної залежності в даній області температур набуває "нормального" 
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вигляду. Зауважимо, що більш різку зміну залежності і зміну Тк до 150 К у 

випадку зб = 441.8 нм ми пов'язуємо з тим, що ця зб лежить ближче до краю 

поглинання і при зниженні температури зондує розподіл НК за розмірами. 
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Рисунок 2.16. Температурна залежність максимуму ФЛ НК Cd0.5Zn0.5S 

(квадрати), Cd0.5Zn0.5S:Hg (трикутники), Cd0.5Zn0.5S:Ag (круги) при зб = 325 нм 

(а) та збудж = 441.7 нм (б). Концентрація легуючої домішки складала 5 мол. % 

для Hg та 2.5 мол. % для Ag. Класична температурна залежність показана 

схематично зеленою пунктирною лінією, а ділянка нестандартної залежності 

– коричневою.  

 

Таким чином, на основі отриманих нами даних аномальних 

температурних залежностей параметрів смуг дефектної/поверхневої ФЛ 

колоїдних НК різних сполук (рис. 2.12, 2.14, 2.16), а також літературних даних 

щодо розмірної залежності такої аномалії в досліджених раніше НК в скляній 

матриці (рис. 2.13), нам вдалося запропонувати узагальнене пояснення даної 

аномальної температурної поведінки. 

 

2.3.3. Кінетика ФЛ 

Кінетика спектрів ФЛ в піко- та наносекундному діапазонах зумовлена 

переважно процесами прямої випромінювальної рекомбінації, а також 
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захопленням на центри безвипромінювальної рекомбінації або ж рекомбінації 

за участі дефектних та/або поверхневих центрів, з енергією кванта меншою за 

ширину забороненої зони [219, 222–227]. Опис випромінювальної 

рекомбінації в рамках моделі автолокалізованого екситона (англ. self-trapped 

exciton), запропонованої для опису широких смуг ФЛ в НК широкого спектра 

халькогенідів металів, також пояснює довгі часи життя ФЛ [68, 82, 84, 191, 

192]. Основними фізичними характеристиками, що можна отримати з кривих 

згасання ФЛ є характерні часи кожного з процесів рекомбінації чи переносу 

носіїв заряду, що приймають участь в загальному процесі релаксації 

фотозбуджених носіїв, а також відносна ймовірність кожного з цих процесів. 

За кривими згасання ФЛ, що типово зображаються в напівлогарифмічному 

масштабі (рис. 2.17), дані параметри можна отримати шляхом підгонки кривих 

набором експонент [32, 223–226]: 

( ) expi

i i

t
I t a



 
   

 
 ,                                          (2.3) 

де ai – це амплітуда і-тої компоненти, якій відповідає час затухання і. 

Вважається, що використання більше чотирьох експонент позбавляє 

процес підгонки належного фізичного змісту [32, 223–226]. В такому випадку 

більш виправданим може бути застосування іншої моделі, в якій визначається 

певний ефективний час життя ФЛ, так звана "розтягнута експонента" (англ. 

“stretched exponential function”): 

 ( ) expI t k t
   

  ,                                                   (2.4) 

де  - це параметр, варіюванням якого здійснюється підгонка кривої затухання. 

Очевидно, що в останньому підході неможливо говорити про 

характеристики якихось конкретних релаксаційних процесів. 

Середній (ефективний) час життя ФЛ можна вирахувати і на основі 

дискретного набору компонент описаних виразом (2.3). 
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Моно- або двохекспоненційний характер кривих згасання ФЛ є основною 

відмінністю кінетики ФЛ НК, що були отримані високотемпературними 

методами органометалічного синтезу, від кінетики ФЛ водорозчинних НК з 

полімерними стабілізаторами [224]. При однокомпонентному характері 

кінетики ФЛ вона, як правило, характеризується високим квантовим виходом 

і часова константа отримана з кривої згасання відповідає часу 

випромінювальної рекомбінації. Домінування цього процесу пояснює і типово 

високий квантовий вихід ФЛ для даного типу НК [224], зокрема, і для одного 

типу досліджених нами НК CdSe (рис. 2.10, б). 

Характер кривих згасання ФЛ водорозчинних НК є, як правило, значно 

складнішими, тож у даному підрозділі ми розглянемо оригінальні результати 

тільки на таких системах, зокрема для НК CdSe та CdSe/ZnS стабілізованих 

желатиною.  

На рис. 2.17 наведено типові криві згасання ФЛ НК CdSe та CdSe/ZnS 

синтезованих у водному розчині желатину та їх підгонка трьома 

експонентами.  
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Рисунок 2.17. Типові криві згасання ФЛ НК CdSe та CdSe/ZnS синтезованих у 

водному розчині желатину та їх підгонка трьома експонентами.  

 

Також показана інструментальна функція приладу, яка характеризує часову 

роздільну здатність приладу або, іншими словами, мінімальний час затримки 
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між збудженням НК і випромінюванням ним фотона, який можливо виміряти 

на даному приладі. Для приладу, що використовувався в даній роботі цей час 

становив 35 пікосекунд, що приблизно на 2 порядки менше ніж характерні 

часи затухання отримані для НК, як описано нижче. 

Багатокоекспоненційні криві згасання для водних НК, при відносно 

низькому квантовому виході ФЛ, як правило, порядку одного чи кількох 

відсотків, може інтерпретуватися як існування набору каналів 

випромінювальної рекомбінації та безвипромінювальної релаксації. Така 

інтерпретація приймається у роботах які використовують 

багатоекспоненціальний розклад кривих згасання [219, 222–227].  

На основі аналізу даних для досліджених в даній роботі НК CdSe нами 

отримано такі характерні часові компоненти та їх амлітуди (в кількості 

фотонів):  

НК CdSe: 0.9 нс (А=100) 3.8 нс (A=1) 17 нс (A=0.1) 

НК CdSe/ZnS: 0.6 нс (A=4000) 3.5 нс (A=5) 17 нс (A=0.1) 

Зауважимо, що для даного аналізу абсолютні значення амплітуд 

відповідних компонент не є важливим, а ключивим моментом є відносна вага 

відповідної компоненти у розкладі. Зокрема, і для НК CdSe і для НК CdSe/ZnS 

найбільшу амплітуду має найкоротша часова компонента, причому її вага 

суттєво зростає в НК з оболонкою. Оскільки в зразку з оболонкою 

спостерігалася вища інтенсивність ФЛ (розділ 4), то найкоротшу часову 

компоненту можна пов'язати з випромінювальною рекомбінацією. Зробити 

віднесення інших двох компонент на основі отриманих експериментальних 

даних було неможливо, але з огляду на їх малі відносні амплітуди роль 

відповідних каналів релаксації у динаміці смуги ФЛ є очевидно другорядною. 

Цілком можливо, що деякі шляхи релаксації знаходяться за межами 

часового діапазону, який досліджувався в даній роботі. Зокрема, релаксація 

носіїв в межах зони (зони провідності для електронів та валентної зони для 

дірок) відбувається у фемтосекундному діапазоні, а отже не впливає суттєво 

на кінетику релаксації носіїв після досягнення дна відповідної зони, тобто на 
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процеси що, супроводжують випромінювальну рекомбінацію. Можливі також 

процеси релаксації з характерними часами значно довшими ніж середній час 

згасання ФЛ. Так для НК CdxZn1-xS нами було виявлено і досліджено складові 

релаксації носіїв в мікросекундному діапазоні [32, 228]. 

Слід зазначити, що багатоекспоненціальний характер кривих затухання 

ФЛ є характерною, але не обов'язковою ознакою дефектної ФЛ НК А2В6. Так, 

наприклад, для НК CdxZn1-xS кінетика ФЛ набувала практично 

моноекспоненціального характеру при легуванні іонами срібла (рис. 2.18). 

Слід зазначити, що на відміну від інших легуючих домішок, зокрема ртуті, 

легування сріблом призводило до зростання інтенсивності ФЛ, а тому 

домінування моноекспоненти з часовою сталою ~700 нс можна пов'язати з 

випромінювальною рекомбінацією, пов'язаною з іонами срібла в ґратці CdxZn1-

xS.  
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Рисунок 2.18. Нормовані криві затухання ФЛ, зареєстровані на довжині хвилі 

випромінювання 700 нм, для нелегованих НК Cd0.5Zn0.5S та відповідних НК, 

легованих іонами срібла (ном. конц. 5 %) та ртуті (ном. конц. 2.5 %). 
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2.3.4. Вплив лігандів та середовища (матриці) на оптичні 

властивості НК  

Напівпровідниковим НК, що були синтезовані високотемпературними 

методами в органічних розчинниках, притаманна низка переваг над НК, які 

були синтезовані у водних середовищах, зокрема, краща кристалічність та, 

пов'язані з цим кращі оптичні та транспортні властивості. Однак більшість 

практичних застосувань потребує саме водорозчинних НК, тобто присутності 

гідрофільних молекулярних оболонок на поверхні НК, або ж більш складної 

функціоналізації поверхні, необхідної для інтеграції НК у композитні 

матеріали, специфічної біокон’югації і т.д. Більшість з цих вимог передбачає 

заміну молекул (лігандів), які стабілізують НК в процесі їх синтезу і 

дозволяють довготривале зберігання НК у вигляді колоїдів, на такі, що 

забезпечують необхідні функціональні властивості НК. Оскільки молекули, 

які є ефективними лігандами, як правило, досить міцно зв’язані з поверхнею, 

їх заміну не завжди можна провести в один етап. Часто застосовують проміжну 

заміну вихідного ліганда на такий, що заміщує його ефективно, а згодом і його 

можна також замістити на бажаний. Одним з універсальних і широко 

застосованих типів молекул, що використовуються для заміни лігандів, є 

пірідін (рис. 2.19) [183].  

 

Рисунок 2.19. Схематичне зображення заміни олеїнової кислоти на піридин. 

 

Універсальність молекул піридину полягає в наступному. По-перше, вони 

є ефективним проміжним лігандом, що здатний заміщувати більшість 
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вихідних стабілізаторів, таких як триоктилфосфін, оксид триоктилфосфіну, 

олеїнова кислота та ін., для подальшої функціоналізації НК іншими 

сполуками. По-друге, НК стабілізовані молекулами піридину самі по собі 

мають численні практичні застосування. Малий розмір цих молекул дозволяє 

формування щільно упакованих ансамблів НК (т.з. nanocrystal solids), а сильні 

акцепторні властивості молекул піридину забезпечують застосування таких 

щільно упакованих масивів у фотовольтаїчних структурах [183]. Саме це 

зумовило численні дослідження процесів впливу заміни вихідних лігандів 

піридином на електронні, оптичні та структурні властивості НК [183, 229, 230]. 

Поза увагою, однак, залишився вплив даного заміщення лігандів на фононні 

спектри. Оскільки у фононних спектрах напівпровідникових НК, отриманих 

методом спектроскопії резонансного КРС, як було вже показано вище, 

унікальним чином проявляються і електронні і структурні властивості НК, 

доцільним було проведення КРС-дослідженнь ефектів заміни ліганда. Крім 

очевидних фундаментальних та прикладних задач, з якими по’язане таке 

дослідження, існує і важливий методичний аспект. Річ у тім, що в різних 

роботах по КРС на фононах в НК, досліджувалися НК пасивовані різними 

молекулами (лігандами). Однак часто проводилося заміщення вихідних 

лігандів на піридин [231], оскільки завдяки своїм акцепторним властивостям 

він викликає ефективне гасіння ФЛ і тим самим дозволяє отримання спектрів 

КРС. Пов'язано це з тим, що ймовірності процесів КРС та ФЛ відрізняються 

на багато порядків, тому при резонансному збудженні спектрів КРС фононні 

піки знаходяться занадто близько до максимуму ФЛ, а тому їх реєстрація може 

бути неможливою навіть при при квантовому виході ФЛ менше 1 %. Однак, 

до цього часу не проводилося систематичного дослідження впливу різних 

молекул на фононні спектри колоїдних НК, хоча отриманий нами з аналізу 

літературних даних великий розкид частоти фононів НК одного і того ж 

розміру (рис. 3.3) вказує на можливість такого впливу. Тож у даній роботі нами 

було детально досліджено вплив заміни ліганда олеїнової кислоти та 

триоктилфосфіну піридином на фононні спектри НК CdSe та CdTe різного 
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розміру методом спектроскопії резонансного КРС у комплексі зі 

спектроскопією оптичного поглинання, ЯМР, ФЛ та ПЕМ. Результати 

спектроскопії КРС описані детально в підрозділі 3.4, нижче ж коротко 

підсумовано влив даної заміни ліганда на оптичні властивості.  

 
Рисунок 2.20. Спектри оптичного поглинання НК CdSe з вихідним лігандом, 

олеїновою кислотою, в розчині октадециламіну, гексану та піридину для НК 

різного розміру та умов синтезу (табл.. 2.2).  
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На рис. 2.20 наведені спектри оптичного поглинання НК CdSe з вихідним 

лігандом, олеїновою кислотою, в розчині олеїлатіну (квадрат), в розчині 

гексану (коло) та після обробки піридином (трикутник). Видно, що 

перенесення НК з одного розчинника в інший не впливає помітно на спектри 

оптичного поглинання, тоді як заміна ліганда призводить до невеликого, але 

систематичного короткохвильового зсуву піків у спектрі поглинання, а також 

незначного уширення спектральних максимумів. Аналіз положення піків 

поглинання до і після заміни ліганда виявив наступну закономірність: 

величина короткохвильового зсуву першого максимума корелює з його 

спектральним положенням. А саме – зміщення більше для зразків з більш 

короткохвильовим положенням першого максимуму, що відповідає меншому 

середньому розміру НК в зразку (рис. 2.21). 

 

Рисунок 2.21. Залежність зсуву енергії найнижчого міжзонного переходу, 

E1
hex-E1

pyr, зумовленого заміною ліганда, від енергії цього переходу, E1
hex.  

 

При цьому, величина зміщення практично не залежить від 

співвідношення Cd:Se (табл. 2.2), яке використовувалося при синтезі і могло б 

вплинути на стехіометрію поверхні.  
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Таблиця 2.2. Дані щодо взаємозв'язку умов синтезу НК CdSe, які використовувалися в експерименті з заміщенням ліганда, 

з параметрами спектрів оптичного поглинання та КРС. 

Зразок Співвіднош. 

Cd:Se: 

номінальне/ 

реальне (EDX) 

Тривалість 

рееакції,  

сек 

E1
hex, 

нм/еВ 

E1
pyr, 

нм/еВ 

E1
pyr- 

E1
hex, 

нм/еВ 

Середній 

діаметр НК, 

нм 

LO
hex 

(LO
hex), 

см-1 

LO
pyr 

(LO
pyr), 

см-1 

CdSe41small 4:1/3:1 10 481/2.58 476/2.60 5/28 2.1 206.6(12) 209.7(17) 

CdSe41big 4:1/3:1 300 524/2.37 521/2.38 3/14 2.7 208(11) 209.6(15) 

CdSe11small 1:1/1.8:1 10 530/2.34 529/2.34 2/4 2.7 209(10) 209(12) 

CdSe11big 1:1/1.8:1 300 555/2.234 553/2.24 2/8 3.2 209.8(9) 210.9(11) 

CdSe12small 1:2/1:1 10 525/2.36 523/2.37 2/9 2.7 209(10) 209.6(13) 

CdSe12big 1:2/1:1 300 561/2.21 560/2.21 1/4 3.6 207.6(12) 210.7(11) 
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Дослідження ПЕМ виявили, що заміна ліганда призводить до більш 

щільного розміщення (упаковки) НК усіх розмірів на поверхні підкладки 

(рис. 2.22 та 2.23), що і очікувалося, враховуючи малий розмір молекул 

піридину. 

 

а б 

в г 

Рисунок 2.22. ПЕМ-зображення НК CdSe (зразок CdSe41small) до (а, б) і 

після (в, г) заміщення ліганда на піридин. Довжина масштабного відрізка 20 

нм (а, в) та 5 нм (б, г). 
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 а б 

 в  г 

Рисунок 2.23. ПЕМ-зображення НК CdSe (зразок CdSe12big) до (а, б) і після 

(в, г) заміщення ліганда на піридин, масштабний відрізок 20 нм (а,в) та 5 нм 

(б, г). На вставках до (а) та (б) окремі НК показані у збільшеному масштабі. 

 

Агрегація НК, виявлена за допомогою ПЕМ, вказує на успішну заміну 

ліганда, оскільки молекули олеїнової кислоти і триоктилфосфіну, завдяки їх 

розмірам, формі і орієнтації на поверхні НК, забезпечують значно більші 

відстані між НК, ніж це можливо у випадку молекул піридину, які, окрім їх 

менших розмірів, можуть частково бути орієнтованими по дотичній до 

поверхні НК. Однак для прямого підтвердження і кількісної оцінки 
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заміщення лігандів було проведено дослідження методом спектроскопії 

ядерного магнітного резонансу (ЯМР) .  

 

 

Рисунок 2.24. Типові спектри 1H ЯМР НК CdSe вкритих молекулами 

олеїнової кислоти (a) та оброблених піридином (в). ЯМР-спектри чистої 

олеїнової кислоти (б) та піридину (г) наведені для порівняння. 

 

Спектроскопія ЯМР була застосована в даному дослідженні, оскільки 

вона не тільки дозволяє визначити склад лігандної оболонки на поверхні 
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НК, але й відрізняти молекули зв’язані з поверхнею НК від тих, що 

знаходяться у вільному стані. Факт зв’язування молекул олеїнової кислоти 

з поверхнею проявляється переважно в уширенні піків в діапазоні 0-3 ppm 

та перерозподілу їх інтенсивності (рис. 2.24, а та б), тоді як для піридину має 

місце суттєве зміщення трьох характерних смуг в області 6-8 ppm в бік 

більших значень, 7-9 ppm (рис. 2.24, в та г). Результати ЯМР-досліджень 

вказують, що після одноразової обробки піридином, залишкова доля 

вихідних лігандів становить 20-30 %, тому для зниження цієї долі до кількох 

відсотків (при якій заміщення можна вважати повним) необхідне 

проведення двох-трьох обробок. 

Варто зазначити, що нами досліджувався вплив на ФЛ НК і інших 

сполук. Зокрема, спостерігалося помітне збільшення інтенсивності ФЛ НК, 

стабілізованих желатиною, після додавання сполук кадмію (Рис. 2.25).  

 

Рисунок 2.25. Вплив на спектри ФЛ НК CdSe, стабілізованих желатиною, 

додавання різних реагентів.  
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2.4. Ефекти заряджання НК ZnO малих розмірів в їх спектрах 

оптичного поглинання та ФЛ  

Важливий вплив середовища на електронні та оптичні властивості 

колоїдих НК нами було виявлено і для НК ZnO в спиртах. Спектри 

стаціонарного оптичного поглинання та ФЛ не тільки є джерелом 

інформації про структуру електронних рівнів напівпровідникових НК, але й 

про динаміку електронних процесів. Зокрема, для системи колоїдних НК 

ZnO в спиртовому розчині нами було виявлено і досліджено явище 

фотоіндукованого заряджання НК [19]. 
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Рисунок 2.26. Спектри оптичного поглинання та ФЛ НК ZnO різного 

розміру (а) та розподіл за розмірами зразків із середнім діаметром 3.7 нм (б) 

та 4.4. нм (в), отримані з динамічного розсіяння світла. 
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Дане дослідження виконувалося на НК ZnO різного розміру d рис. 2.25, 

табл. 2.3), який відображався у варіюванні краю оптичного поглинання від 

356 нм (d = 4.4 нм) до 343 нм (d = 3.7 нм). 

 

 

Таблиця 2.3. Характеристики НК ZnО, на яких досліджувався ефект 

фотозаряджання: молярна концентрація ZnО в розчині при синтезі, край 

поглинання (Eg) та максимуму екситонної та дефектної ФЛ, діаметр НК (d). 

Зразок [ZnO]102,  

M 

Eg макс Е-

ФЛ, еВ 

макс Д-

ФЛ, еВ 

d,  

нм 

нм еВ    

ZnO-a 0.2 343 3.62 3.55 2.42 3.7 

ZnO-b 0.5 348 3.56 3.54 2.41 3.9 

ZnO-c 1.0 352 3.52 3.52 2.40 4.1 

ZnO-d 2.0 356 3.48 3.48 2.39 4.4 

 

При опроміненні деаерованих колоїдних розчинів НК ZnO світлом з 

енергією кванта більше Eg, нами спостерігався "синій" зсув краю оптичного 

поглинання (рис. 2.27, а) та одночасне зменшення інтенсивності ФЛ (рис. 

2.27, б). 

Ці спектральні зміни були повністю оборотні, спектри відновлювалися 

після відкривання кювети і відновлення доступу повітря, як видно зі збігу 

кривих 1 та 6 на рис. 2.26, а). 

На основі отриманих нами експериментальних даних, а також подібних 

результатів інших авторів для НК при наявності сильних акцепторів дірок 

(якими є і спирти) [232, 233], ми дійшли висновку про те, що описані вище 

спектральні ефекти зумовлені фотоіндукованим заповненням найнижчих 

рівнів в зоні провідності (ЗП). При цьому, як свідчить повна оборотність 

спостережених нами спектральних змін, не відбувається деградації НК 

внаслідок їх фотозаряджання. Припущення про заповнення найнижчих 

рівнів ЗП як причина короткохвильового зсуву краю оптичного поглинання, 
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підтверджується зростанням інтенсивності поглинання на коротших хвилях, 

що відповідають переходам вищим за енергією (рис. 2.27, а).  
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Рисунок 2.27. (а) Спектри оптичного поглинання НК ZnO розміром 4.4 нм 

(крива 1) після опромінення джерелом світла флуоресцентного 

спектрометра протягом 5 хв. (крива 2) та 10 хв. (крива 3), та світлом ртутної 

лампи протягом 5 хв. (крива 4) та 10 хв. (крива 5), крива 6 – після 

відновлення доступу повітря до розчину. (б) Спектри ФЛ тих самих НК 

(крива 1) після опромінення світлом спектрометра протягом 1 хв. (крива 2), 

4 хв. (крива 3), 10 хв. (крива 4) та 25 хв. (крива 5). 

 

Відсутність помітних спектральних зсувів дефектної смуги ФЛ в 

результаті заряджання, на відміну від результатів роботи [234], вказує на те, 



125 

 

що суттєве зменшення її інтенсивності є результатом зміни динаміки носіїїв 

заряду. А саме, можна зробити висновок про те, що захоплення 

фотогенерованих носіїв на глибокі рівні, які відповідають за дану ФЛ, 

відбувається менш ефективно при заповненні дна зони провідності 

електронами в результаті фотозаряджання НК. 

Для екситонної (міжзонної) смуги ФЛ спостерігалося лише незначне 

зменшення інтенсивності. Але основний ефект полягав у розщепленні цієї 

смуги на дві, зі зростанням інтенсивності та червоним зсувом нової 

компоненти зі збільшенням величини заряджання НК (рис 2.28). 
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Рисунок 2.28. Зміни в спектрах екситонної ФЛ НК ZnO розміром 4.4 нм в 

процесі опромінення джерелом світла флуоресцентного спектрометра. Час 

опромінення вказаний на відповідних кривих. Верхня крива відповідає 

спектру записаному після відкривання кювети і відновленню доступу 

повітря до розчину НК. 
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Висновки до розділу 2 

1. На основі даних РФС підтверджено висновок КРС про формування 

сульфідної оболонки на НК селеніду і телуриду при використанні 

молекул тіолів як стабілізаторів. 

2. Отримано калібровочні криві для знаходження середнього розміру НК в 

ансамблі за першим максимумом в спектрі оптичного поглинання. 

Показано непридатність для цього спектрів ФЛ, що зумовлено значно 

більшим впливом дисперсії НК за розмірами на положення максимуму і 

півширини екситонної ФЛ. 

3. Температурна залежність півширини ФЛ смуги не є достатньо 

достовірним джерелом для уточнення або доповнення даних про енергію 

оптичних фононів, що отримується зі спектрів КРС або ІЧпоглинання. 

4. Температурну залежність максимума дефектної смуги ФЛ водних НК 

можна в загальному представити як суперпозицію нестандартної 

залежності в області температур від кімнатної до ~ 200 К та класичної 

залежності при нижчих температурах. 

5. Виявлена однорідна спектральна залежність часу життя ФЛ в широкому 

спектральному діапазоні, який включає і екситонну і поверхневу 

компоненти, для НК різних розмірів, що вказує на спільну природу 

рекомбінаційних процесів та певну умовність їх розмежування, у випадку 

НК малих розмірів, на "власну" та "дефектну". 

6. Встановлено вплив заміщення олеїнової кислоти на піридин на спектри 

оптичного поглинання та щільність упаковки НК CdSe. 

7. Виявлено та пояснено ефект фотоіндукованого заряджання НК ZnO та 

його прояви в спектрах оптичного поглинання та ФЛ. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ ПОВЕРХНІ ТА СИЛЬНОГО ПРОСТОРОВОГО 

ОБМЕЖЕННЯ НА ФОНОННІ СПЕКТРИ КОЛОЇДНИХ НК А2В6 

3.1. Ефект просторового обмеження (конфайнменту) оптичних 

фононів та коливні моди зумовлені поверхнею 

Як зазначалося у розділі 1.3, від обмеження фононних збуджень в 

кристалах нанометрових розмірів очікується кілька ефектів, що можуть 

проявитися в спектрах КРС. По-перше, це порушення правил відбору, 

встановлених для масивних кристалів. Основний внесок у спектри 

резонансного КРС на фононах в кристалах напівпровідників А2В6 мають 

фонони з хвильовим вектором близьким до нуля, що відповідає коливанням 

з нескінченно великою довжиною хвилі. При обмеженні хвильової функції 

фонона до області нанометрових розмірів, мінімальне значення хвильового 

вектора фонона, які можуть існувати в НК, вже буде не нульовим, а 

визначатиметься максимально можливою протяжністю (делокалізацією) 

його хвильової функції в НК. Величина делокалізації визначається розміром 

(діаметром) НК, тобто kмін=/d. Виходячи з негативного характеру 

дисперсійної залежності напівпровідників А2В6, слід очікувати 

низькочастотного зміщення та низькочастотної асиметрії фононних смуг в 

спектрах КРС зі зменшенням середнього розміру НК в ансамблі.  

Попередні дослідження ефекту просторового обмеження фононів в 

напівпровідникових НК проводилися переважно для НК кремнію або НК 

напівпровідників А2В6 в скляних матрицях [127, 131, 135, 235, 236], або ж 

на зразках отриманих молекулярно-променевою епітаксією [237, 238]. 

Зокрема, Ge/Si наноструктури останнього типу досліджувалися в 

кандидатській дисертації автора даної роботи [239]. Для 

вищеперерахованих типів НК існує принаймні три фактори, що 
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ускладнюють проведення кількісних досліджень залежності фононних 

спектрів від розміру НК та інших параметрів. Один з них – це механічні 

напруження (як правило стиску), зумовлені матрицею [131, 135]. Другий – 

це суттєвий розкид НК за розмірами в межах одного зразка (може 

перевищувати 20 %), який помітно більший ніж для колоїдних НК (може 

бути менше 5-10 %). Напруження стиску викликають високочастотний зсув 

фононних смуг, а отже діють протилежно до фононного конфанменту. 

Врахувати вклад напружень можна незалежним методом, таким як 

рентгенівська дифракція чи ПЕМ, але їх точність обмежена через малий 

об'єм НК. Розглядалася навіть залежність напружень від розміру НК [240, 

241], особливо для НК менше 2.5 нм [242–244], зокрема зменшення 

середньої сталої ґратки зі зменшенням середнього розміру НК у зразку за 

даними поглинання ретгенівських променів (EXAFS) [245, 246]. 

Атомістичні моделі передбачають релаксацію поверхні НК на глибину до 1 

нм [243]. Розрахунки з перших принципів показують, що для НК CdSe 

величина релаксації/реконструкції на поверхні може сягати 25% для 

довжини зв'язку та 25о для величини кута [247]. Ця обставина додатково 

ускладнює кількісний аналіз спектральної форми фононних смуг КРС. Крім 

того, як показали недавні дослідження НК різних кристалів, самі пружні 

властивості/константи кристалічної ґратки НК можуть суттєво відрізнятися 

від масивних кристалів [240, 241, 243, 248]. Таким чином, використання 

об’ємних модулів пружності для оцінки напружень в НК під дією стиску 

матриці може призводити до додаткових похибок. Оскільки однозначних 

результатів щодо розмірної залежності пружних властивостей НК на 

сьогодні немає, то дослідження коливних властивостей напівпровідникових 

НК, що не зазнають суттєвої механічної дії ззовні (такими є, зокрема, 

колоїдні НК), мали б очевидну перевагу. Обидва проаналізовані вище 

фактори (напруження з боку матриці та розкид НК за розмірами) суттєво 

впливали на параметри фононних спектрів та умови резонансу, що 
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ускладнювало відокремлення власне ефекту фононного конфайнменту, 

зокрема встановлення його залежності від розміру НК. Третім фактором є 

неконтрольована дифузія елементів матриці в НК (зокрема цинку у випадку 

НК А2В6 [249]).  

Важливим аспектом фізики фононів в напівпровідникових НК, щодо 

якого наявні суперечливі експериментальні та розрахункові дані, є розмірна 

залежність параметрів поверхневого оптичного (SO) фонона.  

В даному розділі описані оригінальні експериментальні результати, що 

дозволили розв’язати перераховані вище існуючі проблеми, а також 

встановити ряд нових ефектів, виявлення яких стало можливим лише 

завдяки дослідженню НК, що були отримані методами колоїдної хімії. 

На рис. 3.1 наведені спектри КРС НК CdSe з середнім діаметром 2.1, 

2.7 та 3.7 нм та розкидом за розмірами близько 7 %, отримані методом 

органометалічного колоїдного синтезу [36]. Середній розмір та розкид НК 

за розмірами оцінювався за даними ПЕМ та спектральним положенням 

першого максимуму в спектрах оптичного поглинання, наведених на 

вставці до рис. 3.1. На цьому ж рисунку наведений також спектр НК CdSe, 

отриманих методом колоїдного синтезу у водному розчині желатини. 

Середній діаметр та розкид за розмірами таких НК становить 2.7 нм та 15 

%, відповідно.  

При більш детальному розгляді спектрів в області фундаментальних 

коливань – поздовжніх оптичних (LO) фононів – видно (рис. 3.1, б), що зі 

зменшенням середнього розміру НК, положення максимуму фононного піка 

зміщується в низькочастотний бік. Така поведінка узгоджується з 

передбаченням моделі просторового обмеження фононів. Однак інша 

характерна ознака конфайнменту – асиметричне уширення піку – в нашому 

випадку проявляється слабо (для порівняння – розраховані на основі моделі 

ПОФ спектри на рис. 1.7). 
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Рисунок 3.1. Спектри КРС (збудж = 458 нм, Т=30 К) НК CdSe з середнім 

розміром 2.1, 2.7 та 3.7 нм, отриманих методом органометалічного синтезу, 

та 2.7 нм НК (*), отримані у водному розчині. Панель (а): широка область 

спектру, що включає LO, 2LO, 3LO. Панель (б): детальний спектр в області 

фундаментальних (LO) коливань. Вставки: (а) спектри оптичного 

поглинання зразків; (б) – область низькочастотних (акустичних) коливань. 

 

Більше того, аналіз спектрів шляхом розкладання на складові 

компоненти показав, що півширина основного піку КРС збільшується теж 

несуттєво зі зменшенням діаметру від 3.7 до 2.1 нм, лише на 2 см-1, або 
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менше ніж на 1 %. Даний результат свідчить про те, що передбачення 

стандартної моделі фононного конфайнменту у випадку НК А2В6 

неприпустимо завищені.  

Слід зазначити, що для даного дослідження нами було вибрано зразки 

НК саме таких малих розмірів, при яких очікувався суттєвий ефект 

фононного конфайнменту, як демонструють, наприклад, розрахунки для НК 

CdS, зроблені в роботі [106] і наведені на рис. 1.7. 

Розглянемо інші виявлені нами спектральні ефекти зумовлені малим 

розміром НК. На рис. 3.2 наведено репрезентативний розклад спектру КРС 

на компоненти, який полегшує аналіз спектрів наведених на рис. 3.1. 

 

Рисунок 3.2. Характерний розклад на компоненти спектру КРС, на прикладі 

НК CdSe з середнім розміром 2.7 нм.  

 

 

Відсутність значного і асиметричного уширення є не єдиною 

відмінністю отриманих нами експериментальних результатів від 

передбачень моделі ПКФ.  
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Рисунок 3.3. Розмірна залежність експериментальних та розрахункових 

значень частоти LO(d) для колоїдних НК CdSe (а) та CdS (б) отриманих 

різними методами та НК в скляних матрицях.  

 

Низькочастотне зміщення максимуму фононного піка також є 

меншим від прогнозованого. На рис. 3.3 представлено результати 

проведеного нами критичного аналізу літературних даних щодо залежності 
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частоти оптичного фонона (точніше, максимуму відповідного піка в 

спектрах КРС) від середнього розміру НК в ансамблі. Для даного аналізу 

нами були вибрані роботи, в яких розмір НК визначався або прямим 

методом (наприклад ПЕМ), або ж за наявності чітких піків в спектрах 

оптичного поглинання НК. До розгляду було прийнято не лише роботи по 

НК, отриманих методом колоїдного синтезу, але й для деяких НК у склі, для 

порівняння. На цьому ж графіку наведені наші власні дані, отримані зі 

спектрів на рис. 3.1 та інших зразків. 

Це дало змогу також проаналізувати можливі закономірності щодо 

завищеної частоти оптичного фонона в НК в склі через напруження стиску 

з боку матриці. На даному рисунку також представлені дані, отримані нами 

на колоїдних НК різного розміру, синтезованих як методом 

металоорганічного, так і водного синтезу. Наведені експериментальні дані 

аналізуються у порівнянні з розрахунками, зробленими на основі різних 

моделей, що описують коливання ґратки в НК. 

З аналізу даних наведених на рис. 3.3 можна зробити висновок про 

значний вплив ліганда та умов синтезу НК та реєстрації спектрів КРС на 

частоту LO фонона. При цьому можна відзначити, що відмінність у частоті 

між НК, отриманими металорганічним (високотемпературним) синтезом з 

використанням ТОРО (триоктилфосфиноксид) в ролі стабілізатора та 

водними НК стабілізованими желатиною, які досліджувалися в нашій 

роботі, є навіть меншою ніж між стабілізованими ТОРО НК в даній роботі 

та в роботах інших авторів. Заштрихована область на рис. 3.3 може 

слугувати певною мірою калібрувальною залежністю CdSe(d). 

Для НК телуриду кадмію малих розмірів спектр КРС має ті ж самі 

особливості, що і для НК селеніду, за винятком того, що спостерігається 

відносно слабка смуга, яка добре співпадає по частоті з ТО-модою в 

масивному кристалі, – 145 см-1 (рис. 3.4).  
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Рисунок 3.4. Спектр резонансного КРС НК CdTe розміром 3,5 нм в області 

частот оптичних фононів першого порядку та його розклад на окремі 

компоненти. 

 

 

Очевидно саме через слабку інтенсивність ТО-моди порівняно з LO- 

та SO-модами не вдавалося раніше її спостерігати для НК напівпровідників 

А2В6. Крім того, серйозною проблемою, яка ускладнювала аналіз фононних 

спектрів НК та тонких плівок CdTe є сегрегація Te на поверхні. Раманівські 

смуги Те лежать в тій же області, що і оптичні коливання CdTe і мають на 

1-2 порядки більший переріз розсіяння [250, 251]. В даній роботі, шляхом 

підбору зразків НК та умов збудження і реєстрації спектрів КРС (довжина 

хвилі та інтенсивність збуджуючого лазерного випромінювання, 

охолодження зразка до 30 К, ширина щілини, тривалість акумулювання 

спектра і т.д.) вдалося отримати спектри з практично ідеальним 

(безшумним) контуром та без формування Те, що дозволило їх більш 

глибокий аналіз, порівняно з попередніми роботами. Слід однак відзначити, 

що визначальним фактором для встановлення детальної структури спектрів 
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КРС НК є висока структурна досконалість НК та малий розкид за розмірами, 

що досягається засобами колоїдного синтезу. Саме ці два фактори є 

визначальними для ширини смуг КРС, а отже і для можливості відокремити 

в спектрі малоінтенсивні компоненти, як, зокрема у данному випадку, з SO 

моду ТО-модою в НК телуриду кадмію. Однак, для НК селеніду кадмію в 

даній роботі спостерігалися співмірні структурні та спектральні параметри, 

зокрема і півширина смуг КРС, однак зареєструвати ТО-моду, як правило, 

достовірно не вдавалося. Отже, головна причина прояву цієї моди в НК 

CdTe, на нашу думку, в іншому. А саме – у відмінностях механізмів 

електрон-фононної взаємодії в НК селеніду, сульфіду та телуриду кадмію. 

Відомо, що для CdTe вклад у величину ЕФВ взаємодії за механізмом 

деформаційного потенціалу (ДП) є більшим ніж для CdSe та CdS. А саме 

цей механізм лежить в основі прояву ТО фононів в спектрах КРС. 

Підвердженням нашого твердження є ще більша відносна інтенсивність ТО 

моди, наприклад, в НК InP (рис.3.8), оскільки в сполуках А3В5 вклад ДП в 

ЕФВ ще сильніший ніж в телуриді [252]. 

Як уже зазначалося вище, вплив на фононний спектр НК не 

обмежується розміром НК та поверхневими ефектами. Особливості їх 

внутрішньої структури теж вносять вклад у формування коливного спектру. 

Для прикладу розглянемо фононні спектри КРС серії НК CdTe, спектри 

оптичного поглинання яких були проаналізовані в Розділі 2 (рис. 2.8). 

Зокрема для зразків #641 та #642, для який спостерігався збіг першого 

максимуму поглинання, але відмінності у структурі спектру при вищих 

енергіях, нами були виявлені відмінності і у їх спектрах КРС. Зокрема, 

спектр зразка #641, для якого спостерігалося відхилення від загальної 

тенденції в розмірній залежності відстані між першими максимумами 

поглинання (рис. 2.9), спектр КРС зазнає уширення і низькочастотного 

зміщення порівняно зі спектром зразка #642 (рис. 3.5,а), який має те саме 
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положення першого максимуму, але другий максимум слідує тенденції в 

розмірній залежності (рис. 2.9).  

 

Рисунок 3.5. Спектри резонансного КРС НК CdTe різного розміру, а також 

спектри, що були отримані при різних умовах синтезу, наведених у табл. 2.1.  

 

Таким чином, можемо зробити висновок, що набір умов синтезу 

використаний при формуванні НК #641, дав змогу отримати таке ж 

положення максимум поглинання як і в зразку #642, але зумовив певні 

відмінності у внутрішній структурі, які знайшли своє відображення у 
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фононних спектрах. Слід зазначити, що виявлений ефект іллюструє 

важливий/безпосередній практичний/прикладний аспект раманівської 

спектроскопії застосовно до структурної діагностики напівпровідникових 

НК, особливо тих, що вже широко доступні на сьогоднішній день з 

численних комерційних джерел (виробників). Типовим для комерційних 

колоїдних НК є той факт, що умови їх синтезу підбираються під отримання 

випромінювання (ФЛ) чи поглинання на певній довжині хвилі, в той час як 

деталями їх структурної будови, в тому числі і хімічним складом, як НК, так 

і органічної (пасивуючої) оболонки виробник може нехтувати. І дана 

інформація зазвичай не доступна користувачеві/покупцеві, з мотивації 

комерційної таємниці. Дана проблема буде проілюстрована нами на 

прикладі пари зразків комерційник НК типу “ядро-оболонка” в підрозділі 

4.8. 
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Рисунок 3.6. Спектри ІЧ поглинання CdTе стабілізованих сірковмісним 

лігандом ТГК. 

Щодо досліджених тут НК CdTе, то важливо зазначити, що дані НК 

були синтезовані без використання тіольних (сірковмісних) сполук в ролі 

стабілізатора, на відміну від більшості інших робіт [253–258]. У випадку 
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використання останніх, нами було виявлено формування оболонки CdS, як 

на НК CdTе, так і CdSе. Докази формування такої оболонки нами було 

отримано зі спектрів ІЧ поглинання та РФС. Зокрема, на рис. 3.6 приведені 

спектри ІЧ поглинання зразка НК CdTе стабілізованих ТГК, в якому 

домінуюча смуга знаходиться в області SO фонона CdS. Незалежне 

підтвердження формування оболонки CdS на поверхні НК CdSе було 

отримано нами також зі спектрів РФС області орбіталей S 2p (рис. 2.5). 

Повертаючись до розмірної залежності спектрів КРС для дослідженої 

нами серії НК ZnO різного розміру, 3.5 – 5.8 нм, систематичних змін 

частотного положення та півширини фононного піку не спостерігалося 

(рис.3.7). Відношення інтенсивностей 2LO/LO також практично не залежить 

від розміру НК в даному діапазоні розмірів.  

 

Рисунок 3.7. Спектри КРС НК ZnO різного розміру в оболонці SiO2 

(збудж = 325 нм): 3.5 нм (крива 1), 4.3 нм (крива 2), 5.3 нм (крива 3), 5.8 нм 

(крива 4). 

На жаль у літературі відсутні дані на колоїдних НК ZnO, з якими можна 

було б порівняти результати нашого дослідження. 
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3.2. Резонансні ефекти  

Як зазначалося вище, однією з важливих умов отримання достовірних 

даних щодо розмірної залежності фононних спектрів, зокрема частоти 

оптичних фононів, від розміру НК є дослідження масивів НК з достатньо 

малим розкидом НК за розмірами в межах одного массиву. Саме на таких 

масивах проводилося дослідження, результати якого описані в 

попередньому підрозділі. Однак, дуже часто НК, отримані методом 

колоїдного синтезу, характеризуються суттєвим розкидом за розмірами, 15-

20 %. Оскільки значна частина результатів щодо спектрів КРС на фононах 

була отримана багатьма авторами саме на таких полідисперсних НК, 

важливим є аналіз можливих ефектів полідисперсності на спектри 

резонансного КРС, а також на їх інтерпретацію, зокрема щодо питання 

розмірної залежності фононних частот.  

На рис. 3.8 наведено типовий спектр оптичного поглинання ансамблю 

НК CdSe, синтезованих у водному розчині желатини. На даному рисунку 

також вказані довжини хвиль лазерного випромінювання, що 

використовувалися для вимірювання спектрів резонансного (441.7, 457.9, 

476.5, 514.5 та 528.7 нм) та нерезонансного (647.1 нм) КРС. 

Найнижча за енергією особливість в спектрі поглинання, близько 

500 нм (схематично зображена пунктирним гаусовим контуром), відповідає 

найнижчому електронному переходу Е1 (1Se1S3/2, HOMO–LUMO). 

Енергетичне положення максимуму цієї особливості дає можливість 

оцінити середній розмір d  та дисперсію d  ансамблю НК (див. вставку на 

рис. 3.8), використовуючи рівняння отримані в роботах Pesika та ін. [259]:  

33/4

/
)(

r

drdA
rn


 ,                                                     (3.1) 

де поглинання 



r

drrnrrA )(3/4)( 3 . При цьому, дана модель була нами 

модифікована заміною розмірної залежності ширини забороненої зони Eg(d) 
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на основі наближення ефективної маси (НЕМ), на феноменологічну 

залежність (калібровочну криву), отриману в розділі 2 (рис. 2.6), яка 

демонструє значно краще узгодження з експериментом в діапазоні малих d. 

 

 

Рисунок 3.8. Типовий спектр оптичного поглинання досліджених НК CdSe 

в желатиновій матриці. Пунктирними лініями показано положення перших 

двох смуг. Вставка: дисперсія розмірів НК, отримана з першої смуги на 

основі процедури розробленої в роботі [259], та модифікованої нами за 

допомогою феноменологічної залежності E1(d) отриманої в розділі 2. 

 

Нами були проведені дослідження залежності спектрів КРС від λзб, для 

НК CdSe в желатиновій матриці (рис. 3.9) [35]. Наведені спектри були 

отримані на ансамблі НК CdSe, спектр поглинання якого зображено на рис. 

3.8, при збуджені вказаним набором довжин хвиль.  
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Рисунок 3.9. (а) Спектри резонансного КРС НК CdSe в області LO смуг при 

різних λзбудж. Вертикальною лінією показане частотне положення LO-

фонона в масивному CdSe. (б) Положення максимуму LO смуги, отримане 

з експериментальних спектрів у порівнянні з передбаченням моделі ПОФ.  

 

З рис. 3.9 видно, що при резонансному збудженні, тобто при енергії 

кванта збуджуючого випромінювання вищій краю поглинання (тобто 441,7, 

457,9, 476,5, 514,5 та 528,7 нм), спостерігаються чіткі смуги, що 

відповідають оптичним коливанням (фононам) першого порядку в НК.  
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З рис. 3.9 видно, що максимум LO смуги для всіх λзб знаходиться на 

декілька см-1 нижче значення характерного для об’ємного CdSe 

(позначеного вертикальною лінією). Це зміщення вказує на присутність 

ефекту ПОФ в даних НК.  

З рис. 3.9 можна бачити, що положення LO-піка для НК CdSe залежить 

від λзб. Приймаючи до уваги дисперсію розмірів НК (15-20 %) в даному 

зразку та залежність частоти LO-фонона (LO) від діаметру НК d, зумовленої 

ефектом ПОФ, можна зробити висновок, що змінюючи λзб ми селективно 

збуджуємо НК різного діаметру.  

Для даної довжини хвилі збуджуючого лазерного випромінювання, 

переріз розсіяння на одиницю просторового кута S  та одиницю частоти 

S  для ансамблю НК з певним розкидом за розмірами визначається 

наступним виразом [91, 145]: 
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   (3.2) 

де F(R) – це функція розподілу розміру НК за їх радіусом R.  

Відповідно до функції F(R), резонансні умови вибирають для 

домінування в спектрах КРС НК з радіусами {Ri} [91, 145]. Саме ці НК 

дають основний вклад в спектр КРС, вибираючи фононні моди з частотами 

),0( ipn Rn
p

  (ці моди позначаються набором цілих чисел p ≡ [np, lp, mp], де lp 

та mp пов’язані з властивостями симетрії та кутового моменту). Таким 

чином, теоретично очікується утворення асиметрично уширеної смуги КРС 

через вклад кількох оптичних коливних мод з різними квантовими числами 

np, або навіть набір дискретних смуг (див., наприклад, рис. 1.9). Відносний 

внесок обмежених фононних та екситонних станів до перерізу розсіяння 

залежить від довжини хвилі збуджуючого випромінювання, сили 

осцилятора екситонного стану, та величини Фрьоліховської електрон-

фононної взаємодії. Зокрема, якщо збуджуюче або розсіяне 
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випромінювання селективно вибирає НК меншого радіусу з даного 

ансамблю, фононна смуга буде більш асиметричною. Для даної фононної 

моди в НК радіусу R, невизначеність частоти обраховується наступним 

чином [91, 145]:  
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     (3.3) 

де L – це параметр, що характеризує дисперсію поздовжнього оптичного 

(LO) фонона в об’ємному кристалі,  LO – це частота LO-фонона,  n – це n-

й нуль сферичної функції Бесселя j1, та iRRR  . Таким чином, більший 

внесок у спектр резонансного КРС будуть давати ті НК з ансамблю, для яких 

енергії екситонних переходів співпадають з енергією збуджуючого (вхідний 

резонанс) або розсіяного (вихідний резонанс) світла. Отже, для того щоб 

відслідкувати розмірну залежність частоти LO-фонона в єдиному ансамблі 

НК з досить великим розкидом за розмірами, необхідно провести 

вимірювання спектрів КРС набором довжин хвиль збудження.  

Варто зазначити, що проведені нами екпериментальні дослідження не 

виявили помітної залежності форми фононних спектрів КРС та відношення 

інтенсивностей 2LO/LO (рис. 3.10). Це, зокрема, не підтвердило 

передбачення моделі описаної в роботах [91, 260, 261], щодо суттєвого 

перерозподілу інтенсивності між (вібронними) модами першого порядку 

при незначній зміні λзб.  

Окрім низькочастотного зсуву фононного піку, модель ПОФ 

передбачає уширення смуги при зменшенні розміру НК. Натомість ми 

спостерігали немонотонну зміну півширини основного піка, LO, зі зміною 

λзб. Ми припускаємо, що зміна LO є результатом взаємної компенсації 

ефектів ПОФ, структурного розупорядкування та ширини "резонансної" 

області діаметрів НК в ансамблі. Ми розглядаємо розмірну селективність 

КРС за резонансних умов збудження як одну з основних причин розбіжності 



144 

 

експериментальних даних різних авторів щодо залежності  LO від розміру 

НК. Виходячи з вищесказаного, використання різними авторами різних λзб 

для дослідження ансамблів НК з близькими параметрами може призводити 

до різних висновків щодо величини ПОФ та механічних напружень в НК. В 

протилежному випадку, коли за допомогою однієї і тієї ж λзб досліджуються 

ансамблі НК з різним середнім d, але їх профілі розподілу перекриваються, 

вибірковий характер розсіяння, описаний вище, може призвести до того, що 

в обох випадках спектри формуватимуться наночастинками з одним і тим 

же розміром, "резонансним" для даної λзб, а отже будуть співпадати для обох 

зразків. Такий випадок буде розглянуто нами нижче. 

Повернемося до залежності  LO(λзб) на рис. 3.9. Зменшення  LO зі 

зміною λзб від 528.7 до 457.9 нм узгоджується з вибірковим збудженням НК 

меншого розміру коротшими λзб, оскільки менші НК мають більшу ширину 

забороненої зони через сильніше просторове обмеження носіїв заряду та 

меншу  LO через негативну дисперсійну залежність LO-фонона в CdSe. При 

збудженні найкоротшими довжинами хвиль, 457.9 та 441.7 нм, залежність 

 LO не слідує тенденції передбаченій моделлю ПОФ, яка дійсно 

спостерігається для більших λзб. Може бути розглянуто два можливих 

пояснення цього факту. По-перше, це механічні напруження в НК, що 

залежать від розміру НК (більші напруження в меншій НК). Ми дослідили 

можливий вклад желатинової матриці в напруженість НК, шляхом 

вимірювання спектрів КРС НК в колоїдних розчинах та в жорсткій 

полімерні матриці, і не виявили помітних відмінностей, які б перевищували 

похибку експерименту – ні для  LO ні для LO. На основі цього був 

зроблений висновок про те, що вбудовування НК в полімерну матрицю не 

вносить помітних додаткових напружень в НК.  
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Рисунок 3.10. (а) Спектри резонансного КРС НК CdSe в області смуг LO та 

2LO при різних λзбудж.  

 

 

Для всіх спектрів КРС досліджених в даній роботі НК характерним є 

низькочастотне плече (асиметрія) основного LO піка, яке також 

спостерігається для широкого кола напівпровідникових НК та пов’язується 

з розсіянням на LO-фононах з хвильовим вектором відмінним від нуля 

та/або вкладом поверхневих оптичних (SO) фононів. Важливість поверхні 

для досліджуваних в даній роботі НК є очевидною, адже доля поверхневих 

атомів для НК розміром 2-3 нм сягає 20-30 %. Теорія, що описує процес КРС 

на просторово обмежених оптичних коливаннях (вібронах) передбачає, що 

лише віброни з lp = 0 та n = 0 можуть приймати участь у процесі КРС [91, 

145]. Однак, такі фактори як відхилення від сферичної форми НК та 

перемішування підзон валентної зони можуть послаблювати це правило 

відбору і дозволяти розсіяння на вібронах з n = 2, включаючи, так звані, 
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поверхневі моди [91, 145]. З рис. 3.11 видно, що типовий спектр КРС в 

області фундаментального (LO) коливання та першого обертона (2LO) 

можуть з достатньою якістю бути описані двома лоренцовими профілями, 

що очевидно відповідають LO та SO модам, відповідно, як це часто 

робилося в роботах інших авторів [262].  

В рамках моделі діелектричного континууму для наносфери діаметром 

d, інкорпорованої в середовище з реальною, незалежною від частоти 

діелектричною константою  m, очікуються поверхневі моди з частотами 

 SO, l , що розташовані у частотному діапазоні між  TO та  LO [263]: 

m
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     (3.4) 

де l=1, 2, 3,.. . Інтенсивність цих мод спадає з відстанню від поверхні НК 

пропорційно до 1/rl-1, за винятком так званої Фрьоліховської моди з l=1, яка 

має постійну амплітуду по всьому об’єму наносфери [263]. Очевидно, що 

важливість внеску поверхневих фононів у спектр КРС зростає зі 

збільшенням долі поверхневих атомів. Через більшу півширину смуги, 

поверхневий фонон, як правило, не проявляється у спектрах як окремий 

максимум, а лише як низькочастотне плече чи асиметрія піку, що відповідає 

LO фонону. 

Наприкінці цієї частини розділу, присвяченої селективному 

розмірному резонансу в процесі КРС на фононах в ансамблях НК, 

розглянемо два випадки збудження двох ансамблів з різним середнім 

розміром НК. В першому випадку, розподіл НК за розміром 

перекриватиметься. Свідченням цього є перекриття особливостей в 

спектрах оптичного поглинання, які відповідають найнижчому 

електронному переходу Е1 в зразках (рис. 3.11, вставка).  
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Рисунок 3.11. Спектри резонансного КРС (зб=514.5 нм) для двох ансамблів 

НК різного середнього розміру, для яких має місце перекриття спектрів 

оптичного поглинання (показані на вставці). 

 

 

Вимірювання спектрів резонансного КРС даних двох ансамблів НК 

виявило практично повний збіг спектрів (рис. 3.11). Очевидно, даний 

результат є наслідком селективного відбору однієї і тієї ж розмірної фракції 

НК в двох ансамблях з різним середнім розміром. Даний експеримент 

наочно демонструє одну головних причин розбіжностей різних авторів 

щодо частотного положення смуг оптичних фононів в НК різних розмірів. 

Для остаточного підтвердження виявленого ефекту селективного 

розмірного резонансу в процесі КРС на фононах в ансамблях НК нами було 

досліджено два ансамблі НК з різними середніми розмірами, профілі 

розкиду за розмірами яких не перетинаються. Свідченням цього є 

спектральне розмежування найнижчих смуг, пов'язаних з Е1-переходом, в 

спектрах оптичного поглинання (рис. 3.12, права вставка).  
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Рисунок 3.12. Спектри резонансного КРС (збудж=514.5 нм) для двох 

ансамблів НК різного середнього розміру, для який профіль розподілу 

розмірів не перекривається. Спектри оптичного поглинання показані на 

вставці справа. Ліва вставка: детальний вигляд спектрів в області прояву 

LO-фононів. 

 

Важливим практичним застосуванням резонансної КРС на фононах в 

НК є структурна діагностика в складних композитних системах, до яких 

неможливо чи дуже складно застосувати інші методи, такі як електронна 

мікроскопія чи рентгенівська дифрактометрія. Нижче наведено приклади 

таких застосувань з власних досліджень автором систем на основі 

напівпровідників А2В6 [21–23].  

Важливою прикладною наногетероситемою є комбінація сульфіду 

міді чи твердого розчину CdxZn1-xS з широкозонним оксидом таким як ZnO 

або TiO2 . Такі наносистеми досліджуються як перспективні для сонячних 

елементів третього покоління, при цьому оксид слугує колектором 
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електронів, згенерованих світлом у сульфіді (spectral sensitizer) [264]. Одним 

з ефективних і економічних методів отримання нанокомпозиту CdxZn1-

xS/ZnO чи CdS/ZnO є синтез нанокристалічного сульфіду безпосередньо на 

поверхні мезопористого оксиду цинку [22]. Однак характеризація такої 

наногетероструктури ускладнюється, порівняно, наприклад, з окремо 

синтезованими колоїдним методом НК CdS та ZnO. Тому важливим 

питанням є підбір набору методик ефективної діагностики таких структур. 

Нами було показано ефективність раманівської спектроскопії в цьому 

питанні [22].  

В спектрах КРС нанокристалічних плівок ZnO/CdхZn1-хS на підкладці 

ІТО отриманих з різною номінальною концентрацією х0 (молярною 

фракцією кадмію у розчині при синтезі) наявний характерний пік, що 

відповідає LO фонону CdхZn1-хS (рис. 3.13 а,б) [23]. Даний пік реєструється 

при збудженні з зб=514.5 нм (а) та з 325 нм (б) і його частота зміщується 

від 318 см-1 для х0 = 0.25 (крива 1) до 300 см-1 для х0 = 1.0 (крива 4). Значне 

уширення цього піку та прояв SO моди вказує на те, що сформований 

сульфід є нанокристалічним.  

Використання даних двох зб, які є резонансним збудженням для CdS 

та ZnS, відповідно, є додатковою діагностикою відсутності небажаної 

сегрегації цих фаз при синтезі твердого розчину. В такому випадку у 

відповідних спектрах КРС CdхZn1-хS мали б проявитися LO фонони CdS або 

ZnS, близько 300 см-1 та 350 см-1, відповідно [265, 266].  
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Рисунок 3.13. Спектри РКРС нанокристалічої плівки ZnO/CdхZn1-хS на 

підкладці ІТО при номінальній концентрації (молярній фракції кадмію у 

розчині при синтезі) х0 = 0.25 (крива 1), х0 = 0.5 (крива 2), х0 = 0.75 (крива 

3), х0 = 1.0 (крива 4) та зб=514.5 нм (а) та 325 нм (б, в). На (г) показана 

кореляція між номінальною концентрацією х0 та реальним вмістом кадмію 

х, отримана з КРС спектрів, оптичного поглинання та з флуоресцентного 

рентгенівського аналізу (EDX). 
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На (рис. 3.13, г) показана кореляція між номінальною концентрацією х0 

та реальним вмістом кадмію х, отримана з раманівських спектрів, оптичного 

поглинання (abs) та з флуоресцентного рентгенівського аналізу (EDX). Дана 

кореляція є важливим результатом для практичного застосування 

раманівської спектроскопії як методу дистанційної та неруйнівної експрес-

діагностики такого роду напіпровідникових наногетероструктур. Адже, на 

відміну від, наприклад, EDX, цей метод може бути застосований для 

досліджень в процесі їх виготовлення чи відпрацювання технології шляхом 

варіювання параметрів синтезу (in situ), і не потребує умов вакуумних 

вимірювань. Крім того, на відміну від оптичного поглинання, наприклад, 

спектроскопія КРС дає вкрай важливу інформацію про хімічний і фазовий 

склад. Зокрема, інформацію, яку важк отримати іншими методами про 

часткове окислення даної структури – в процесі синтезу чи роботи – легко 

отримується зі спектру КРС. Так при збудженні спектрів випромінюванням 

з зб = 325 нм, яке є резонансним не лише для ZnS, але і для ZnО, в спектрі 

КРС були виявлені характерні піки, що відповідають LO та 2LO фононам 

ZnO (рис. 3.13, в). 

Таким чином, бачимо конкретні практичні застосування спектроскопії 

резонансного КРС (РКРС) з використанням різних зб для отримання 

унікальної інформації про структуру прикладних гетеронаноструктур.  

Спектроскопія РКРС дає можливість оцінки розміру нанокристалічних 

утворень певної фази в композитній структурі. Такий підхід був 

застосований нами, зокрема і для структур подібних до описаних вище, при 

варіюванні параметрів формування CdS в мезопористому ZnО, з метою 

отримання оптимальних фотоелектрохімічних характеристик даної 

гетеронаноструктури [22]. Суть підходу полягає в наступному. При 

наближенні зб до краю поглинання певної сполуки, проявляються чи 

суттєво підсилюються фононі піки даної сполуки в спектрі РКРС 

композиту. Таким чином, знаючи розмірну залежність краю поглинання 
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даної сполуки, зокрема CdS, можна отримати приблизне значення розмірів 

сформованих НК, або принаймні, відрізнити механізми росту НК плівки. 

Зокрема, можна розрізнити чи при збільшенні номінальної товщини 

осадженого матеріалу (CdS) відбувається збільшення кількості НК при 

незмінності їх розмірів (зростатиме лише інтенсивність фононних смуг в 

спектрах КРС) чи відбувається збільшення середнього розміру 

нанокристалічної фази (змінюватиметься інтенсивність смуг КРС через 

зміну умов резонансу, змінюватиметься форма фононних смуг та 

відношення інтенсивностей 2LO та LO).  

 

 

Рисунок 3.14. Типовий спектр РКРС ZnO/CdS при зб=514.5 нм (а) та 

залежність частотного положення та півширини основного фононного піку 

від номінальної товщини CdS (кількості циклів осадження, N) (б). 

 

Спектри РКРС дослідженої гетеронаноструктури ZnO/CdS, отримані 

при збудженні випромінюванням зб=514.5 нм (рис. 3.14, а), містять три 

порядки розсіяння (LO, 2LO, та 3LO) і вказують на високу кристалічність 

отриманої фази сульфіду. При збільшенні кількості умовних шарів (циклів 
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осадження N) номінальної товщини CdS нами спостерігалося (і) зростання 

загальної інтенсивності смуг КРС (майже на порядок, при збільшенні N від 

5 до 10), (іі) зменшенні частоти фонона та півширини смуги LO (від 309 до 

301 см-1 та від 50 до 15 см-1, відповідно, при збільшенні N від 5 до 30, рис. 

3.14, б), та (ііі) зростанні відношення інтенсивності 2LO до LO. Всі ці три 

факти вказують на зростання середнього розміру НК CdS при збільшенні 

номінальної товщини матеріалу (кількості циклів осадження, N). 

 

3.3. Багатофононні спектри та оцінка величини електрон-

фононної взаємодії зі спектрів КРС 

В об’ємних кристалах А2В6, за рахунок того, що просторова 

делокалізація електрона є більшою ніж дірки, виникає дипольний момент 

екситона, завдяки якому відбувається його взаємодія з оптичними 

фононами [267]. В НК, область локалізації електрона і дірки відповідає 

режиму сильного просторового обмеження. В такій ситуації можна 

очікувати ослаблення ЕФВ через можливе зменшення дипольного моменту 

екситона. Однак, існує ще ряд факторів, які можуть мати суттєвий вплив на 

величину ЕФВ НК. Це, зокрема, квантування електронних і коливних 

збуджень та додатковий дипольний момент наведений молекулами ліганда 

або носіями захопленими на поверхневі рівні (пастки). Оскільки такий 

дипольний момент може, до того ж, швидко змінюватися в часі, картина 

ЕФВ в НК може виявитися значно складнішою ніж у відповідному 

масивному кристалі. 

В даному розділі буде проаналізовано наші експериментальні дані 

щодо ЕФВ для LO фонона та проведено порівняння з систематизованими 

нами літературними даними теорії та експерименту, а також буде 

представлено отримані вперше дані щодо комбінованих фононних мод та їх 

аналіз з точки зору особливостей ЕФВ.  
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Як уже зазначолося вище, відношення інтенсивностей розсіяння на 

LO фононах першого та другого порядку, є загальноприйнятим і зручним 

способом оцінки величини ЕФВ полярних напівпровідниках [133, 145, 149, 

268]. Переріз розсіяння (КРС) визначається інтегралом перекриття Франка-

Кондона з теоретичної роботи [269] і для розсіяння за участю n-фононів 

записується як  

  (3.5) 

де ħ – енергія кванта збуджуючого випромінювання, Eij – енергія 

збудженого електронного переходу в НК,  - електронний дипольний 

момент, m – проміжний коливний рівень у збудженому електронному стані. 

Перекриття між основним та збудженим станом задається виразом: 

   (3.6) 

до якого входить поліном Лагерра L.  

Таким чином, величина  може бути обрахована за відношенням 

інтенсивностей 2LO та LO піків в експериментальному спектрі КРС. 

Зазначимо, що те, які величини константи ЕФВ буде отримано з 

такого розрахунку, значною мірою залежить від того, як було 

проаналізовано експериментальний спектр, і як отримані відповідні 

інтенсивності 2LO та LO піків, необхідні для розрахунку константи ЕФВ.  

Проведений нами аналіз літературних даних виявив кілька критичних 

моментів. По-перше, в одних роботах для отримання відношення I2LO/ILO 

бралися пікові інтенсивністі відповідних смуг, а в інших – інтегральні. По-

друге, не завжди зазначається чи проводилося розкладання спектрів з 

виділення інших мод, зокрема SO, чи під I2LO/ILO розумілася сумарна 
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інтенсивність розсіяння першого і другого порядку. По-третє, навіть при 

досить близьких величинах отриманого відношення I2LO/ILO в різних 

роботах, пораховані на його основі значення фактора Хуана-Ріса (ФХР) 

відрізняються на порядок, від 0.01 в роботі [121] до 0.1 в [207] (рис. 3.15).  

 

 

Рисунок 3.15. Порівняльний аналіз велечин I2LO/ILO та ФХР, отриманих в 

даній роботі, з даними інших авторів. 

 

Така велика розбіжність є незрозумілою, адже розрахунки 

показуються, що ФХР є визначальним для величини відношення I2LO/ILO, 

тоді як величина уширення екситонного стану (яка обернено пропорційна 

часу його життя) на величину ФХР впливає несуттєво [270]. Зокрема, для 

НК CdS, при типовому значенні уширення 50 см-1, відношення 2LО/LО 

зменшується від 0.8 до 0 при зменшенні ФХР від 1.4 до 0 [110]. В той же 
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час, для ФХР=1, відношення 2LО/LО зменшується лише з 0.83 до 0.5 при 

збільшенні уширення від 10 до 150 см-1 [110].  

Оскільки обрахунок фактора Хуана-Ріса (ФХР) за відношенням 

I2LO/ILO потребує значення часу життя збудженого електронного стану, 

експериментально вимірювання якого є задачею нетривіальною, то в 

багатьох випадках використовують певне "типове" чи "характерне" 

значення, зокрема 50 см-1 [110], 17 меВ для CdSe [112]. 

Крім того, найбільш точна оцінка величини ЕФВ за відношенням 

I2LO/ILO має місце у випадку, коли даний спектр КРС виміряний в максимумі 

резонансного профіля збудження. Однак як показали наші 

експериментальні результати, відношення I2LO/ILO практично не залежить 

від зб збуджуючого випромінювання в межах першого максимуму 

поглинання (рис. 3.10). 

В нашій роботі для визначення ФХР за величиною I2LO/ILO, спершу 

було проведено детальний аналіз спектрів та їх розклад на компоненти. 

На рис. 3.16 та 3.17 наведено типові спектри першого та другого 

порядків для НК CdTe (a), CdSe (b) та CdS (c). Подано також їх розклад на 

компоненти. З отриманого з такого аналізу відношення I2LO/ILO=0.3-0.4 було 

обраховано величину ФХР, яка виявилася рівною 0.15-0.30. Вказаний 

діапазон значень зумовлений, передусім, похибкою, пов'язаною з 

неоднозначністю підгонки експериментальних спектрів, зокрема відносною 

інтенсивністю SO, LO, HFS та відповідних компонент в області другого 

порядку. Оскільки відмінності у величині I2LO/ILO=0.3-0.4 для досліджених 

нами НК різних розмірів у діапазоні 2-5 нм не перевищували цієї похибки, 

ми можемо зробити висновок про відсутність помітної залежності величини 

ЕФВ від розміру НК у зазначеному діапазоні їх розмірів. Отримані нами 

результати аналізуються на рис. 3.15 у порівнянні з найбільш достовірними 

літературними даними.  
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Рисунок 3.16. Спектри першого порядку та їх розклади на компоненти для 

НК CdTe (a), CdSe (б) та CdS (в). 
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Рисунок 3.17. Спектри другого порядку та їх розклади на компоненти для 

НК CdTe (a), CdSe (б) та CdS (в). 
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Окрім розглянуго вище розсіяння другого порядку на LO фононах, 

проведений нами розклад експериментальних фононних спектрів КРС на 

компоненти дозволяє також зробити важливі висновки про процеси 

розсіяння вищих порядків за участю інших фононних мод. Зауважимо, що в 

даному підрозділі йтиметься лише про результати отримані для гомогенних 

НК, тоді як аналіз багатофононних процесів в НК “ядро-оболонка” 

викладено у розділі 4. 

Основний висновок, який можна зробити з порівняльного аналізу 

репрезентативних спектрів першого (рис. 3.16) та другого (рис. 3.17) 

порядків НК CdTe (a), CdSe (b) та CdS (в), це можливість процесів розсіяння 

другого порядку лише за участю LO фононів. Зокрема, в експериментальних 

спектрах нами спостерігалися комбінації LO+SO та LO+TO і були відсутні 

2SO, 2TO та TO+SO. Не дивлячись на те, що всі коливання ґратки НК 

розглядаються як такі, що містять частковий характер LO, TO та SO [261], 

очевидно, що тої долі поздовжнього характеру коливань, що містяться в " 

TO-подібних" та "SO-подібних" коливаннях в НК, недостатньо для 

ефективного розсіяння другого порядку за механізмом Фрьоліха. 

Зауважимо, однак, що отримані нами результати не виключають 

принципову можливість резонансного розсіяння другого порядку без участі 

LO фононів. Зокрема, для випадку НК А3В5, для яких характерно більший 

вклад деформаційного потенціалу в ЕФВ, порівняно зі сполуками А2В6, що 

відображається, зокрема у значно вищій інтенсивності ТО відносно LO, 

спостерігається смуга 2ТО. Для ілюстрації цього факту, на рис. 3.18 

наведено результат нашого аналізу експериментального спектру НК InP, 

отриманого авторами роботи [271].  
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Рисунок 3.18. Типовий спектр НК InP (запозичений з роботи [271]) та його 

розклад на компоненти (виконаний автором дисертації). 
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3.4. Вплив на фононний спектр НК поверхневих лігандів 

Як описано в розділі 2, на основі проведених оптичних, 

мікроскопічних та магніто-резонансних досліджень були підібрані 

оптимальні умови заміщення молекули-ліганда олеїнової кислоти на 

піридин, при яких відбувалася заміщення максимальної частки молекул, а 

структурна досконалість НК в цілому не порушувалася. Саме такі зразки НК 

були досліджені методом спектроскопії резонансного КРС [30, 31].  

Подані на рис. 3.19 дані демонструють основні ефекти заміни ліганда 

на фононний спектр КРС: уширення смуг, зміна частоти та зміна 

відношення інтенсивностей основної смуги та смуг вищих порядків. При 

цьому, на прояв даних ефектів впливають обидва основні параметри НК, що 

варіювалися в даному дослідженні: середній діаметр НК та хімічний склад 

поверхні НК, а саме, номінальне співвідношення Cd:Se при синтезі. Так, при 

однаковому співвідношенні Cd:Se=1:1 (табл. 2.2), для НК меншого 

діаметру, 2.7 нм, основні ефекти обробки піридином проявляються в 

суттєвому зменшенні відношення інтенсивностей 2LO/LO та уширенні смуг 

(рис. 3.19,а), тоді як для більших НК, 3.2 нм, з співвідношенням Cd:Se=1.8:1, 

ці ефекти вже незначні (рис. 3.19,б). Частота смуг в обох випадках майже не 

змінюється. В іншому випадку, для НК з діаметром 3.6 нм з відношенням 

Cd:Se=1:1, спостерігається помітне зростання частоти LO-фононів (близько 

3 см-1), без уширення смуг і незмінним інтегральним відношення 

інтенсивностей 2LO/LO (рис. 3.19,в).  

Ввжливо зазначити, що отримані з даних хімічного аналізу 

відношення Cd:Se, які відрізняються від 1:1, зовсім не означають 

нестехіометричність НК. Внутрішня структура всіх досліджених НК є 

висококристалічною і стехіометричною, як слідує, зокрема з даних ПЕМ, 

рентгенівського та раманівського аналізу.  
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Рисунок 3.19. Спектри КРС НК CdSe до та після заміщення молекули-

ліганда олеїнової кислоти на піридин: зразок CdSe11small (а), CdSe11big (б); 

CdSe12big (в). 
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Видима нестехіометричність, що отримується з даних хімічного 

аналізу, пов'язана з тим, що в загальну кількість елементів виявлених в 

зразку НК, зокрема Cd та Se, дають вклад і ті, що утворюючи комплекси з 

лігандами забезпечують стабілізацію (поверхні) НК, не належачи, власне до 

самого НК. Крім того, оскільки доля поверхневих атомів в НК дослідженого 

діапазону розмірів досить велика (до 50 % для 2 нм [246]), то залежно від 

того кадмієм чи селеном завершена поверхня НК, сильно залежатиме і 

загальне співвідношення Cd:Se у зразку. Нами були проведені власні 

дослідження для встановлення кількісного відношення між кількістю 

"внутрішніх" (повністю зкоординованих) атомів НК, поверхневих атомів, а 

також тих, що належать до комплексів  з лігандом і безповередньо до НК не 

належать. Можливість такого аналізу запезпечується вивченням спектрів 

РФС (рис. 2.5). Дані дослідження підтвердили, що відношення кількості 

повністю скоординованих атомів металу і халькогену для досліджених в 

даній роботі НК (в т.ч. і отриманих у водних середовищах) є близькою до 

1:1, а відхилення від стехіометрії повністю пояснюються тим, що поверхня 

може завершуватися одним або іншим типом атомів [84, 161, 272, 273]. 

Таким чином, можемо зробити висновок про те, що фононні спектри 

НК CdSe демонструють різні зміни внаслідок заміни ліганда на піридин, в 

залежності як від їхнього розміру, так і від стехіометрії поверхні. 

Порівняння спектрів КРС НК CdTe до і після обробки піридином також 

виявили високочастотне зміщення, уширення смуг, а також зменшення 

відносної інтенсивності смуг вищих порядків, аналогічно ефектам, 

описаних вище для НК CdSe. При цьому, спостерігається також якісна 

кореляція з НК селеніду щодо взаємозв’язку між параметрами НК та 

змінами в спектрах КРС. Зокрема, для НК з меншим номінальним 

відношенням Cd:Te спостерігається більший високочастотний зсув LO-

смуги, водночас для них є більш суттєвим зменшення інтенсивності смуг 

вищих порядків (рис. 3.20).  
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Рисунок 3.20. Спектри КРС НК CdTe до та після заміщення молекули-

ліганда олеїнової кислоти на піридин: зразок CdTe621 (а), CdTe641 (б). 

 

 

Можна припустити, що номінальне відношення Cd:Te (чи, відповідно, 

Cd:Se) впливає не лише на результуючу стехіометрію поверхні НК, а й на її 

взаємодію з молекулами ліганда (піридину). Виявлені спектральні зміни 

зумовлені заміною лігандів на молекули піридину свідчать про те, що НК 
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зазнають відчутних структурних змін, принаймні, що стосується їх 

поверхні, оскільки ознак зміни внутрішньої структури не було виявлено в 

даних КРС, ПЕМ та рентгенівської дифрактометрії. Зокрема, уширення 

фононних смуг ми пояснюємо зростанням розупорядкуванням поверхні НК, 

а також, частково, взаємодією між НК в результаті їх часткової агрегації 

(про яку свідчать ПЕМ дані, рис. 2.22 та 2.23). На підтримку даного 

припущення свідчить зворотній ефект – істотне звуження фононного піку – 

при пасивації НК оболонкою CdS чи ZnS (підрозділ 4.2, рис. 4.20), що 

свідчило про краще впорядкування інтерфейсу CdSe/CdS або CdSe/ZnS 

порівняно з CdSe/ліганд. Зміна частоти фононного піку після заміни ліганда 

може бути зумовлено структурною реорганізацією поверхні і пов’язаними з 

цим поверхневими напруженнями. Про можливість виникнення (чи зміни 

величини) напружень при заміні ліганда повідомлялося також і в роботі 

[138], а сам факт наявності стиснення кристалічної ґратки в НК малих 

розмірів був виявлений нами в спектрах КРС (підрозділ 3.2, рис. 3.9,б), а 

також іншими авторами, теоретично [247, 248] та експериментально [242, 

243, 245].  

Інший характер впливу лігандів на фононний спектр спостерігався 

авторами роботи [274]. В результаті заміни вихідного ліганда, олеїнової 

кислоти, на тіогліколеву (ТГК), меркаптопропіонову (МПК) або 

меркаптогексанову кислоту (МГК), помітно (майже на 50% !) зростала 

відносна інтенсивність SO фонона (відносно LO) НК CdS, а також дещо 

змінювалося його частотне положення. Ефект різної діелектричної сталої 

авторами роботи [274] був відкинутий на основі відсутності будь-яких змін 

в спектрі при зміні діелектричної сталої розчинника в значно більшому 

діапазоні – від 80 (вода) до 2 (гексан). Крім того, відношення SO/LO 

виявилося чутливим до інтенсивності і зб. Як причину такої поведінки SO 

моди автори назвали "ефекти заряджання", не надавши, на жаль, достатніх 

доказів цієї гіпотези чи будь-яких детальних роз’яснень. Також не був 
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вказаний розмір НК, для яких в статті були приведені ці дані. В будь-якому 

разі, відсутність помітних зсувів в спектрах оптичного поглинання 

суперечить, на нашу думку, гіпотезі про заряджання. Адже електронні 

спектри зазвичай набагато більш чутливі до зміни електронної густини 

всередині чи навколо НК, ніж фонони. Слід зауважити, що це єдина відома 

нам робота, в якій так яскраво проявлявся ефект ліганда на SO моду, яка 

крім того проявляла і деяку розмірну залежність в діапазоні розмірів НК 3-

6 нм, в той час як для LO моди помітних змін не спостерігалося. На жаль, 

цей цікавий ефект не було досліджено достовірно.  

Зменшення відношення інтенсивностей 2LO/LO в результаті 

лігандного заміщення, що було досліджено в нашій роботі, вказує на 

ослаблення електрон-фононної взаємодії в НК після заміщення олеїнової 

кислоти на піридин. Можна розглядати дві причини такого ослаблення: (і) 

зростання розупорядкування на поверхні та (іі) зменшення часу життя 

електронно-діркової пари, фотозбудженої в процесі КРС, внаслідок 

швидкого захоплення дірки молекулами піридину. Відомо, що піридин є 

надзвичайно ефективним захоплювачем дірок і ймовірність цього процесу 

вища ніж, наприклад, ймовірність випромінювальної рекомбінації, що 

підтверджується повним гасінням ФЛ в НК пасивованих піридином [275]. 

Експерименти з часово-роздільної спектроскопії (ФЛ) встановили, що 

характерний час життя носіїв обмежений захопленням дірок на піридин 

лежить в пікосекундному діапазоні [275], а отже може впливати на 

ефективність/ймовірність взаємодії екситона з фононами. 

В заключення даного підрозділу відзначимо, що наші результати щодо 

заміни лігандів на ультрамалі, фактично атомарні, ліганди типу Cl–, I–, чи 

комплекси типу In-Cl–, не виявили жодних суттєвих змін в спектрах КРС 

(рис. 3.21) [161]. Останній тип лігандів є найбільш перспективними на 

сьогоднішній день і з точки зору покращення характеристик електронних 

компонент на основі пасивованих таким чином колоїдних НК . 
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Рисунок 3.21 Спектри КРС НК CdSe до та після заміщення молекули-

ліганда олеїнової кислоти на ліганди Cl– та I–. 

 

 

3.5. Плазмонно-підсилена спектроскопія КРС та ІЧ поглинання 

на фононах в НК (SERS, TERS) 

Експерименти з плазмонно-підсиленої спектроскопії КРС на фононах в 

НК (SERS, TERS) мають одну з двох цілей, які є також притаманними, 

зазвичай, цій області спектроскопії загалом.  

По-перше, це підсилення раманівського сигналу від матеріалів та 

об’єктів, яким притаманна занадто мала інтенсивність звичайного чи навіть 

резонансного КРС, або ж коли резонансне КРС неможливо реалізувати. 

Мова йде перед усім про детектування надмалих концентрацій чи об’ємів 

речовини. Це можуть бути як концентрації і об’єми корисної речовини, 

наприклад біологічні мітки, так і нанорозмірні утворення/включення в іншій 

речовині, які відграють роль контамінацій або вторинних фаз. 
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По-друге, одночасно і прикладним, і фундаментальним аспектом є 

дослідження властивостей окремих/індивідуальних молекул чи НК, задля 

уникнення негативних ефектів пов’язаних з неоднорідним уширенням 

спектрів через вклад інших молекул/НК в зразку, які перебувають в іншому 

локальному середовищі чи мають інші відмінні властивості, наприклад 

розмір у випадку НК. Показовим у цьому аспекті є результати досягнуті 

спектроскопією ФЛ на одиночних НК, яка виявила цілу низку 

фундаментальних ефектів, які принципово неможливо було б встановити 

досліджуючи ансамблі НК [276, 277]. 

Як уже зазначалося у підрозділі 1.2, на відміну від SERS та TERS 

спектроскопії молекул, яка на момент виконання даної дисертаційної 

роботи перебувала в дуже розвиненому стані, аналогічні дослідження на 

неорганічних/немолекулярних об’єктах практично не проводилися. В даній 

роботі, в рамках багатостороннього співробітництва, досліджувалися НК 

А2В6, сформовані методами колоїдної хімії або технології Лангмюр-

Блоджетт, які наносилися на плазмоні підкладки виготовлені 

літографічними методами або ж нанесенням колоїдних НК золота або срібла 

на кремнієві чи скляні підкладки. 

Перші якісні результати з підсилення сигналу КРС на фононах в НК 

нами було отримано нами на колоїдних НК CdSe/ZnS [38], осаджених на 

наноструктуровані золоті шари на кремнієвих підкладках. На рис. 3.22,а 

наведено спектри цих НК. Для досягнення підсилення необхідним було 

проведення короткого відпалу підкладки з осадженими з колоїдного 

розчину напівпровідниковими НК. Ця необхідність може бути пояснена 

тим, що електричне поле плазмона, яке зумовлює SERS ефект, різко спадає 

на відстані декількох нм від поверхні металічної наноструктури [278]. 
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Рисунок 3.22. (а) Спектри КРС НК CdSе на плазмонних підкладках? Що 

були виготовлені в процесі термічного відпалу тонких плівок золота на 

кремнієвій підкладці: без додаткового підпалу після осадження НК CdSе та 

з додатковим відпалом при 430 та 520 оС. (б) порівняння SERS та звичайного 

КРС спектрів одного і того ж зразка НК. 
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Тому навіть невеликого розміру молекулярні ліганди, які завжди наявні 

на поверхні колоїдних НК, унеможливлюють достатньо близький контакт 

НК з плазмонною наноструктурою. Ці органічні молекули можуть бути 

видалені шляхом короткочасного температурного відпалу (порядку кількох 

хвилин) при температурі 200-500 оС [38, 279]. Відпал при вищих 

температурах не призводить до подальшого підвищення інтенсивності 

сигналу SERS (рис. 3.22, а), можливо через часткову деградацію самих НК. 

Наведене на рис. 3.22 (б) порівняння нормованих спектрів РКРС та SERS 

одного і того ж колоїдного ансамблю НК показує, що в результаті 

плазмонного підсилення в спектрі SERS не відбувається суттєвих 

спектральних змін, а тільки збільшення інтенсивності. Цікавим і 

несподіваним був той факт, що не відбувалося відносно більшого 

підсилення коливних мод, які пов'язані з ближчими до поверхні НК 

областями, зокрема Zn-S коливань матеріалу оболонки та Cd-S коливань на 

інтерфейсі “ядро-оболонка”. Сигналу від оболонки зареєструвати взагалі не 

вдавалося (фононний пік очікується на 350 см-1 [23, 280]), а інтенсивність 

Cd-S смуги мала приблизно однакову інтенсивність (відносно LO ядра 

CdSe) в РКРС та SERS спектрах (рис. 3.22, б). На основі цих результатів 

можна зробити висновок про те, що визначальну роль у підсиленні відіграє 

резонансне збудження не лише плазмона, але і самих НК. Це припущення 

знайшло підтвердження і в пізніших роботах за участю автора [24, 27, 288, 

28, 281–287], зокрема при дослідженні НК CdS (рис. 3.23). 

Слід однак зазначити, що вдається досягати значного SERS ефекту і 

при збудженні, яке є нерезонансним для напівпровідникових НК (але 

обов'язково резонансне для збудження плазмона). 
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(а)  (б) 

Рисунок 3.23. (а) СЕМ-зображення типової SERS-підкладки виготовленої 

методом електронної літографії. (б) Спектри КРС шару НК CdS на SERS-

підкладці (червоні криві) та на кремнієвій підкладці (чорна крива) [24].  

 

Зокрема, підсилення КРС сигналу на кілька порядків було досягнуто 

нами для колоїдних НК ZnO осаджених на SERS-підкладки, що були 

отримані термічним відпалом тонких плівок золота чи срібла, або на 

підкладки, що були отримані осадженням колоїдних НК золота або срібла 

(рис. 3.24) [27, 28], при збудженні випромінюванням з зб = 514.5 нм (2.4 

еВ), що є нерезонансним для ZnO (Eg ~3.4 еВ).  

 

Рисунок 3.24. Спектри КРС шару НК ZnO вкритих НК срібла, які були 

виготовлені методом колоїдного синтезу.  



172 

 

Висновки до розділу 3 

1. Експериментально встановлена залежність частоти оптичних фононів, 

форми лінії КРС та величини електрон-фононної взаємодії від розміру НК в 

області розмірів – 2-5 нм. Одержані дані дозволили визначити можливість 

застосування існуючих моделей просторового обмеження фононів та 

електрон-фононної взаємодії для даного класу напівпровідникових 

наноструктур.  

2. Встановлено основні причини/фактори, що зумовлювали значний розкид 

експериментальних даних у літературі щодо залежності частотного 

положення і спектральної форми фононних смуг в спектрах КРС. Це, 

зокрема, використання різними авторами різних лігандів для стабілізації НК 

і різних умов збудження спектрів КРС. 

3. Виявлено, що резонансний характер процесу КРС на оптичних фононах в 

масивах напівпровідникових НК з помітною (більше 5-10%) дисперсією за 

розмірами призводить до залежності фононних частот від довжини хвилі 

збудженого випромінювання. Причиною є селективне збудження НК 

різного розміру при зміні довжини хвилі збудження. Отриманий результат 

дозволив, принаймні частково, пояснити існуючі розбіжності в 

літературних даних щодо розмірної залежності частоти оптичних фононів. 

4. Вперше описано особливість в спектрі КРС НК, що знаходяться вище 

максимальної частоти оптичних фононів відповідного масивного кристала; 

дана спектральна особливість зростає за інтенсивністю зі зменшенням 

розміру НК і пояснена проявом густини фононних станів пов’язаних з 

поверхневими зв’язками. В той же час, "класичний" поверхневий оптичний 

фонон розмірної залежності не проявляє. 

5. Плазмонно-підсилена спектроскопія КРС та ІЧ поглинання є ефективним 

методом отримання якісних фононних спектрів малих концентрацій НК та 

перспективною в напрямку отримання фононних спектрів окремих НК.  
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РОЗДІЛ 4 

ОПТИЧНІ ТА ФОНОННІ ВЛАСТИВОСТІ НК ТИПУ "ЯДРО-

ОБОЛОНКА" 

4.1. Вплив формування пасивуючої оболонки на спектри 

оптичного поглинання та фотолюмінесценції НК  

4.1.1. Спектральні ефекти і зростання інтенсивності ФЛ 

 

У випадку НК, що були синтезовані у водних розчинах, для 

формування у них оболонки, до стабілізованих желатиною колоїдних НК 

CdSe додавався розчин CdSO4 чи Zn(NO3)2 [33][17]. Колоїд піддавався 

інтенсивному перемішуванню протягом 5-10 хв., після чого додавався 

сульфід натрію у об’ємі еквімолярному до кількості металу (Cd або Zn). 

Пасивація проводилася з різним відношенням об’єму оболонки до об’єму 

ядра, використовуючи дві різні схеми пасивації, які відрізнялися тим, з яких 

іонів починалося формування оболонки – шару катіона ("Cd(Zn)-тоді-S”) чи 

аніона (“S-тоді-Cd(Zn)”) [17]. Технологічний процес формування оболонки 

у випадку НК синтезованих органометалічним синтезом описано в роботах 

[47, 289].  

Загальні спектральні ефекти формування оболонки, які є спільними 

для НК синтезованих різними методами, розглянемо на прикладі НК 

отриманих металорганічним синтезом (рис. 4.1) [47]. Вплив параметрів 

оболонки і умов її формування на інтенсивність ФЛ буде проілюстровано 

на прикладі серії водорозчинних НК (рис. 4.2) [15, 17], а інформація 

отримана зі спектрів ФЛ підсумована також у Таблиці 4.1. 
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Рисунок 4.1. Спектри ФЛ (пунктирні лінії) та збудження ФЛ (суцільні лінії) 

вихідних НК CdSe (нижні пари спектрів, чорні криві) та серії НК CdSe/CdS 

типу "ядро-оболонка" з різною товщиною оболонки (3, 6 та 9 моношарів, 1 

МШ  0.33 нм) CdS для випадку оболонки сферичної (а) та циліндричної (б) 

форми.  
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На рис. 4.1 наведено спектри збудження ФЛ (суцільні лінії) та ФЛ 

(пунктирні лінії) вихідних НК CdSe (нижні пари кривих) та серій НК 

CdSe/CdS типу "ядро-оболонка" з різною товщиною оболонки CdS для 

випадку оболонки сферичної (а) та циліндричної (б) форми . 

Загалом, варто відзначити два основні ефекти формування оболонки 

на оптичні спектри колоїдних НК: зсув спектрів ФЛ, зсув спектрів 

збудження ФЛ та оптичного поглинання у довгохвильовий бік (рис. 4.1) та 

зростання інтенсивності ФЛ (рис. 4.2).  

 

 

Рисунок 4.2. Спектри ФЛ НК CdSe та CdSe/CdS з двома товщинами 

оболонки, отриманої при співвідношенні вихідних реагентів 

[CdSe]:[CdS] = 1:1 та [CdSe]:[CdS] = 1:3, відповідно. 

 

 

Червоний зсув якісно узгоджується з роботами інших авторів на НК 

типу “ядро-оболонка” з різних матеріалів ядра та оболонки [65], в т.ч. і для 

CdSe/CdS та CdSe/ZnS [290][291], і пояснюється частковим тунелюванням 

електронної хвильової функції в оболонку. Величина зсуву збільшується зі 
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збільшенням товщини оболонки, а для оболонок однакової товщини є 

більшою для матеріалу оболонки з меншою шириною забороненої зони 

(Розділ 1, рис. 1.5) [33, 65, 86, 292].  

 

 

Таблиця 4.1. Дані спектрів оптичного поглинання та ФЛ вихідних та 

пасивованих НК синтезованих у водних розчинах . 

Зразок НК 1-й макс. 

погл., еВ 

(нм) 

ФЛ 

Макс. 

ФЛ,  

еВ 

(нм) 

півширина 

ФЛ, 

меВ 

Інтенс. 

ФЛ, 

відн.од. 

CdSe 

(непасивовані) 

2.490 

(498) 

2.257 

(551) 

195 
1 

[CdSe]:[CdS]=1:0.5 

Cd - тоді S 

2.470 

(502) 

2.240 

(554) 

192 
1.4 

[CdSe]:[CdS]=1:1 

Cd - тоді S 

2.455 

(505) 

2.234 

(556) 

190 
1.8 

[CdSe]:[CdS]=1:1 

S- тоді Cd 

2.460 

(504) 

2.236 

(555) 

170 
2.8 

[CdSe]:[CdS]=1:3 

S - тоді Cd 

2.410 

(515) 

2.195 

(568) 

175 
1.7 

[CdSe]:[ZnS]=1:10 

Zn - тоді S 

2.405 

(515) 

2.185 

(569) 

140 
4.2 

[CdSe]:[ZnS]=1:10 

S - тоді Zn 

2.405 

(517) 

2.175 

(575) 

~200 
0.3 
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Даний "червоний" зсув є однією з ознак формування оболонки. Однак, 

слід зазначити, що при суттєвій відмінності постійних ґратки матеріалів 

ядра та оболонки, когерентний ріст матеріалу оболонки на поверхні ядра 

призводить до виникнення механічних напружень в системі “ядро-

оболонка”. Найбільш типовою є ситуація коли постійна ґратки матеріалу 

ядра більша за постійну оболонки, оскільки дана закономірність зумовлена 

умовою відмінності величин забороненої зони – вона має бути більшою у 

оболонки, щоб забезпечувати ефективний конфайнмент електронної хмари 

в ядрі. Таким чином, зі збільшенням товщини оболонки, відбувається 

накопичення напружень стиску в ядрі, в той час як в оболонці на 

початковому етапі присутні напруження розтягу, які зі збільшенням 

товщини оболонки поступово зменшуються. Баланс цих напружень може 

зберігатися у системі до певної товщини оболонки, тобто має місце 

виключно пружна деформація кристалічних ґраток ядра та оболонки. При 

перевищенні певної критичної товщини оболонки може відбутися 

пластична релаксація, що супроводжується появою дислокацій та інших 

структурних дефектів. Механічні напруження стиску в ядрі призводитимуть 

до синхронного короткохвильового зсуву спектрів оптичного поглинання та 

ФЛ, накладаючись на описаний вище довгохвильовий зсув через ослаблення 

конфайнменту. За допомогою самих лише оптичних спектрів розділити ці 

два ефекти неможливо. Саме тому в даній роботі було застосовано метод 

раманівської спектроскопії і розроблено методику для кількісної оцінки 

механічних напружень в ядрі та оболонці, чому присвячено підрозділи 4.2-

4.8 даного розділу, а також розділ 5, в якому розглянуто особливості 

притаманні двовимірним НК типу “ядро-оболонка”. 

Щодо другого основного впливу оболонки на оптичні спектри, а саме 

збільшення інтенсивності прикрайової ФЛ, то його величина сильно 
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залежить не лише від матеріалу і товщини оболонки, але і від технології її 

нанесення. 

Зокрема, для водних НК досліджених у даній роботі найбільшого 

зростання інтенсивності ФЛ – до 5 разів – досягалося у випадку оболонки 

сульфіду цинку, сформованої за схемою "Zn-тоді-S” (табл. 4.1) [33]. В той 

же час, інтенсивність ФЛ в зразку пасивованому за схемою "S-тоді-Zn” 

зменшувалася в три рази (табл. 4.1) [33]. Вплив послідовності додавання 

іонів металу та сірки спостерігався нами і для системи CdSe/CdS. Так, для 

одного і того ж об’єму формуючих оболонку реагентів (1:1), у випадку "Cd-

тоді-S” досягається менша інтенсивність ФЛ ніж для схеми (“S-тоді-Cd”) 

(рис. 4.3, табл. 4.1), тоді як зміщення поглинання та ФЛ приблизно однакове 

в обох випадках. Більш детально результати, отримані для даного ефекту, 

описані в підрозділі 4.2. 

 

Рисунок 4.3. Спектр оптичного поглинання та ФЛ НК CdSe (1) та CdSe/CdS 

пасивованих за схемою “Cd-тоді-S” (2) та “S-тоді-Cd” (3) з однаковим 

співвідношенням [CdSe]:[CdS] = 1:1 в обох випадках. 
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Зауважимо, що підсилення ФЛ, зумовлене оболонкою, може сягати 

кількох десятків разів, що дає можливість отримувати квантовий вихід ФЛ 

більше 50% (як у випадку спектрів на рис. 4.1). Як уже зазначалося вище, 

позитивний ефект від формування оболонки очікується лише до певної її 

товщини, і після перевищення певної критичної товщини оболонки 

інтенсивність ФЛ знижується внаслідок формування в ній дислокацій [86].  

З наших результатів та результатів інших авторів  слідує, що існує 

певна оптимальна, по відношенню до випромінювальних властивостей, 

товщина оболонки, яка ще й залежить від конкретного способу формування 

ядра та оболонки [17, 33, 86, 292–294]. "Правильна" послідовність реагентів 

схоже є навіть більш важливою у випадку оболонки ZnS. Так схема "Zn-

тоді-S" давала збільшення інтенсивності ФЛ водних НК більш ніж у 4 рази, 

тоді як для схеми "S-тоді-Zn" інтенсивність ФЛ навіть знижувалася в 3 рази 

(табл. 4.1), що очевидно зумовлено формуванням дислокацій та інших 

дефектів [295].  

Останній факт підтверджує існування оптимальної товщини оболонки 

для кожної схеми/процедури формування оболонки (зокрема послідовності 

додавання реагентів, як у нашому випадку). Також очікувалося отримати 

відмінні величини зміщення оптичних спектрів для оболонки однакової 

товщини, але сформованої з матеріалу з суттєво різним (об’ємним) 

значенням величини забороненої зони (Eg). 

З рис. 4.4 (криві 3 і 4) видно, що однакове зміщення відбувається для 

оболонки ZnS майже втричі товстішої ([CdSe]:[ Zn S] = 1:10) ніж для CdS 

([CdSe]:[CdS] = 1:3). Цей факт пояснюється тим, що тунелювання носіїв у 

більш широкозонний ZnS слабше (Eg  3.6 еВ), а отже потребує більшої її 

товщини для однакової величини червоного зсуву, порівняно з 

CdS(Eg  2.5 еВ). При цьому слід врахувати і більші напруження стиску в 
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ядрі у випадку оболонки ZnS, про які свідчить вища частота LO фонона 

ядра, порівняно з НК CdSe/CdS. 

 

 

Рисунок 4.4. Нормовані спектри оптичного поглинання та ФЛ НК CdSe (1) 

та CdSe/ZnS зі співвідношенням [CdSe]:[ Zn S] = 1:10 пасивованих за 

схемою “ Zn -тоді-S” (2) та “ S -тоді- Zn ” (3). Спектр (3) показано не 

нормованим через його дуже низьке співвідношення сигнал/шум. Спектр 

структури CdSe/CdS зі співвідношенням [CdSe]:[CdS] = 1:3 пасивованих за 

схемою “ Cd -тоді-S” показаний кривою (4). 

 

 

На рис. 4.5. представлено графічне порівняння спектральних зміщень 

в спектрах поглинання та ФЛ отриманих в даній роботі, а також в ряді робіт 

інших авторів. З наведених даних можна зробити висновок про те, що 

однакова товщина оболонки в різних роботах може зумовлювати дуже 

відмінні зміщення в оптичних спектрах.  
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Рисунок 4.5. Зміщення, зумовлені формуванням CdS (a) або ZnS (б) 

оболонки в спектрах поглинання (заповнені символи) та ФЛ (порожні 

символи) отримані в даній роботі у порівнянні з даними іншими авторів: 

 - дана робота (dCdSe = 2.6 нм, полім.);  - дана робота (4 нм ТОРО); 

 - [293] (4 нм);  - [296] (3.8 нм);  - [86] (4 нм);  - [86] (4 нм);, 

- d=2.3 нм [297];  - d=3 нм [297]; ,, - d=1.8, 2.1, 2.8 нм [298]; , 

- d=3.5 нм [294];  - d=3.5 нм [158]. Залежності розраховані теоретично в 

роботі [299] для поглинання (суцільна крива) та ФЛ (пунктирна крива) і 

розміру ядра d=2 нм. 
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Тож нами було зроблене припущення про те, що товщина оболонки не 

є єдиним визначальним фактором щодо впливу оболонки на спектральні 

характеристики НК типу “ядро-оболонка”, а необхідним є детальне 

дослідження структури оболонки та інтерфейсу “ядро-оболонка”. Саме цим 

дослідженням методом раманівської спектроскопії і було присвячено 

значну частину даної дисертаційної роботи (підрозділ 4.2, розділи 6 та 7). 

 

Поряд з більш широко дослідженими системами “ядро-оболонка” т.з. 

першого роду, в яких ширина забороненої зони ядра менша за ширину зони 

оболонки, фундаментальний та практичний інтерес мають і обернені 

системи, т.з. НК “ядро-оболонка” другого роду [300]. Зокрема, для задач 

фотокаталізу та фотоелектричного перетворення сонячної енергії важливим 

є не покращення локалізації обох типів носіїв в ядрі, а їх ефективне 

розділення [301].  

Однією з таких систем на основі напівпровідників А2В6, досліджених в 

даній роботі, були НК CdS/CdSe. Спектри оптичного поглинання та ФЛ 

таких НК представлені на рис. 4.6.  

Бачимо незначне довгохвильове зміщення оптичних спектрів та 

суттєве зменшення інтенсивності ФЛ після формування фази CdSe на 

поверхні НК CdS. Зменшення інтенсивності ФЛ свідчить про те, що процес 

перенесенням одного з фотозбуджених носіїв  на селенід є більш 

ефективним/ймовірним порівняно з випромінювальною рекомбінацією, 

тобто підтверджує факт ефективного розділення зарядів в даному типі НК. 

Цей результат узгоджується з аналогічним спостереження в роботі [302] на 

системі CdS/ZnSe. На основі зонної діаграми системи CdS/CdSe більш 

ймовірною виглядає захоплення дірок на CdSe (рис. 1.5), однак слід 

пам’ятати, що через значно більшу делокалізацію притаманну електронам, 

їх трансфер до оболонки CdSe може бути не менш ефективним. 
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Рисунок 4.6. Спектри оптичного поглинання та фотолюмінесценції НК CdS 

та сформованих на їх основі двох зразків типу "ядро-оболонка" оберненого 

типу з різною номінальною товщиною CdSe, що відповідає 6 (CdS/CdSe2) 

та 11 (CdS/CdSe4) мол. % CdSe у розчині. 

 

 

Детальну інформацію про морфологію сформованого типу НК було 

отримано зі спектрів КРС, про що йдеться у підрозділі 4.2 . 

 

 

4.1.2. Температурна залежність спектрів ФЛ 

Оскільки фонони приймають безпосередню участь в процесах 

релаксації електронних збуджень та випромінювальній рекомбінації в 

напівпровідниках і наноструктурах на їх основі [303], від дослідження 

температурної залежності спектрів ФЛ гетероструктур, зокрема і НК типу 

“ядро-оболонка”, можна очікувати важливу інформацію про ступінь 
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делокалізації електронних і фононних збуджень, та можливість керування 

ним шляхом варіювання параметрами гетероструктури. Зокрема для 

структур типу “ядро-оболонка” такими параметрами можуть бути розміри 

(товщина) ядра (оболонки) та їх компонентний склад, а інформація 

отримана з температурної залежності ФЛ – ступінь делокалізації екситона в 

оболонку, а також детальна інформація про те, чи приймають участь фонони 

оболонки у випромінювальній рекомбінації [217].  

Слід зазначити, однак, що як і у випадку гомогенних колоїдних НК, 

для НК типу “ядро-оболонка” температурна залежність досліджувалася 

переважно для екситонної ФЛ, і спостерігалася хороша кореляція 

результатів різних авторів, а також якісно однаковий характер 

температурної залежності для НК різного розміру та складу/сполуки [201, 

202, 217], яка до того ж якісно корелює з поведінкою величини забороненої 

зони (чи спектрів поглинання) для відповідного матеріалу [203][209]. В той 

же час, результати з температурної залежності для дефектної/поверхневої 

ФЛ є малочисельними і суперечливими, хоча такі дослідження могли б 

допомогти встановити місцезнаходження дефектних станів в 

гетероструктурах. Зокрема, нас цікавило питання чи дефектна смуга ФЛ в 

НК типу “ядро-оболонка” пов’язана з залишковими непасивованими 

дефектами на поверхні ядра (а точніше уже на інтерфейсі ядро/оболонка) чи 

вона зумовлена дефектами на новоствореній поверхні НК – зовнішній 

поверхні оболонки.  

Дослідження температурної залежності параметрів смуг ФЛ вихідних 

та пасивованих НК CdSe проводилися на серії зразків НК з CdS та ZnS 

оболонками різної товщини, в діапазоні температур 10-300 К (рис. 4.7). 

Встановлено, що пасивація не впливає помітно на хід температурної 

залежності положення високоенергетичної смуги ФЛ (рис. 4.8), що може 

бути додатковим свідченням саме екситонної природи цієї смуги, а не 
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рекомбінації через мілкі дефектні рівні, як припускалося в деяких роботах 

[304].  
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Рисунок 4.7. Температурна залежність спектрів ФЛ НК CdSe/ZnS при 

збудженні випромінюванням з зб = 514.5 нм та зб = 441.7 нм. 

 

Однак однозначної відповіді на важливе питання про участь фононів 

оболонки дослідження температурної залежності (екситонної) ФЛ не дали. 

Це пов’язано з неоднозначністю підгонки експериментальних залежностей, 
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яка полягає в тому, що варіанти підгонки із закладеною більшою кількістю 

фононів ядра або ж зменшенням кількості фононів ядра та додаванням 

фононів оболонки дають результат що, лежить в межах неточності виміру 

температурної залежності та додаткових похибок, які пов’язані з 

визначенням положення максимуму та півширини смуг. 

Щодо температурної залежності дефектної смуги, то вона виявила 

аналогічну аномальну температурну залежність як і для гомогенних НК 

CdSe, розглянутих в розділі 2.3.2, а саме зміщення смуги в червону область 

спектра з пониженням температури (рис. 4.8, а). Так само спостерігалася і 

більш сильна, порівняно із залежністю для екситонної смуги, температурна 

залежність півширини дефектної смуги (рис. 4.8, б).  

Цікавим спостереженням в температурних експериментах ФЛ були 

залежності при збудженні в перший максимум поглинання (з довжиною 

хвилі лазерного збудження 514,5 нм). Порівняння цих даних з відповідними 

результатами отриманими зі збудженням вище першого максимуму (з 

довжиною хвилі лазерного збудження 441,8 нм) наведено на рис. 4.9.  

Ми вважаємо, що аномальна поведінка півширини в області 

температур 300-150 К має те ж саме походження, що і аномальний зсув 

максимума цієї смуги в цьому ж температурному діапазоні і пов’язані з тим, 

що зі зміною температури по різному змінюється ефективність різних 

поверхневих/дефектних енергетичних рівнів, що приймають участь у 

випромінювальній рекомбінації. Відповідно до цього змінюється півширина 

і положення максимума смуги ФЛ, пов’язаної з цією випромінювальною 

рекомбінацією.  
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Рисунок 4.8. Температурна залежність максимуму (а) та ширини (б) 

екситонної (EPL) та дефектної (DPL) смуг ФЛ НК CdSe, CdSe/ZnS та 

CdSe/CdS. 

 

Необхідно звернути увагу, що ці аномальні зміни півширини та 

максимуму ФЛ відбуваються на фоні різкого зростання інтенсивності 

даної смуги ФЛ відносно екситонної (рис. 4.9, б), що також вказує на 
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зміну ефективності рекомбінації через поверхневі/дефектні стани зі 

зміною температури. Можна припустити, що пониження температури 

супроводжується включенням у випромінювальний процес пасток, які 

при кімнатній температурі не встигали випромінювати через більш 

ефективні безвипромінювальні процеси. 

 

 
Рисунок 4.9. Температурна залежність спектрів ФЛ НК CdSe при збудженні 

випромінюванням з зб = 514.5 нм та зб = 441.7 нм. 
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4.1.3. Фотоіндуковане підсилення ФЛ 

Дослідження часової залежності спектрів ФЛ непасивованих НК та 

НК типу “ядро-оболонка” виявили зростання інтенсивності ФЛ під дією 

лазерного опромінення – фотоактивацію на досить тривалих проміжках часу 

(десятки хвилин). При цьому, при ідентичних умовах збудження, для 

вихідних та пасивованих НК даний ефект мав принципові особливості. З 

огляду на практичне значення даного ефекту та можливість отримання 

інформації про структуру поверхні НК і фотохімічні процеси, що лежать в 

основі даного явища, основні результати проаналізуємо в даному розділі. 

 

  

Рисунок 4.10. Часова залежність спектрів ФЛ НК CdSe (а,б) та CdSe/ZnS 

(в,г) при (зб=325 нм), записані з інтервалом 8 сек (а,в) та 120 сек (б,г). 
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На рис. 4.10 представлено спектри ФЛ НК CdSe в матриці желатини 

при збудженні 325 нм при кімнатній температурі. 

Результати отримані для серії зразків з різною товщиною та складом 

оболонки підсумовані на рис. 4.11. 

 

Рисунок 4.11. Залежність інтенсивності екситонної (незаповнені символи) 

та дефектної (заповнені) ФЛ серії вихідних та пасивованих НК від 

тривалості опромінення (зб=325 нм). 

 

 

Найважливішим виявленим нами ефектом пасивації при цьому є те, що 

в пасивованих НК інтенсивність екситонної ФЛ зростає набагато сильніше 

і швидше ніж дефектної, на відміну від непасивованих, де спочатку 

сильніше зростає дефектна смуга (рис. 4.10, а) з незначним переважанням 

посилення екситонної при довших часах опромінення (рис. 4.10, б). Таку 

поведінку ми пов’язуємо зі зменшенням концентрації дефектів в 
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пасивованих НК, що приводить до збільшення ймовірності міжзонної 

рекомбінації. Крім того, зменшення концентрації дефектних (поверхневих) 

станів в забороненій зоні, як випромінювальних, так і 

безвипромінювальних, може бути причиною їх швидкого насичення 

носіями під час опромінення, стимулюючи тим самим ріст інтенсивності 

екситонної смуги ФЛ. 

Навіть в зразках, де ФЛ перед початком опромінення була практично 

відсутня, обидві смуги зазнавали суттєвого підсилення після опромінення. 

Слід також зазначити, що положення екситонної ФЛ практично незмінне і 

для пасивованих і для непасивованих НК, тоді як дефектна ФЛ зазнає 

помітного короткохвильвого зсуву при тривалих часах опромінення. 

Останній ефект особливо помітний для непасивованих НК, яким характерна 

вища інтенсивністю дефектної смуги, а також сильніша її динаміка при 

опроміненні. Відсутність синього зміщення для екситонної ФЛ свідчить про 

те, що спостережуваний ефект фотопідсилення чи фотоактивації ФЛ 

відбувається без помітного зменшення розмірів НК в результаті 

фототравлення, описаного в роботах [305–307]. Відсутність червоного зсуву 

свідчить про те, що не відбувається і збільшення розміру НК ("дозрівання") 

при опроміненні. Синій зсув дефектної ФЛ може бути зумовлений 

безперервним заповненням найглибших дефектних рівнів, яким відповідає 

найбільш довгохвильова частина смуги дефектної ФЛ, яке виключає ці рівні 

з участі у випромінювальній рекомбінації. 

Цікаво, що ефект фотоактивації проходить по різному для НК 

вбудованих в різні полімери. Так, зокрема, при опроміненні НК в матриці 

полівінілового спирту (ПВС) при аналогічних умовах як для НК в 

желатиновій матриці, спостерігалося значно повільніше зростання 

інтенсивності ФЛ і не відбувалося поступового переходу до 

більшого/швидшого підсилення екситонної ФЛ відносно дефектної 

(рис. 4.12). Дана відмінність очевидно вказує на різну структуру інтерфейсу 
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НК-полімер та його важливу роль в оптичних властивостях композитної 

структури. Можна висловити припущення, що причиною відмінності для 

пари полімерів желатина та ПВС є наявність значної кількості атомів кисню 

в ПВС, які спричиняють часткове гасіння екситонної ФЛ. 
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Рисунок 4.12. Часова залежність ФЛ НК CdSe в ПВС при збудженні 

спектрів випромінюванням з зб=325 нм. 

 

 

Спостережуваний ефект фотопідсилення мав місце при опроміненні 

різними довжинами хвиль вище краю поглинання, однак 

інтенсивність/ефективність підсилення була помітно слабшою при 

опроміненні видимим світлом (рис. 4.13,а-б), порівняно з УФ, а також ефект 

швидше досягав насичення. Важливість величини кванта опромінюючого 

світла вказує на те, що в спостережуваному ефекті фотопідсилення 

відіграють роль фотохімічні перетворення, які як відомо є більш 

ефективними при УФ опроміненні ніж при видимому. 
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Рисунок 4.13. Часова залежність спектрів ФЛ (зб=458 нм) НК CdSe (а) та 

CdSe/ZnS (б) в матриці желатини для випадку наявної смуги дефектної ФЛ. 

Аналогічні залежності для НК CdSe, що не мали дефектної ФЛ до початку 

опромінення – при зб=325 нм (в) та 458 нм (г). 

 

 

Ще одним цікавим фактом була відсутність ефекту підсилення (в плівці 

і в розчинах) для зразків, в яких взагалі була відсутня дефектна смуга ФЛ 

(рис. 4.13,в-г). Це факт може вказувати на визначальну роль дефектних 

станів в процесі фотоактивації, в тому числі і для підсилення екситонної 

смуги ФЛ. 
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Виявлений ефект фотоактивації екситонної ФЛ може бути основою 

розробки методу покращення випромінювальних характеристик 

гетеронаночастинок типу “ядро-оболонка”. 

 

 

4.2. Загальні особливості перебудови фононного спектру КРС 

НК, зумовлені формуванням оболонки 

В той час як структура гомогенної НК може бути досліджена за 

допомогою високороздільної ПЕМ [1,23], структура оболонки і, особливо, 

інтерфейсу ядро/оболонка проявляється в ПЕМ недостатньо чітко [159] 

(рис. 1.20). Для НК типу “ядро-оболонка” на основі НК CdSe, методом 

ренгенівської дифрактометрії ідентифікуються оболонки CdS або ZnS лише 

достатньо великої товщини [308], оскільки фактор розсіяння для ZnS 

менший ніж для CdSe, а рефлекси CdSe та CdS розташовані занадто близько 

один до одного [158, 309] (рис. 1.19). В той же час, як було виявлено в наших 

дослідженнях [15, 310], принципову роль у формуванні оболонки та у 

властивостях сформованих НК типу “ядро-оболонка” відіграє саме 

початковий етап формування оболонки, в області її суб-нанометрових 

товщин. Було продемонстровано потенціал резонансного КРС у 

дослідженні структури навіть моношарових гетеронаноструктур [47-49] і 

застосовано ці можливості до дослідження НК “ядро-оболонка”  [43-46]. 

В спектрах резонансного КРС на оптичних фононах НК типу "ядро-

оболонка" CdSe/CdS, окрім смуг, що відповідають розсіянню на 

поздовжньому фононі (LO та 2LO) CdSe, було виявлено додаткову смугу 

~280 см-1 (рис. 4.14). Оскільки частота LO фонона в об’ємному CdS рівна 

305 cm-1 [311] і може знижуватися в тонких шарах та надґратках до 280-300 

см-1 [312], виявлений новий пік у спектрах НК CdSе/CdS може бути 

віднесений до LO фонона в оболонці CdS.  
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Рисунок 4.14. Спектри резонансного КРС НК CdSe та CdSe/CdS з двома 

різними товщинами оболонки (“S-тоді-Cd”), яка відповідає відношенню 

номінальних концентрацій сульфіду та селеніду в розчині 1:1 та 1:3, 

відповідно. 

 

 

Помітний низькочастотний зсув відносно частоти в об’ємному кристалі 

може бути зумовлений ефектом конфайнменту та механічними 

напруженнями розтягу, зумовленими різницею сталої ґратки CdSe та CdS 

(7 %). Оскільки зсув є досить значним, навряд чи можна пояснити його лише 

ефектом конфайнменту, так як для тонких епітаксійних шарів CdS зсув 

через конфайнмент не перевищує 5 см-1 [312–314]. Значне уширення смуги 

може бути як результатом ПОФ, так і неоднорідності товщини оболонки.  

Спектр КРС зразка з більшою товщиною оболонки ([CdSe]:[CdS]=1:3) 

відрізняється від спектру для [CdSe]:[CdS]=1:1 (при однаковій схемі 
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пасивації “S-тоді-Cd”) дещо більш високою частотою CdS-піку та більшою 

його інтенсивністю (рис. 4.14). Це можна пояснити, відповідно, 

ослабленням фононного обмеження та збільшенням ефективного об’єму 

розсіяння в оболонці більшої товщини. В спектрах поглинання та ФЛ зразка 

[CdSe]:[CdS]=1:3 також спостерігався більший червоний зсув, порівняно з 

[CdSe]:[CdS]=1:1 (рис. 4.2), що підтверджує більшу товщину оболонки у НК 

з [CdSe]:[CdS]=1:3. 

Важливу роль у збільшенні інтенсивності даної смуги (~280 см-1) 

відіграють і умови резонансу. Зі збільшенням товщини шару CdS його 

ширина забороненої зони зменшується і наближається до енергії кванта 

збуджуючого КРС випромінювання, призводячи до зростання інтенсивності 

смуги, що пов’язана з цим шаром (оболонкою). Зростання інтенсивності та 

півширини цієї смуги спостерігається також при збудженні спектру більш 

короткохвильовим випромінюваням зб (рис. 4.25). Резонансні ефекти 

розглянуто в окремому підрозділі, 4.3. 

Однак, для субнанометрових товщин оболонки слід було б чекати на 

помітний високочастотний зсув оптичного фонона зі збільшенням товщини 

оболонки – через ослаблення фононного конфайнменту та релаксацію 

напружень розтягу в оболонці. Відсутність такого помітного зсуву та 

звуження фононного піка можуть служити додатковим аргументом проти 

походження цієї смуги безпосередньо від фононів оболонки. 

З метою отримання додаткових експериментальних фактів щодо 

походження додаткової смуги на 270-280 см-1 в спектрах КРС, нами були 

досліджені зразки НК типу “ядро-оболонка” CdSe/ZnS. Результат таких 

експериментів виявився на перший погляд несподіваним – в спектрі КРС 

таких структур спостерігається смуга практично на тій же частоті, 270-280 

см-1 (рис. 4.15, табл. 4.2), що і у випадку в НК CdSe/CdS, при тому, що 

частота LO фонона масивного ZnS складає 350 см-1 [315].  
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Рисунок 4.15. Спектри резонансного КРС НК CdSe та CdSe/ZnS з різною 

товщиною оболонки (“S-тоді-Zn”), яка відповідає відношенню номінальних 

концентрацій сульфіду та селеніду в розчині [CdSe]:[CdS]=1:3 та 

[CdSe]:[ZnS]=1:10, відповідно. Положення частоти LO фонона ZnS (350 см-

1) та CdS (305 см-1) показано вертикальними пунктирними лініями. 

 

 

Можна припустити, що смуга LO фонона ZnS оболонки може зазнати 

значного низькочастотного зсуву за рахунок ефекту сильного фононного 

конфайнменту в тонкій (менше 1-2 нм) оболонці ZnS. Крім того, оскільки 

постійна ґратки (масивного кристала) ZnS на 11 % менша ніж у CdSе, 

когерентний ріст ZnS на CdSе має призвести до сильних напружень розтягу 

в шарі ZnS.  
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Таблиця 4.2. Частоти, півширини та інтенсивності смуг КРС першого 

порядку в спектрах досліджених НК CdSe/CdS та CdSe/ZnS. Інтенсивність 

смуги Cd-S-коливання подана у відносних одиниця (до смуги LO CdSe в 

тому ж спектрі). 

зразок 

збудж, 

нм 

коливання Cd-Se коливання Cd-S 

LO,  

см-1 

(±0.4)a 

LO, 

см-1 

(±0.4) 

SO, 

см-1 

(±1.0) 

,  

см-1 

(±0.8) 

,  

см-1 

(±0.8) 

I  

(±0.2) 

CdSe 

 

514.5 

457.9 

206.6 

206.0 

15.0 

15.6 

177.4 

180.0 
- - - 

[CdSe]:[CdS]=1:0.5 

Cd тоді S 

514.5 

457.9 

206.0 

203.4 

12.1 

15.4 

181.7 

186.7 

277.0 

282.0 

37.4 

54.0 

0.2 

0.5 

[CdSe]:[CdS]=1:1 

Cd тоді S 

514.5 

457.9 

205.7 

203.2 

12.5 

13.2 

181.6 

185.4 

278.3 

283.3 

24.0 

55.0 

0.3 

1.2 

[CdSe]:[CdS]=1:1 

S тоді Cd 

514.5 

457.9 

205.8 

203.7 

12.2 

13.4 

180.4 

189.5 

277.8 

278.3 

28.3 

48.0 

0.2 

1.0 

[CdSe]:[CdS]=1:3 

S тоді Cd 

514.5 

457.9 

205.5 

202.0 

9.6 

12.8 

183.7 

187.5 

281.0 

283.3 

27.4 

49.0 

0.4 

1.4 

[CdSe]:[ZnS]=1:10 

S тоді Zn 

514.5 

457.9 

205.3 

202.4 

8.8 

11.3 

183.0 

193.0 

283.0 

289.0 

32.0 

35.0 

0.8 

2.1 

a величини експериментальної похибки вказані в дужках  

 

 

Дійсно, для тонкого двовимірного шару ZnS, когерентно вирощеного 

на підкладці CdSe, розрахункове значення частоти LO фонона складає 

близько 300 см-1. Однак у випадку сферичного НК, пасивуючий шар ZnS має 
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більше свободи для пружної релаксації, тому зумовлене пружною 

деформацією зміщення LO фонона не може перевищувати наведене вище 

значення для планарного шару, а отже значення частоти LO фонона не може 

досягнути частоти смуги, що виявленої нами у спектрі НК CdSе/ZnS – 270-

280 см-1 (рис. 4.15, табл. 4.2). 

Більш вірогідним було, на наш погляд, припустити, що ця смуга 

зумовлена не LO коливанням ZnS оболонки, а коливаннями Cd-S в 

інтерфейсному шарі змішаного складу, в загальному випадку CdуZn1-уSeхS1-

х, що утворюється в результаті компонентного перемішування 

(інтердифузії) в процесі формування оболонки. Нагадаємо, що ефекти 

компонентного перемішування були виявлені і детально досліджені нами 

методом спектроскопії КРС на системі КТ Ge/Si, вирощені методом МПЕ 

[237, 238, 316]. Було встановлено, що головним фактором, що стимулює 

сильну інтердифузію в цій системі є саме механічні напруження, зумовлені 

відмінністю сталої ґратки Ge (КТ) та Si (підкладки та матриці) [317]. 

Ще одним, можливо найбільш переконливим, аргументом віднесення 

смуги на 270-280 см-1 до Cd-S-коливання у перемішаному інтерфейсному 

шарі, а не до LO коливань CdS чи ZnS оболонки є відсутність обертонів 

даної смуги на частоті 540-560 см-1 (рис. 4.15). На основі цих двох фактів, 

що інтенсивність смуги на 270-280 см-1 є одного порядку зі смугою, що 

відповідає фонону ядра, а також співмірному об’єму ядра та оболонки, ми 

мали б також стверджувати, що смуга на 270-280 см-1 є результатом 

резонансного розсіяння. А в такому випадку, мала б спостерігатися 

відповідна смуга другого порядку на подвоєній частоті. Оскільки останньої 

ми не спостерігаємо, то версія про можливе віднесення смуги на 270-280 см-

1 до LO коливань оболонки не підтверджується. Хоча з іншого боку, навіть 

з якісних міркувань, не можна очікувати, що найнижчий електронний 

перехід в тонкій (менше 1-2 нм) оболонці ZnS буде достатньо близький до 

енергії збуджуючого КРС випромінювання (2.4-2.6 еВ). Ширина 
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забороненої зони масивних кристалів ZnS становить ~3.7 еВ [315], а в тонкій 

оболонці вона зросте за рахунок конфайнменту. На основі літературних 

даних про коефіцієнти зміни Eg з тиском [318–320] та проведених нами 

розрахунків встановлено, що зумовлене напруженнями зменшення енергії 

електронних переходів в оболонці не компенсуватиме величини її 

збільшення за рахунок конфайнменту. Таким чином, можливість 

резонансного збудження КРС на фононах оболонки виключається. 

Припущення про можливість спостереження LO коливань оболонки в 

результаті нерезонансного КРС є безпідставним. По-перше, переріз 

нерезонансного розсіяння на порядки менший ніж резонансного, а 

інтенсивність резонансної смуги ядра і смуги на 270-280 см-1 є одного 

порядку, як і загальний об’єм матеріалу ядра та оболонки. По-друге, у 

випадку нерезонансного КРС, поряд з LO-фононом повинне спостерігатися 

і ТО-коливання. Для CdS та ZnS частота ТО-коливань у масивних кристалах 

становить 240 та 274 см-1, відповідно [321]. Потрібно враховувати також 

можливий низькочастотний зсув цих мод через напруження розтягу, 

аналогічно до поздовжніх коливань, тоді як ефектом конфайнменту для 

поперечних фононів можна знехтувати через дуже малу кривизну 

відповідної дисперсійної гілки [321]. Однак ні в спектрах НК CdSe/CdS, ні в 

спектрах НК CdSe/ZnS не спостерігається смуг, які б могли бути віднесені 

до ТО коливань CdS чи ZnS, відповідно. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що для НК CdSe/ZnS і 

CdSe/CdS смуга на 270-280 см-1 пов’язана з коливаннями Cd-S в 

перемішаному шарі на інтерфейсі.  

Більш детально модифікація фононного спектра НК CdSe після 

формування оболонки ZnS розглянемо на прикладі спектрів розкладених на 

компоненти (рис. 4.16).  
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Рисунок 4.16. Порівняльний аналіз шляхом розкладу на компоненти 

спектрів НК CdSe (a) та [CdSe]:[ZnS]=1:10 (б), отриманих при Т = 100 К. 

 

Окрім проаналізованої вище фононної смуги безпосередньо 

пов’язаної з оболонкою, аналіз представлений на рис. 4.16 дає можливість 

встановити ще один важливий ефект. Зокрема, появу високочастотного 
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плеча LO смуги (англ. high-frequency shoulder, HFS) в області 250 см-1, а 

також аналогічна спектральна особливість вище частоти 2LO, 460-480 см-1, 

зникають після формуванні оболонки.  

Відповідно до розглянутих нами в підрозділі 3.1 можливих варіантів 

походження цього високочастотного плеча LO, може бути запропоновано 

кілька можливих механізмів пов’язаних з його зникненням. А саме, зміни в 

механізмі чи інтенсивності електрон-фононної взаємодії за участю 

акустичних фононів, зникнення густини фононних станів, які пов’язані з 

поверхнею, або коливань поверхневих зв’язків Se-Se [322], які відсутні в НК 

типу “ядро-оболонка”. 

Повертаючись до походження смуги на 270-280 см-1, зазначимо 

наступне. Якщо для випадку НК з оболонкою ZnS її зв’язок з коливаннями 

Cd-S в перемішаному шарі на інтерфейсі не викликає сумніву на основі 

наведених вище аргументів, то у випадку НК з оболонкою CdS повністю 

виключати можливий вклад коливань Cd-S власне оболонки в дану смугу, 

на основі приведених вище експериментальних даних, не можна. У зв’язку 

з цим, нами було проведено детальні дослідження системи CdSe/CdS на 

основі НК отриманих методом високотемпературного хімічного синтезу, 

який дозволив отримати НК дещо кращої структурної досконалості та 

меншим розкидом за розмірами, що дало можливість добитися зменшення 

півширини смуг КРС та збільшення їх інтенсивності. Відсутність великих 

полімерних молекул в даних зразках дозволила досліджувати більш високу 

концентрацію НК, що також сприяло покращенню сигналу в спектрах КРС. 

Крім того, даний метод дав можливість синтезувати НК з більшою 

товщиною оболонки, що дозволило дослідити еволюцію фононного спектру 

та параметрів системи “ядро-оболонка” в більшому діапазоні товщини 

оболонки.  

Нижче проаналізуємо спектри КРС вихідних НК CdSe (рис. 4.17) та 

НК CdSe/CdS з товщиною оболонки 2, 3 та 4 нм (рис. 4.18), отримані при 



203 

 

температурі 100 К та довжині хвилі збуджуючого лазерного 

випромінювання 458 нм. З порівняння даних спектрів з представленими на 

рис. 4.14-4.15 спектрами водних НК бачимо, що загальні риси спектрів 

досить схожі для вихідних і пасивованих НК.  

Так, у спектрі НК CdSe на рис. 4.17 також домінує смуга першого 

порядку, близько 210 см-1, що відповідає розсіянню на LO фононах, та 

відповідні смуги вищих порядків, близько 415 та 620 см-1. Присутнє у 

спектрах і високочастотне плече LO смуги. Однак, розклад даного спектра 

на компоненти виявив також слабкий вклад ТО коливання, що очевидно 

стало можливим завдяки високій якості спектрів, отриманих для даних НК. 

 

Рисунок 4.17. Спектр КРС та його розклад на складові компоненти для НК 

CdSe. Спектри отримані при температурі 100 К та довжині хвилі 

збуджуючого лазерного випромінювання 458 нм. На вставці показано більш 

детально область коливань першого порядку та частотне положення 

отриманих в результаті підгонки компонент. В дужках вказані напівширини 

відповідних смуг. 
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Формування оболонки CdS зумовлює появу в спектрах КРС додаткових 

смуг з частотами близько 200, 300, 500 та 600 см-1, а також слабких за 

інтенсивністю особливостей в спектральному діапазоні акустичних 

коливних мод, менше 150 см-1 (рис. 4.18). 

Детальний аналіз спектрів показав (рис. 4.19), що кожна структура 

спектра КРС в діапазоні оптичних коливань є більш складною і є 

суперпозицією більшої кількості смуг, ніж можна виявити візуальним 

аналізом спектрів на рис. 4.18.  

 

 

Рисунок 4.18. Спектри КРС НК CdSe/CdS, отримані при температурі 100 К 

та довжині хвилі збуджуючого лазерного випромінювання 476 нм. На 
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вставках показано більш детально область оптичних коливань першого 

порядку (справа) та область акустичних коливань (зліва). 

 

 
Рисунок 4.19. Розклад на складові компоненти спектрів КРС НК CdSe/CdS 

з товщиною оболонки 2 нм (а) та 4 нм (б). Вставки: область оптичних 

коливань першого порядку та віднесення компонент. 

 

На рис. 4.19 наведено результат апроксимації спектрів НК з товщиною 

оболонки 2 та 4 нм, оскільки при порівнянні спектрів саме для цих товщин 

оболонки найбільш чітко виявляються характерні особливості еволюції 

фононного спектру з товщиною оболонки. 
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Спектральні характеристики та інтенсивності компонент для всіх 

трьох товщин оболонки (2, 4 і 6 нм) наведено в таблиці 4.3. 

В області оптичних коливань CdSe першого порядку (160-220 см-1) для 

обох спектрів отримано три компоненти, які ми відносимо до коливань SO-

фонона ядра (CdSeSO), LO-фонона ядра (CdSeLO) та коливань Cd-Se у 

інтерфейсному шарі змішаного компонентного складу (CdSealloy). 

Ідентифікація LO-фонона ядра є однозначною і базується на близькому 

частотному положення цього піка в усіх НК типу “ядро-оболонка” до 

частоти відповідного піка у спектрах вихідних НК CdSe. Високочастотне 

зміщення цього піку зі збільшенням товщини оболонки ми пов’язуємо з 

накопиченням механічних напружень стиску в ядрі, зумовлених 

відмінністю постійних ґратки матеріалів ядра та оболонки. Кількісний 

аналіз величини цих напружень, а також її залежність від форми оболонки 

буде проведено у підрозділі 4.4. Збільшення товщини оболонки 

супроводжується також звуженням фононного піку ядра. Цей ефект ми 

пояснюємо зменшенням затухання (а отже збільшення часу життя) фонона 

ядра на інтерфейсі, при переході від інтерфейсу CdSe/ліганд до інтерфейсу 

CdSe/CdS або CdSe/ZnS (рис. 4.20).  

 
Рисунок 4.20. Спектри КРС НК CdSe та сформованих на їх основі НК 

CdSe/ZnS, які ілюструють суттєве зменшення півширини фононного піку 

ядра, як результат формування оболонки. 
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Таблиця 4.3. Результати апроксимації спектрів НК CdSe/CdS з рис. 4.19. 

Вказані частоти та півширини (в дужках) отриманих в резутаті аналізу 

компонент, віднесених до SO-фонона ядра (CdSeSO) та оболонки (CdSSO), 

LO-фонона ядра (CdSeLO) та оболонки (CdSLO), а також коливань Cd-S 

(CdSalloy) та Cd-Se (CdSealloy) у інтерфейсному шарі змішаного 

компонентного складу. 

зразок CdSeSO CdSealloy CdSeLO CdSSO CdSalloy CdSLO 

CdSe 
196 

(23,6) 
 

206,8 

(9,5) 
   

Сферична оболонка, ріст починався з атомів сірки 

2 нм CdS 
185,4 

(21) 

200,6 

(13) 

207,2 

(7,1) 

268,8 

(27,2) 

286,1 

(17,3) 
 

4 нм CdS 
184,2 

(14) 

199 

(17) 

209,8 

(6,5) 

267 

(27,5) 

285,3 

(16,7) 

293,6 

(12,2) 

6 нм CdS 
183,6 

(16) 

196 

(16) 

209,5 

(6,6) 

263 

(34) 

287,5 

(22,4) 

296,6 

(10,7) 

Сферична оболонка, ріст починався з атомів кадмію 

2 нм CdS 
187 

(21) 

201,6 

(12) 

207,2 

(7,1) 

267 

(26,7) 

285,5 

(20,5) 
 

4 нм CdS 
186,3 

(17) 

199,2 

(13) 

208,3 

(6,8) 

265,4 

(26) 

284,7 

(18,3) 

294,4 

(12,1) 

6 нм CdS 
189,2 

(18) 

199,4 

(13) 

209,6 

(6,3) 

262 

(33,7) 

287,3 

(27,6) 

297,3 

(10,7) 

Циліндрична оболонка, ріст починався з атомів кадмію 

2 нм CdS 
188,8 

(22) 

202,3 

(10) 

207,5 

(6,5) 

268,3 

(17,1) 

286,5 

(21) 
 

4 нм CdS 
186,1 

(19) 

199,6 

(14) 

208,1 

(7,4) 

265 

(29,7) 

284,7 

(19,5) 

295,5 

(12,1) 

6 нм CdS 
183,9 

(14) 

194 

(16) 

208,6 

(7,8) 

262 

(34,6) 

285,8 

(24) 

297,9 

(11) 
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Смуги в області 250-300 см-1 очевидно пов’язані з оптичними 

коливаннями Cd-S першого порядку, як описано вище (рис. 4.15), оскільки 

частота поперечного та поздовжнього оптичних фононів в масивних і 

мікрокристалах CdS складає 240 та 305 см-1, відповідно [321]. Для мікро- та 

нанорозмірних структур CdS можна очікувати поверхневий оптичний (SO) 

фонон в області частот між TO та LO коливаннями. В результаті 

апроксимації, в даній ділянці спектра НК з товщиною оболонки 2 нм 

отримано дві компоненти з частотами 268,8 та 286,1 см-1. В той же час, НК 

з товщиною оболонки 6 нм, крім аналогічних двох смуг з близькими 

значеннями частот, спостерігається третя (найінтенсивніша з трьох) смуга з 

частотою 296,6 см-1. Базуючись на факті малої півширини третьої смуги (в 

1,5-2 рази вужча ніж дві інші компоненти) та близькості даної частоти до 

частоти LO-фонона масивного кристала CdS, ми відносимо останню смугу 

до LO-коливань оболонки.  

Принаймні одна з решти двох компонент в області Cd-S-коливань 

належить SO-фонону оболонки. Однак, через близьке частотне положення 

цих двох компонент та ряд факторів, що впливають на частоту SO-фонона, 

достовірне віднесення однієї з компонент до SO-фонона потребує 

додаткового аналізу та обчислень. Теоретичне значення частоти даної 

фононної моди для CdS складає 272 см-1 [323]. Існують експериментальні 

дані щодо частотного положення SO-фонона в НК CdS, однак їх в більшості 

випадків не можна вважати достовірними, оскільки ця мода не 

спостерігається як окремий пік, а отримуєтеся шляхом підгонки з 

безструктурного низькочастотного крила LO-фонона [43, 323–327]. 

Найбільш SO-моду колоїдних НК CdS вдалося зареєструвати в даній роботі 

(рис. 3.16) [37]. На основі кореляції цих експериментальних даних і 

наведених вище результатів розрахунків, до SO-коливань оболонки ми 

відносимо компоненту з частотою 263-268 см-1.  
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Третя компонента, з частотою близько 285-287 см-1, може бути 

пов’язана з коливанням Cd-S у шарі змішаного компонентного складу 

(CdSealloy) на інтерфейсі ядро/оболонка, згідно попередніх припущень, 

зроблених на початку даного розділу для водорозчинних НК CdSe/CdS. 

Більш детально про ефект інтердифузії в даній системі йтиметься у 

окремому підрозділі 4.5. Тут, ми хотіли б ще раз повернутися до проблеми 

ідентифікації кількості компонент в спектральній області, пов’язаній з 

коливаннями Cd-S, і їх віднесення до тих чи інших коливних мод в оболонці. 

Для більш наочної демонстрації переходу, як ми вважаємо, від двох- до 

трьохкомпонентного характеру Cd-S-смуги НК CdSe/CdS, на рис. 4.21. 

окремо наведена ділянка спектрів НК з оболонкою 2, 4 та 6 нм.  

 

 

Рисунок 4.21. Спектри КРС НК з оболонкою 2, 4 та 6 нм в області оптичних 

коливних мод Cd-S, побудовані таким чином, щоб більш наочно 

продемонструвати появу LO моди в оболонці товщиною більше 2 нм.  
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На закінчення даного підрозділу, відзначимо, що на даних НК високої 

кристалічності вдалося спостерігати чіткі смуги КРС не лише другого 

порядку, але й фононні процеси третього (рис. 4.22, а) і навіть четвертого 

порядків (рис. 4.22, б), що є досить рідкісним результатом для НК. 

 

 
Рисунок 4.22. Спектри КРС НК з оболонкою 2, 4 та 6 нм в області оптичних 

коливних мод другого порядку (а), а також третього і четвертого порядків 

(б). 
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На рисунках стрілками вказано всі можливі комбінації фононних мод 

першого порядку, що можуть приймати участь в багатофононних процесах, 

а положення стрілки вказує на спектральне положення кожної з можливих 

складених мод. При цьому, ті складені моди, частота яких найкраще 

збігається з експериментальними смугами у відповідній спектральній 

ділянці (виділено жирним шрифтом), можна вважати найбільш ймовірними 

кандидатами для віднесення експериментальних смуг вищих порядків.  

В гетерочастинках розміром лише кілька нм, цілком ймовірними є 

фононні процеси вищих порядків, в яких приймають участь коливні моди з 

різних фаз гетеро-НК. Зокрема, НК типу “ядро-оболонка” можна умовно 

розділити на три просторові області (фази): ядро, інтерфейс, та оболонка. 

Такий умовний розділ є обґрунтований ще і тим фактом, що, як показав 

проведений вище аналіз, для кожної з цих областей характерні власні 

коливні моди. Через надзвичайно малий об’єм локалізації фононних мод, 

що характерні усім трьом областям, а також і електронних збуджень, які 

приймають участь в процесі (резонансного) КРС, не можна виключати 

можливість участі в одному акті розсіяння фононних збуджень з різних 

ділянок гетеро-НК.  

Так, зокрема, аналізуючи спектри на рис. 4.22а можна зробити 

висновок, що найбільш ймовірними є процеси розсіяння другого порядку з 

одночасною (чи послідовною) участю поверхневого фонона ядра та LO-

фонона оболонки чи Cd-S-подібного коливання змішаного інтенфейсного 

шару, а також процеси за участю Cd-S- та Cd-Sе-подібних коливань і LO-

фонона оболонки та Cd-Sе-подібних коливань інтенфейсного шару. Дещо 

менша ймовірність спостерігається, згідно нашого аналізу рис. 4.22а, для 

одночасного розсіяння на LO-фононах ядра та Cd-Sе-подібному 

інтерфейсному коливанні чи SO-фононні оболонки.  

Однак, є одна спільна закономірність, яка відстежується для всіх 

можливих комбінацій, наведених на рис. 4.22. Вона полягає в тому, що 
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комбінуються лише Cd-S- та Cd-Sе-подібні моди. Жодна з наведених 

комбінацій, які б попадали в частотну область експериментальної смуги 

КРС вищих порядків, не містить комбінації Cd-S- та Cd-S- чи Cd-Sе- та Cd-

Sе- подібних мод. Ця закономірність, очевидно має відношення (або і 

спільну природу) до ефекту, виявленого раніше в резонансному КРС нано- 

та масивних кристалів твердих розчинів напівпровідників А2В6, зокрема 

CdSxSe1-x [328]. Зокрема, цей ефект полягав у тому, що інтенсивність 

змішаної моди другого порядку (наприклад, LOCdSe+LOCdS) може бути 

вищою за інтенсивність «чистих» обертонів, тобто 2LOCdSe та 2LOCdS.  

Принаймні однією з можливих причин, за якою можна було б провести 

аналогію між цими ефектами (в гомогенних кристалах твердих розчинів та 

гетерочастинках), може бути саме сильне просторове обмеження 

фононних та електронних збуджень, які приймають участь в процесі 

(резонансного) КРС.  

 

Як зазначалося в підрозділі 4.1, поряд з більш широко 

досліджуваними НК типу “ядро-оболонка” першого роду, синтезуються і 

досліджуються і НК другого роду, зокрема CdS/CdSe. В даній роботі, 

методом спектроскопії КРС була досліджена еволюція структури НК типу 

“ядро-оболонка” оберненого типу за їх фононними спектрами. 

На рис. 4.23 представлені спектри КРС на серії структур з різною 

номінальною товщиною CdSe.  
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Рисунок 4.23. Резонансні спектри КРС НК CdS та серії НК типу “ядро-

оболонка”  CdS/CdSe з різною номінальною товщиною CdSe, отримані при 

збудженні випромінюванням з зб = 441.7 нм (а) та 514.5 нм (б). 
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В спектрах отриманих при резонансному збудженні CdS (зб = 441.7 

нм) збільшення номінальної товщини CdSe зумовлює уширення смуги LO 

фонона CdS та її асиметрію, яку ми пов’язуємо з виникненням Cd-S 

коливання у частково перемішаному поверхневому шарі CdSe, аналогічно 

до НК типу “ядро-оболонка” першого роду. В області LO фонона CdSe 

спостерігається слабкий пік, який найбільш чітко проявився для зразка з 

найбільшою ефективною товщиною CdSe. При збудженні з зб = 514,5 нм, 

спектр даного зразка якісно відрізняється від решти зразків високою 

інтенсивністю та малою півшириною піку CdSe (рис. 4.23, б).  

 

Рисунок 4.24. (а) Приклад типової підгонки спектру в області Cd-S 

коливань. Залежність від номінальної товщини CdSe (в одиницях 

номінальної конц.) частотного положення LOCdS, SOCdS та LOCdSe (б); 

півширини смуг LOCdS та SOCdS (в); співвідношення інтенсивностей SOCdS та 

LOCdS. Всі дані отримані для спектрів записаних з зб = 441.7 нм.  
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На основі цього спостереження нами було зроблено висновок про зміну 

морфології росту оболонки в даному зразку і переході до тривимірного 

острівцевого росту. Даний перехід зумовлює покращення резонансних умов 

на зб = 514,5 нм, порівняно з двовимірним шаром (оболонкою). 

Додатковим підтвердженням описаної вище морфологічної 

трансформації є різке зростання частоти CdSe фонона для зразка з 

найбільшою номінальною товщиною CdSe, отримане з детального аналізу 

спектрів шляхом розкладання на компоненти. Результати цього аналізу 

підсумовано на рис. 4.24.  

 

 

4.3. Резонансні ефекти в НК типу "ядро-оболонка", вплив 

пасивуючої оболонки на величину електрон-фононної 

взаємодії 

Одним з основних резонансних ефектів, виявлених для НК типу “ядро-

оболонка” CdSe/CdS та CdSe/ZnS, було зростання відносної інтенсивності 

смуги, що відповідає коливанню Cd-S зі зменшенням довжини хвилі 

збудження (рис. 4.25). 

Зростання півширини даної смуги зі збільшенням енергії кванта 

збуджуючого випромінювання можна було б пояснити селективним 

збудженням НК з тоншою оболонкою (адже у тоншої оболонки електронні 

переходи лежать вище), тобто ефектом аналогічним ефекту селективного 

резонансу, описаного в розділі 3.2 для масивів гомогенних НК селеніду 

кадмію. Однак, в рамках такого припущення важко пояснити більшу 

інтенсивність нової смуги при меншій енергії кванта збудження (тобто для 

НК з тоншою оболонкою). Адже, по-перше, об’єм розсіяння в тонкій 

оболонці менший, і, по-друге, електронні переходи в тоншій оболонці далі 

від резонансу з зб. Цілком можливо, що ефект селективного резонансу за 
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товщиною оболонки має місце, однак його прояв в спектрах КРС 

"замивається" через якийсь інший, більш яскраво виражений ефект.  

 

 
Рисунок 4.25. Спектри КРС НК CdSe/CdS (а) та CdSe/ZnS (б) при збудженні 

випромінюванням з різними довжинами хвиль.  

 

 

Зокрема, можна припустити, що при використанні кванта збудження з 

більшою енергією, збуджуються більш високоенергетичні стани в НК. 
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Хвильові функції більш високих енергетичних рівнів є більш 

делокалізованими, а отже вони глибше проникають у оболонку. Як 

наслідок, взаємодія з коливаннями матеріалу оболонки посилюється і в 

спектрі спостерігається інтенсивніша смуга фонона оболонки. 

Нарешті, резонансне походження зростання інтенсивності коливання 

Cd-S від енергії збуджуючого випромінювання матиме місце, якщо 

оболонка дійсно має власні електронні переходи. В такому випадку, 

збільшуючи енергію збуджуючого кванта ми наближаємося до резонансу з 

власними електронними переходами в оболонці, внаслідок чого 

посилюється інтенсивність КРС на фононах оболонки. Слід зауважити, 

однак, що хоча припущення про існування власних електронних переходів 

в оболонці виглядає цілком логічним, згадки про це в літературі, чи, тим 

паче, систематичного експериментального чи теоретичного дослідження, 

нам знайти не вдалося.  

Ще одним важливим спектральним ефектом, який спостерігався для 

НК типу “ядро-оболонка” з різними сполуками в складі ядра і оболонки, є 

ослаблення відношення інтенсивності 2LO/LO (рис. 4.26), яке до того ж 

пропорційне до товщини оболонки (рис. 4.18).  

Зменшення відношення інтенсивностей 2LO/LO в НК “ядро-

оболонка” ми пов’язуємо з ослабленням електрон-фононної взаємодії між 

фотозбудженим екситоном та фононами ядра. Таке, ослаблення може бути 

зумовлено значним тунелюванням густини електронного збудження в 

область оболонки, при одночасному збереженні локалізації хвильової 

функції дірки в області ядра (див. схематичне зображення на вставці до рис. 

4.26).  

У випадку (більшого) просторового розділення електрона і дірки, яке 

має місце в такій ситуації, можна також очікувати і посилення ЕФВ через 

більшу поляризацію екситона. Очевидно що цей ефект також має місце, 

однак більш ефективно спрацьовує для коливань на інтерфейсі та частково 
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для фононів оболонки, тоді як для фононів локалізованих в ядрі переважає 

описаний вище ефект ослаблення ЕФВ. 

 

 

Рисунок 4.26. Спектри КРС НК CdSe та CdSe/ZnS, отримані при 

температурі 100 К та довжині хвилі збуджуючого лазерного 

випромінювання 442 нм. Червона пунктирна лінія окреслює ослаблення 

відносної інтенсивності смуги другого порядку в НК ядро/оболонка.  

На вставці схематично показана зміна локалізації хвильової функції 

електрона та дірки в НК ядро/оболонка (пунктирна лінія) порівняно з НК 

без оболонки (суцільна лінія), яка пояснює даний спектральний ефект. 

 

 

З резонансної поведінки спектрів КРС нам вдалося також отримати 

додаткове підтвердження щодо віднесення коливань в області CdSe. 

Зокрема, з представленого на рис. 4.27 графіка, на якому спектри з рис. 4.18 

– для НК CdSe та CdSe/CdS з різною товщиною оболонки, нормовані на 
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інтенсивність LO піку CdSe – подані без вертикального зміщення. В такому 

представленні легко бачити, що зі збільшенням товщини оболонки зростає 

інтенсивність не лише LO CdS (в області 250-300 см-1) та 2LO CdS (550-600 

см-1), але й інтенсивність в області 170-180 см-1 в області CdSe-коливань 

(рис. 4.27). Цей факт підтверджує зроблений вище (при аналізі розкладу 

спектрів на рис. 4.19) висновок про спостереження в цій області CdSe-

подібного LO фонона перемішаного шару на інтерфейсі ядро/оболонка. 

Зростання інтенсивності розсіяння в області частот 450-500 см-1 (рис. 4.27) 

ми пов’язуємо з формуванням комбінованої моди LOCdSе + LOCdSе .  

 

Рисунок 4.27. Спектри КРС НК CdSe/CdS (Т=100 К, зб=476 нм). На 

вставках показано більш детально область оптичних коливань першого 

(зліва) та другого (справа) порядків. 
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4.4. Оцінка механічних напружень, зумовлених оболонкою 

Для частот оптичних фононів, як відомо, характерна лінійна 

залежність від величини деформації ґратки. У випадку ізотропної 

деформації, відповідний коефіцієнт для сполук А2В6 складає 0.23-0.25 

ГПа/см-1 [231][329]. Використовуючи цю залежність і частоту LO фонона 

ядра в наших спектрах ми обрахували величину залишкових механічних 

напружень в ядрі в залежності від товщини оболонки CdS різної форми. 

Результат представлений на рис. 4.28. 

 

Рисунок 4.28. Залежність величини залишкових механічних напружень в 

ядрі від товщини оболонки сферичної та циліндричної форми однакової 

номінальної товщини. Величина напружень оцінена за частотою LO фонона 

ядра. 

 

 

Виявлено, що в оболонці циліндричної форми механічні напруження 

накопичуються зі збільшення товщини оболонки слабше, ніж у випадку 
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сферичної оболонки. Вирішальну роль при цьому може відігравати 

анізотропія ґратки у випадку циліндричної форми, яка дає додаткову 

можливість для пружної релаксації ґратки. Деяке уширення фононного піка 

ядра зі збільшенням товщини циліндричної оболонки (Таблиця 4.3) може 

бути підтвердженням більш неоднорідної пружної релаксації і пов’язаних з 

нею полів деформацій, порівняно зі сферичною оболонкою. Більше того, у 

випадку сферичної оболонки, фононний пік навіть звужується, вказуючи на 

однорідність/ізотропність напружень. А саме звуження фононного піку 

пов’язано зі збільшенням часу життя фонона, як вже обговорювалося вище. 

 

 

4.5. Залежність інтенсивності інтердифузії від умов синтезу 

У розділі 4.1 було зазначено що параметри спектрів ФЛ та її 

інтенсивність залежать не лише від номінальної кількості осадженої 

оболонки, але і від технологічних умов її осадження, зокрема від черговості 

додавання катіонного та аніонного прекурсорів.  

В даному підрозділі представлені результати спектроскопії КРС, які 

показують що між зразками НК вирощеними за схемами “S-тоді-Zn/Cd ” та 

“Zn/Cd-тоді-S”, які виявляли суттєві відмінності в оптичних спектрах, є 

кардинальні відмінності в структурі оболонки. На рис. 4.29 представлені 

типові спектри КРС НК CdSe та НК CdSe/ZnS з оболонкою сформованою за 

схемою “S-тоді-Zn” (a) та “Zn-тоді-S” (б) при однаковій номінальній 

товщині осадженого матеріалу. На рис. 4.30 підсумовано зміщення в 

спектрах ФЛ та інтенсивність Cd-S коливання в спектрах КРС як функція 

номінальної товщини оболонки для всієї серії досліджених зразків.  

На основі даних про інтенсивність ФЛ (табл. 4.1) можна припустити що 

для системи CdSe/CdS схема “S-тоді-Cd ” є більш ефективною щодо 

підвищення інтенсивності ФЛ. Водночас, для CdSe/ZnS спостерігається 
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значне посилення інтенсивності ФЛ для схеми “Zn-тоді-S”, тоді як для 

схеми “S-тоді-Zn”інтенсивність ФЛ навіть знижується (табл. 4.1).  

 

 
Рисунок 4.29. Спектри КРС НК CdSe та НК CdSe/ZnS з оболонкою 

сформованою за схемою “S-тоді-Zn” (a) та “Zn-тоді-S” (б). На вставках 

показані нормалізовані спектри в області LO CdSe. 
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Оскільки ні CdS, ні ZnS оболонка не зумовлює високочастотного зсуву 

LO фонона ядра, то можемо зробити висновок, що ріст оболонки не є 

повністю когерентним, або ж сформована обонка не є суцільним шаром. В 

такому випадку, причиною різного впливу послідовностей додавання 

катіонів та аніонів під час росту CdS та ZnS оболонок може бути і різна 

кількість дефектів на змішаному CdSeхS1-х інтерфейсі ядро/оболонка. У 

випадку, коли ріст оболонки починається з додавання джерела атомів сірки, 

відразу відбувається формування поверхневого шару змішаного 

компонентного складу, що створює сприятливі умови для подальшого росту 

сульфідної оболонки.  

 

 

Рисунок 4.30. Зміни максимуму ФЛ (синя крива) і інтенсивності КРС піку 

Cd-S (червона крива) з оболонками ZnS для двох різних схем пасивації. 
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Інтердифузія на інтерфейсі ядро-оболонка, що призводить до 

формування своєрідного перехідного шару з градієнтом постійної ґратки від 

CdSe та ZnS, з одного боку, полегшує формування оболонки ZnS більшої 

товщини, але з іншого боку, в цій оболонці виникають дислокації, які 

знижують інтенсивність ФЛ.  

Щодо схеми росту, яка починається з додавання цинку, то в даному 

випадку ріст оболонки ZnS починається пізніше, тобто тільки тоді, коли 

додається джерело сірки. Отримана за таких умов оболонка очевидно не 

перевищує критичної товщини для формування дислокацій, а тому 

призводить до підвищення інтенсивності ФЛ. Крім того нами було зроблено 

також припущення, що за даних умов ефективним може ставати 

конкуруючий процес формування НК ZnS (рис. 4.31). 

 

 

Рисунок 4.31. Схематичне представлення механізмів формування оболонки 

за схемами “S-тоді-Zn” (нижня частина) та “Zn-тоді-S” (верхня частина). 

 

4.6. Температурна залежність спектрів КРС 

Окрім згаданих вже в попередніх розділах аспектах, які ускладнюють 

дослідження фононних спектрів НК А2В6 в скляних матрицях, дослідження 
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їх температурної залежності усладнюється температурною залежністю 

тиску матриці, що виникає внаслідок відмінності коефіцієнтів термічного 

розширення матеріалів НК та матриці [134]. Тож дослідження НК 

отриманих медодом колоїдного синтезу є важливим і в цьому аспекті. 

Нами було досліджено температурну залежність спектрів КРС кількох 

типів НК CdTe, CdSe, CdSe/CdS та CdSe/ZnS, як в гнучкій полімерній 

матриці (желатин), так і без неї [40]. В цьому підрозділі коротко 

підсумовано основні результати цього дослідження. 

Загалом, зі зниженням температури, і для гомогенних НК, і для НК типу 

“ядро-оболонка”, нами спостерігалися якісно такі ж трансформації 

фононних спектрів (рис. 4.32 та рис. 4.33), як для масивних напівпровідників 

та інших наноструктур [40, 330–333]: зростання абсолютної інтенсивності, 

зсув смуг у високочастотний бік та звуження смуг.  

Цікаво, що температурна поведінка смуги, яка пов'язана з коливанням 

Cd-S в інтерфейсному перемішаному шарі, яка раніше не досліджувалася, 

співпадає з поведінкою інших оптичних фононних мод, а її інтенсивність 

відносно LO CdSe не змінюється з температурою. Це додатково підтверджує 

правильність віднесення даної спектральної особливості до оптичного 

коливання. 

Крім того, оскільки вище було показано, що відносна інтенсивність 

даної моди є досить чутливою до зб, її незмінність з температурою вказує 

на досить високу однорідність ефекту інтердифузії в межах дисперсії 

розмірів НК в ансамблі. Річ у тім, що через продемонстровану в підрозділі 

3.2 розмірну селективність процесу резонансного КРС в анамблі НК, зміна 

температури зразка супроводжуватиметься зміщенням умов резонансу в 

межах ансамблю. Але у випадку, наприклад збудження НК CdSe, CdSe/CdS 

та CdSe/ZnS з використанням випромінювання з зб = 458 нм (2.71 еВ) чи 

НК CdTe з використанням зб = 488 нм (2.51 еВ), таких резонансно-

селективних ефектів очікувати не варто через сильне перекриття вищих 
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енергетичних рівнів. В останньому випадку може мати місце резонанс з 

одним електронним переходом для менших розмірів, а з іншим – для 

більших розмірів, зменшуючи таким чином ефект розмірної селективнності 

КРС.  

 

 

Рисунок 4.32. Нормовані спектри РКРС НК CdTe (зб=488 нм, Т = 293 K та 

50 K). На вставці показано спектр поглинання при кімнатній температурі. 
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Рисунок 4.33. (а) Нормовані спектри РКРС НК CdSe/ZnS_2 (зб=458 нм), на 

вставці – зміна 
CdSe

LO  з температурою для НК CdSe, CdSe/CdS та CdSe/ZnS. 

(б) Температурна залежність півширини смуги LO CdSe та її апроксимація 

за допомогою формули (4.1). 
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Однак при збудженні КРС спектрів цих зразків в межах першого 

максимуму поглинання, наприклад НК CdSe з зб = 488 нм (2.5 еВ) чи 

зб = 514.5 нм (2.4 еВ), розмірне зондування коливання Cd-S в 

інтерфейсному перемішаному шарі могли мати місце. Однак при цих зб 

коливання Cd-S не реєструвалося достатньо чітко – з ного боку через 

ослаблення резонансних умов на цих зб (порівняно з зб = 458 нм), а з 

іншого – через різке зростання люмінесцентного фону, яке, в свою чергу, 

визначається синім зсувом і зростанням інтенсивності ФЛ зі зниженням 

температури. 

Серед інших важливих спостережень варто відзначити незмінність 

відношення ІLO/ІLO у всьому температурному діапазоні. Крім того, ми не 

спостерігали зміни відносної інтенсивності SO моди з температурою, на 

відміну від роботи [334].  

Щодо зміни частоти 
CdSe

LO  з температурою, то її поведінка корелює з 

випадком масивних кристалів не лише кількісно, але і якісно – крива 

виходить на насичення при температурі близько 100 К, а абсолютна 

величина зміщення в діапазоні 100-300 К складає близько 3-4 см-1 

(рис. 4.33,б).  

З температурної залежності півширини смуги LO фонона (4.1) можна 

отримати інформацію про вклад однорідного (0) і неоднорідного (1) 

уширення.  

Оскільки однорідне уширення відповідає часу життя фонона, то ця 

інформація носить не лише фундаментальний, але і практичний інтерес. 

Слід однак зазначити, що проведений нами аналіз температурних 
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залежностей 
CdSe

LO  вказує на те, що неоднорідне уширення, як правило 

занадто велике, щоб достовірно аналізувати величину 0 (табл. 4.4) 

 

Таблиця 4.4. Величини півширин LO смуги отримані з рис. 4.33.  

 exp,  см-1 

(1) 

0, см-1 

(0.2) 

1,  см-1 

(0.5) 

CdSe  16 1.5 15.7 

CdSe/CdS 12 1.9 10.5 

CdSe/ZnS1 10 2.1 8.3 

CdSe/ZnS2 11 1.8 9.4 

bulk CdSe [12] - 1.36 - 

 

 

4.7. Спектри ІЧ відбивання НК типу "ядро-оболонка" 

Спектри ІЧ відбивання (записані при двох кутах падіння, 15 та 75) НК 

CdSe та серії НК типу “ядро-оболонка” CdSe/CdS з оболонкою сферичної 

форми товщиною 2, 4, та 6 нм наведені на рис. 4.34.  

Згідно з правилами відбору для ІЧ поглинання, основна смуга 

поглинання в спектрах НК CdSe на 194 см-1 відповідає положенню SO 

фонона і добре збігається з положення цієї смуги у спектрах КРС 

відповідного зразка, 196 см-1 (рис. 4.19, табл. 4.3), підтверджуючи тим самим 

і правильність віднесення останньої компоненти в раманівських спектрах. 

Зсув SO моди в ІЧ спектрах в низькочастотний бік при збільшенні 

товщини оболонки також співпадає з її поведінко в спектрах КРС і 

пояснюється збільшенням ефективної діелектричної сталої оточення ядра 

CdSe, згідно формули 1.18 (розділ 1).  
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Неочікуваним спостереженням є менш інтенсивна та більш уширена, 

але чітка смуга поглинання близько 400 см-1. За її частотним положенням ця 

спектральна особливість може бути інтерпретована як двохфононний LO 

процес і спостерігався нами для НК вперше. Значна ширина даної смуги 

свідчить про те, що вклад дають комбінації фононів з усієї зони Бріллюена. 

Таким чином, дана двохфононна смуга відрізняється від подібної на перший 

погляд смуги КРС з частотою близько 400 см-1, що також відповідає 

двохфононному LO процесу.  

 

 

Рисунок 4.34. Спектри ІЧ відбивання НК CdSe та серії НК типу “ядро-

оболонка” з оболонкою CdS сферичної форми, записані під кутами 15 та 

75.  
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Частота смуги CdS SO також добре узгоджується з частотою 

відповідної компоненти в спектрах КРС. Для 1 нм та 2 нм оболонок ця ІЧ 

смуга може бути інтерпретована як єдина смуга, тоді як для оболонки 

товщиною 3 нм очевидним стає наявність двох компонент, які більш чітко 

розділяються в спектрі, який реєструвався при 75 °. Зсув низькочастотної 

компоненти в бік низьких частот з товщиною оболонки узгоджується з 

раманівськими даними (табл. 4.3), тоді як високочастотна компонента 

наближається за частотою до раманівської смуги віднесеної до Cd-S в 

інтерфейсному шарі змішаного компонентного складу, 285-290 см-1. Однак 

такий інтенсивний прояв даної смуги в ІЧ поглинанні є малоймовірним, тож 

цілком можливо, що дана ІЧ компонента пов’язана зі ще однією SO модою. 

Таким чином, у випадку достатньо товстої оболонки, такої як 6 нм у нашому 

випадку, можна припустити існування SO фононів пов’язаних із зовнішнім 

(CdS/ліганд) та внутрішнім (CdSе/CdS) інтерфейсами. Така інтерпретація ІЧ 

спектрів знаходить підтвердження та подальший розвиток у спектрах 

двовимірних НК типу “ядро-оболонка” (наноплалеток), розглянутих у 

розділі 6. Крім того, наявність двох SO мод в оболонці передбачалося і 

теоретично [335]. 

 

 

4.8. Приклад структурної характеризації комерційних НК типу 

“ядро-оболонка” 

Дослідженими зразками були комерційні зразки нанокристалів 

CdSe/ZnS отримані від компанії Evidot в різний час, позначені CdSe/ZnS 

MR-II та CdSe/ZnS MR-I. Згідно специфікації, обом зразкам НК було 

притаманно ФЛ з максимумом на 580 нм, що було підтверджено також 

нашими вимірами (рис. 4.35, а).  
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Варто зазначити, що це типовий спосіб специфікації комерційних НК – 

за максимумом ФЛ. Очевидно це зумовлено тим, що основне призначення 

такого комерційного продукту – це флуоресцентні мітки для біомедичних 

застосувань, а також робочі елементи світловипромінюючих пристроїв. В 

той же час, для багатьох інших застосувань, важливою є не лише величина 

забороненої зони, але і внутрішня структура, зокрема для НК “ядро-

оболонка” – формується чіткий інтерфейс чи градієнтний [336]. 

 

Рисунок 4.35. Спектри оптичного поглинання та ФЛ (а) та КРС (б) 

досліджених НК CdSe/ZnS-new та CdSe/ZnS-old (зб = 514.5 нм). 
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З приведених на рис. 4.35 спектрів КРС досліджених НК CdSe/ZnS-new 

та CdSe/ZnS MR-I можна бачити, що їх внутрішня структура суттєво 

відрізняється. В спектрі CdSe/ZnS MR-II наявна інтенсивна смуга Cd-S, тоді 

як в спектрі CdSe/ZnS MR-I вона практично відсутня. Вимірювання спектрів 

КРС при більш коротких зб збуджуючого випромінювання (рис. 4.36), які є 

більш резонансними для твердого розчину CdS1-xSex з більшим вмістом 

сірки, також не виявили смуги Cd-S в спектрі CdSe/ZnS MR-II, тоді як для 

CdSe/ZnS MR-I зі зменшення зб відбувається суттєве зростання відносної 

інтенсивності смуги Cd-S. Останній факт вказує на досить суттєве 

перемішування на інтерфейсі в НК CdSe/ZnS MR-II, тоді як для НК 

CdSe/ZnS MR-I таке перемішування відсутнє. 

 

Рисунок 4.36. Спектри КРС досліджених комерційних НК CdSe/ZnS MR-I 

(а) та CdSe/ZnS MR-II (б) при різних зб збуджуючого випромінювання. 
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Висновки до розділу 4 

1. Виявлено власний резонансний характер КРС на фононах в тонких (від 

кількох ангстрем до кількох нм) оболонках, що дало можливість встановити 

деякі особливості електрон-фононної взаємодії в наногетероструктурах 

CdSe/CdS і CdSe/ZnS. Встановлена мінімальна товщина оболонки, що є 

достатньою для виникнення об’ємних фононів. Вона є співвимірною з 

розміром, отриманим для сферичних НК і становить близько 2 нм. Даний 

результат вказує на існування загального критерію граничного розміру 

наноструктур, при якому вплив поверхні на фононний спектр є домінуючим. 

2. Для наногетероструктур, таких як наночастинки типу “ядро-оболонка” 

CdSe/CdS і CdSe/ZnS, використання резонансної спектроскопії КРС на 

фононах дозволило ідентифікувати наявність інтердифузії на 

гетероінтерфейсі, а також оцінити її величину в залежності від параметрів 

нанокристалів, таких як товщина та хімічний склад оболонки.  

3. Визначені за спектрами КРС частоти коливань кристалічної ґратки НК 

дозволили систематично дослідити еволюцію механічних напружень в НК 

типу “ядро-оболонка”.  

4. Встановлено, що формування оболонки зумовлює суттєве звуження піку 

LO-фонона ядра та кардинальне ослаблення ЕФВ для фононів ядра, яке 

проявляється у зменшенні відносної інтенсивності смуги 2LO. 

5. Вперше отримані для НК типу “ядро-оболонка” спектри ІЧ поглинання 

підтверджують і доповнюють спектри КРС щодо віднесення певних мод до 

SO фононів. 

6. Встановлено вплив фотоіндукованого підсилення інтенсивності ФЛ в НК, 

що інкорпоровані в полімерні матриці та його особливості в НК типу 

“ядро-оболонка” – в останній сильніше підсилюється екситонна смуга, тоді 

як для НК без оболонки – дефектна. 
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РОЗДІЛ 5 

ОПТИЧНІ ТА ФОНОННІ ВЛАСТИВОСТІ УЛЬТРАМАЛИХ НК 

(УМНК) А2В6 

5.1. Особливості спектрів оптичного поглинання та структури 

УМНК 

Напівпровідникові НК ультрамалих розмірів, що досліджувалися в 

даній роботі, були синтезовані нашими колегами і співавторами з ІФХ ім. 

Л.В. Писаржевського НАНУ. Всі зразки були отримані у водних розчинах, 

в ролі стабілізатора використовувався полімер поліетиленімін (ПЕІ) або 

молекули стабілізатора малого розміру, такі як тіогліколева (ТГК) або 

тіопропіонова (ТПК) кислоти. Кожен зі способів призводить до утворення 

стійких колоїдів CdS або CdSе [226, 272, 337–339].  

 

Рисунок 5.1. Спектри оптичного поглинання (крива 1), ФЛ (2) та збудження 

ФЛ (3) УМНК CdS-ПЕІ, d  1.8 нм. Крива 4 - спектр поглинання НК CdS, 

стабілізованих желатином, з середнім розміром ~7 нм. Стрілкою позначене 

положення краю смуги поглинання масивного кристала CdS (517 нм, 2.4 

еВ). 
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Як типовий приклад оптичних властивостей цього класу НК, на 

рис. 5.1 наведений спектр оптичного поглинання (крива 1), ФЛ (2) та 

збудження ФЛ (3) НК CdS-ПЕІ. Край смуги поглинання близько 390 нм з 

серією максимумів при 357, 327 і 264 нм, що відповідають рівням 

розмірного квантування в НК. Значний, більше 120 нм (~1 еВ), 

короткохвильовий зсув смуги поглинання НК CdS-ПЕІ відносно краю 

поглинання масивного кристала сульфіду кадмію (2.4 еВ, 517 нм [315]) 

свідчить про сильне просторове обмеження зарядів в НК -ПЕІ, тобто що їх 

розмір є значно меншим, ніж діаметр Бора екситона в CdS, 2аВ = 4.8 нм 

[315]. 

Аналіз відомих даних про взаємозв'язок між розміром (d) і 

положенням максимуму (E1) в спектрі поглинання НК CdS показав 

(підрозділ 2.2, рис. 2.6), що в діапазоні d < 2 аВ більшість напівемпіричних 

моделей і, перш за все, наближення ефективних мас носіїв заряду не 

дозволяють досягти згоди з експериментальними даними, зокрема методами 

просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ) і малокутовим рентгенівським 

розсіюванням. Тому для визначення розміру НК CdS–ПЕІ ми використали 

калібрувальну криву, що складається з теоретичних та експериментальних 

значень, які узгоджуються між собою (рис. 5.2). Такий метод є на сьогодні 

одним з найбільш універсальних методів характеризації цих об’єктів.  

Даний підхід полягає в побудові залежності між положенням 

максимуму у спектрі поглинання та розміром ультрамалих частинок. Існує 

велика кількість калібрувальних кривих отриманих як розрахунковим, так і 

експериментальним методами. Для оцінки середнього розміру ПЕІ-

стабілізованих НК CdS були використані головним чином дані, 

представлені в роботах [340–344] (рис. 5.2), які показують, найменші 

розходження між собою (рис. 5.2).  
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Рисунок 5.2. Залежність положення першого максимуму E1 та розміру НК 

CdS, отриманих при співставленні експериментальних та напівемпіричних 

моделей. Квадрати (1) представляють дані роботи [340], кола 2 - [341], криві 

3,5 - [345], крива 4 - [342]. Коло визначає розподіл за розмірами для НК CdS-

ПЕІ отримане з використанням спектрального максимуму E1 в даній роботі 

[226].  

 

 

Використовуючи співвідношення між положенням максимуму у 

спектрах поглинання НК та розміру НК (рис. 5.2) ми оцінили середній 

розмір НК CdS-ПЕІ, який складає 1,8 ± 0,1 нм. Наявність дискретних 

максимумів у спектрі оптичного поглинання вказує на хорошу однорідність 

НК за розміром. Дійсно, дисперсія розмірів, оцінена за наведеною 

калібрувальною кривою виходячи із спектральної ширини першого і 

другого максимумів у спектрах поглинання (0,3 еВ), не перевищує ±10%. Це 

дає підстави віднести дані НК до класу УМНК або т.з. "магічних кластерів" 

[346], які мають оптичні спектри аналочічні до досліджених в даній роботі. 
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Як буде показано нижче, розмір НК < 2 нм нами вдалося підтвердити за 

допомогою ПЕМ для УМНК CdS стабілізованих молекулами тіогліколевої 

кислоти (ТГК). Це стало можливим завдяки тому, що ТГК є малою 

молекулою, порівняно з ПЕІ. 

У дифрактограмі НК CdS-ПЕІ (рис. 5.3) спостерігаються два 

рефлекси, значне уширення яких не дозволяє визначити тип кристалічної 

решітки, кубічна чи вюрцит, і розмір НК. З представлених даних можна 

зробити висновок, що НК CdS–ПЕІ мають кристалічну структуру, оскільки 

для аморфної очікується поява широкого рефлексу в діапазоні 20-30о. 

Загалом, неможливість розмежування між структурами WZ і ZB для НК 

менше 2-3 нм наголошувалася і іншими авторами [347]. 

 

Рисунок 5.3 Нормовані спектри рентгенівської дифрактометрії УМНК CdS-

ПЕІ.  

 

Аналогічні дані по положенню і ширині рефлексів, наведені в роботі 

[340] для НК CdS розміром 1.8-2.4 нм, що були визначені незалежно 

методами ПЕМ і малокутового рентгенівського розсіювання. Оскільки 
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положення рефлексів НК CdS, отриманих у роботі [340], повністю 

аналогічне положенню рефлексів на дифрактограмі НК CdS–ПЕІ, можна 

зробити припущення, що розмір НК CdS–ПЕІ складає величину порядку 2 

нм. 

На користь кристалічності НК CdS-ПЕІ свідчать також результати 

спектроскопії КРС, які детально аналізуються в розділі 5.3.  

Спроби визначити розмір НК CdS-ПЕІ із застосуванням ПЕМ 

високої роздільної здатності виявилися невдалими, що, швидше за все, 

пов'язано з схильністю до накопичення статичного заряду в шарі ПЕІ. На 

мікрофотографіях, як правило, спостерігаються нечіткі агрегати, аналогічно 

ситуації описаній розділі 2 для НК в желатині. Більш інформативним 

виявились спроби оцінки розміру НК CdS-ПЕІ із застосуванням атомно – 

силової мікроскопії (АСМ). Для дослідів АСМ використовували 

високополіровану кремнієву підкладку, на яку наносили водний розчин 

поліетиленіміну, або НК СdS-ПЕІ. Плівка з чистого поліетиленіміну 

утворювала на поверхні кремнієвої пластинки гладкий шар із шорсткістю 

0.2 нм. При нанесенні на поверхню кремнію розчину, що містить НК CdS, 

стабілізовані ПЕІ, шорсткість поверхні зростає 2.2 – 2.3 нм. Отримані дані 

підтверджують результати оптичних вимірювань, що в колоїді немає 

частинок більших за 2 нм.  

Більш ефективною ПЕМ виявилася для УМНК стабілізованих 

малими молекулами, ТГК  (рис. 5.4) [272].  
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Рисунок 5.4. ПЕМ УМНК стабілізованих молекулами тіогліколевої 

кислоти.  

 

Слід, однак, відзначити, важливість даних ПЕМ щодо визначення 

розміру УМНК, оскільки при оцінці розмірів з оптичних спектрів варто 

зважати на той важливий факт, що на оптичні властивості НК істотний 

вплив має найближче оточення, зокрема електронні властивості 

стабілізатора і характер його координації до поверхні НК. Яскравим 

прикладом такого впливу служить кластер Cd32S14L36, у якого положення E1 

зсувається від 3.81 еВ до 3.46 еВ при переході від аліфатичного (L = 

SCH2CH(ОН)СН3 [341][348]) до ароматичного ліганда-стабілізатора (L = 

SC6H5 [341][343]). Даний зсув пов'язують з послабленням просторового 

обмеження екситона в ядрі кластера розміром 1.5 нм внаслідок взаємодії 

екситона з тіофенолятним групами. В роботі [343] внаслідок 

адсорбції/десорбції ціаніду показано, явище оборотного зсуву положення 

першого екситонного максимуму в наночастинках CdS [343]. У випадку 

досліджених нами УМНК, помітного впливу стабілізаторів не 

спостерігалося, і положення Е1 було близько 360 нм і для ПЕІ і для ТГК. 
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5.2. Стаціонарні спектри та динаміка ФЛ УМНК 

В спектрах ФЛ колоїдів CdS, стабілізованих ПЕІ, присутня широка 

асиметрична смуга в діапазоні 390-600 нм із максимумом при 460 нм (рис. 

5.1). Збіг положення максимумів в спектрі збудження ФЛ (рис. 5.1, крива 3) 

з положеннням максимуму в спектрі поглинання НК CdS (крива 1) свідчить 

про те, що люмінесценція, яка спостерігається, виникає внаслідок 

збудження міжзонних електронних переходів у НК CdS. 

Значна відстань між максимумами у спектрах поглинання і ФЛ ~0.8 еВ, 

вказує на те, що випромінювальна рекомбінація може відбуватися за участю 

локальних станів (дефектів структури), які залягають у забороненій зоні й 

виконують роль "пасток" фотогенерованих зарядів. Було встановлено, що 

квантові виходи ФЛ отриманих НК CdS досягають 3-5% у воді та 30 % у 

плівках ПЕІ, що на два-три порядки перевищує квантові виходи ФЛ водних 

колоїдів CdS, отриманих з використанням інших водорозчинних полімерів 

(желатину, поліфосфату натрію тощо). 

Дійсно, було показано, що додавання хлориду кадмію (II) до НК CdS 

стабілізованих ПЕІ веде до підвищення інтенсивності ФЛ [226].  

За спектральними характеристиками, ФЛ випромінювання УМНК 

схоже на дефектну ФЛ НК більших розмірів, однак поведінка її 

інтенсивності з температурою, легуванням чи переходом до спектрів 

одиночних НК є неординарною. Зокрема, зі зміною температури 

відбувається лише деяке зміщення максимума смуги, без суттєвої зміни її 

форми, на відміну від дефектної ФЛ НК (підрозділ 2.3.2). Нещодавно було 

показано, що при легуванні УМНК CdSe іонами міді чи срібла, 

спостерігалося зростання інтенсивності їх ФЛ без суттєвої зміни форми. Це 

суперечить більшості спостережень для НК більших розмірів, для яких мідь 

є одним з елементів які ефективно пригнічують власну ФЛ НК. Зрештою, 

експерименти зі спектроскопії поодиноких НК показали, що спектр одного 

НК практично не відрізняється за шириною від спектра ансамбля, що теж 
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ставить під сумнів класичну гіпотезу про спектр дефектних рівнів як 

головну причину уширення цієї ФЛ [277].  

Для УМНК змішаного компонентного складу CdSxSe1-x 

спостерігається плавна перебудова оптичних спектрів між CdS та CdSe (рис. 

5.5), що свідчить про контрольоване формування твердого розчину даними 

сполуками навіть при таких ульрамалих розмірах протяжності кристалічної 

ґратки. Це спостереження підтвердилося і у КРС даних про перебудову 

фононного спектру при варіюванні компонентного складу, які 

обговорюються у розділі 5.3. 

Результати часово-роздільної спектроскопії ФЛ в піко-мікро-

секундному діапазоні виявили помітну неоднорідність часу життя ФЛ. По-

перше, криві затухання виявляють багатоекспоненційний характер 

(рис. 5.6,а), що свідчить про велику кількість каналів рекомбінації. Така 

крива затухання може бути промодельована або дискретним набором 

експонент або, так званою, "розширеною експонентою" з практично 

безкінечною кількістю компонент. Обидві моделі мають певні труднощі і 

при аналізі, і при інтерпретації, як уже описано в розділі 2.3.3. При аналізі 

кінетики ФЛ УМНК ми скористалися першим підходом і в моделюванні 

обмежилися чотирма компонентами (рис. 5.6,а). Другий аспект прояву 

неоднорідності часу життя ФЛ УМНК – спектральний, який полягає у 

тенденції до зростання  при переході від синього краю (коротших ) до 

червоного краю (довших ) смуги ФЛ (рис. 5.6, б).  

В рамках моделі традиційного підходу, уширення смуг ФЛ 

пояснюється за рахунок розподілу глибоких рівнів за енергією, яка 

зводиться до розподілу Д-А пар за відстанню між Д та А та їх віддаленням 

від поверхні НК. Оскільки дана модель наштовхнулася на принципові 

труднощі у випадку УМНК, розміри яких в принципі не можуть забезпечити 

такий великий діапазон відстаней, який необхідний для пояснення великої 

півширини смуг ФЛ, то згодом нами була застосована також альтернативна 
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модель [84]. Вона не передбачає розподілу за енергіями глибоких дефектних 

(поверхневих) рівнів. Натомість, значний стоксів зсув та велику півширину 

смуг ФЛ характерних для цього класу НК інтерпретовано в рамках моделі 

самозахопленого екситона та сильної електрон-фононної взаємодії в умовах 

сильного просторового обмеження електронних та фононних збуджень в 

даних ультрамалих НК А2В6 [84][68].  

 
Рисунок 5.5. (а) Спектри поглинання колоїдних НК CdSxSe1-x, 

стабілізованих ПЕІ з х = 0 (крива 1), 0.2 (2), 0.4 (3), 0.6 (4), 0.8 (5 ) і 1.0 (6). 

Криві 1’ і 6’ відповідають нормованим спектрами ФЛ НК CdSe і CdS. (б) 

Залежність між складом НК х і положенням першого екситонного 

максимуму Е1 в їх спектрах поглинання [349].  
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Рисунок 5.6. (a) Крива затухання ФЛ УМНК CdS-РЕІ (плівка) на довжині 

хвилі (ФЛ) реєстрації 500 нм. Заштрихована крива – результат підгонки 

чотирма експонентами, τ1-τ4. IRF – інструментальний часовий профіль, що 

визначає роздільну здатність приладу. На вставці показано результат 

віднімання експериментальної і змодельованої кривих.  

(б) Залежність часових констант від довжини хвилі (енергії) ФЛ: τ1 (крива 

1), τ2 (2), τ3 (3), і τ4 (4) [226]. 
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5.3. Спектри резонансного КРС та ІЧ відбивання УМНК CdS та 

CdSe 

В спектрах КРС досліджених УМНК спостерігається смуга, частотне 

положення якої дещо нижче частоти LO-фонона в резонансних спектрах НК 

А2В6 більшого розміру, а також відповідна смуга в області двох-фононного 

розсіяння (рис. 5.7). Якісною відмінністю спектра УМНК від спектрів НК 

більших розмірів є значно більше уширення смуг. Розкладання спектру в 

області фононів першого порядку на компоненти вказує на те, що дане 

уширення може бути спричинено двома факторами: уширенням смуги LO 

фонона та значно більшою інтенсивністю SO моди.  

 

 

Рисунок 5.6. Спектри РКРС УМНК CdS та НК CdS розміром 3 нм (зб = 325 

нм).  
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Хоча обидві відмінності не є несподіваними з огляду на суттєве 

зростання відношення поверхні до об’єму при переході від НК діаметром, 

наприклад, 3 нм до УМНК, діаметр яких 1.8 нм, слід відзначити, що дана 

трансформація спектру КРС відбувається відносно раптово. Так при аналізі 

у розділі 3.1 розмірної залежності спектрів КРС для НК діаметром близько 

2, 3 та 4 нм, зміщення та уширення спектрів зі зменшенням розміру було 

більш плавним і меншим за величиною. Зокрема, ми не спостерігали 

тенденції до суттєвого зростання відносної інтенсивності SO моди зі 

зменшенням розміру НК, натомість реєструвалося практично незмінне 

відношення інтенсивностей ISO/ILO у вказаному діапазоні розмірів, яке також 

корелює з літературними даними для НК більших розмірів. Отже, різка 

відмінність у відношенні ISO/ILO для НК з d=1.8 нм в даній роботі може 

свідчити про відмінність структури цих НК від структури НК, що 

досліджувалися раніше. Наші спроби встановити деталі структури УМНК 

безпосередньо за допомогою електронної мікроскопії були невдалими, 

очевидно через малий розмір НК та ефект заряджання стабілізуючих 

молекул під дією електронного пучка. Хоча широкі рефлекси на 

зображеннях рентгенівської дифрактометрії наших УМНК нагадують 

рефлекси характерні для аморфних напівпровідників, але з іншого боку, 

другий порядок розсіяння (особливість в області 550-600 см-1) в спектрах 

КРС НК CdS-ПЕІ є характерною для кристалічних напівпровідників А2В6. 

Хоча УМНК можуть в цілому зберігати структуру відповідного об’ємного 

кристалу, для фононних збуджень розмір НК 2 нм може виявитися 

критичним, і НК меншого розміру вже не підтримуватимуть ці 

довгохвильові LO моди. Домінування не повністю скоординованих атомів в 

НК розміром 1,8 нм може призвести до прояву в спектрах КРС фононної 

густини станів, як у випадку аморфних або сильно розупорядкованих 

напівпровідників. Подібність фононних спектрів УМНК та спектрів 

аморфних матеріалів може бути пов’язана з тим, що розмір УМНК є 
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близьким до величини близького порядку в аморфному стані – ~ 2 нм для 

напівпровідників А2В6. Смуга КРС даних УМНК CdS та CdSe дійсно 

нагадує профіль густини фононних станів розрахований для квантових 

дротів CdSe діаметром d=2 нм [350] (рис. 5.8). 

 

 

Рисунок 5.8. Розраховані в роботі [350] дисперсійні залежності та відповідні 

густини фононних станів для CdS . 

 

 

Подібний результат був отриманий і в теоретичній роботі [351], в якій, 

крім того, більш чітко проявилася густина фононних станів вище частоти 

об’ємного LO фонона (рис. 5.9, а), що лежить в основі однієї з наших гіпотез 

щодо походження високочастотного плеча LO смуги в експериментальних 

спектрах КРС (рис. 5.3). 

Крім зазначених вище ефектів, деформація довжин зв’язків та кутів між 

ними, зумовлена мінімізацією енергії НК, а також помітна зміна її пружних 

властивостей теж можуть внести вклад в зміщення та уширення фононної 

смуги КРС [58]. Вимірювання спектрів КРС на НК CdSxSe1-x приблизно 

вдвічі більшого розміру, які були отримані шляхом визрівання УМНК при 
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кімнатній температурі, виявили значно вужчі смуги КРС [59]. Цей результат 

також вказує на те, що велика півширина і зміщення фононного піку у 

вихідних МНК зумовлені швидше їх малим розміром (< 2 нм), а не 

відсутністю кристалічності.  

 (а) 

         (б) 

Рисунок 5.9. (а) Розраховані в роботі [351] дисперсійні залежності та 

відповідні густини фононних станів для CdS. (б) Результат моделювання 

структури отриманий в роботі [352]. 

 

 

Така гіпотеза якісно корелює з теоретичними передбаченнями про 

суттєву структурну реорганізацію в напівпровідникових кластерах магічних 

розмірів (рис. 5.9, б) [352], аналогічних до УМНК досліджених в нашій 
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роботі. Щоб виключити можливий ефект нагрівання НК під дією 

поглинання нанокристалами високоенергетичного лазерного збудження 

(325 нм, 3.8 еВ) в процесі РКРС, нами були проведені аналогічні виміри при 

температурі 80 К. Результати приведено на рис. 5.10.  

 
Рисунок 5.10. Спектри РКРС (а) та ФЛ (б) УМНК CdS при різних 

температурах (зб = 325 нм).  
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Окрім підтвердження коректності спектрів отриманих при кімнатній 

температурі, низькотемпературні виміри дозволили зробити також деякі 

важливі висновки про особливості електрон-фононної і фонон-фононної 

взаємодії в УМНК.  

Зокрема, відсутність помітного звуження та зміщення фононної смуги 

свідчить про те, що її значна півширина зумовлено перш за все більшим 

неоднорідним уширенням, порівняно з НК більших розмірів, а не суттєвими 

відмінностями прояву ефектів ангармонізму. Величина електрон-фононної 

взаємодії також суттєво не відрізняється в УМНК, принаймні як слідує з 

близької величини відносної інтенсивності смуги 2LO в спектрах УМНК та 

ординарних НК (рис. 5.10, а).  

Важливу інформацію щодо розуміння раманівських спектрів УМНК 

було отримано зі спектрів ІЧ поглинання. На рис. 5.11. наведено типовий 

спектр ІЧ поглинання УМНК CdS та його розклад на компоненти. 

 

Рисунок 5.11. Спектри ІЧ поглинання шару УМНК CdS та результат 

розкладу на компоненти (підгонки). 
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Варто відзначити реєстрацію особливості в області максимумму 

густини акустичних фононів, яка корелює зі смугою КРС, зареєстрованого 

в цій же області для НК більших розмірів (рис. 3.1). Крім того, в області 

оптичних коливань УМНК спостерігається принаймні дві компоненти, з 

частотним положенням дещо нижчим від частот TO та LO фононів 

масивного CdS. Дані дві компоненти можемо попередньо віднести до двох 

SO мод з різним вкладом/співвідношенням TO/LO характеру коливань. 

У випадку стабілізації УМНК CdSe тіолами або іншими сірковмісними 

лігандами, за допомогою фононних спектрів (рис. 5.12) нами було виявлено 

формування оболонки CdS.  

 
Рисунок 5.12. Спектри КРС (а) та ІЧ поглинання (б) УМНК CdSе 

стабілізованих сірковмісним лігандом (ТГК). 
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Ця ситуація є аналогічною до випадку НК CdTe, розглянутого в розділі 

3.1, однак для НК CdSe вдалося більш чітко зареєструвати і фононні смуги 

пов’язані з коливаннями в ядрі CdSe (рис. 5.12). 

Незалежне підтвердження формування оболонки CdS в даних НК було 

отримано нами також зі спектрів РФС області орбіталей S 2p. На рис. 5.13 

наведено для порівняння РФС області орбіталей S 2p УМНК CdS (а) та CdSе 

(б) стабілізованих сірковмісним лігандом (ТГК). З даного порівняння видно, 

що спектр НК CdSе відрізняється наявністю дублета, який пов’язаний з 

селеном (Se 3p, 159/165 еВ), тоді як компоненти пов’язані з сіркою у складі 

сульфіду і у складі тіольного ліганда на поверхні НК наявні в спектрах обох 

НК. 

 

 

Рисунок 5.13. Спектри РФС області орбіталей S 2p УМНК CdS (а) та CdSе 

(б) стабілізованих сірковмісним лігандом (ТГК). 

 

Виявлення (непланового) формування оболонки CdS є важливим з 

точки зору дослідження оптичних і транспортних властивостей цих НК. 

Зокрема це пояснює відносно високий квантовий вихід ФЛ таких НК. 
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Висновки до розділу 5 

 

1. Для отриманих у водних розчинах НК ультрамалих розмірів, менших 2 

нм, спостерігається інтенсивне квазі-біле випромінювання, яке за 

спектральними характеристиками подібне на дефектну ФЛ НК більших 

розмірів, однак поведінка її інтенсивності з температурою, легуванням 

чи переходом до спектрів одиночних НК є неординарною. 

2. Встановлено, що фононний спектр таких УМНК зазнає кардинальних 

змін, порівняно з більшими НК, через реконструкцією кристалічної 

ґратки, що зумовлена домінуванням поверхні. Отримана зі спектрів 

комбінаційного розсіювання світла на фононах інформація підтверджує 

теоретичні передбачення про кардинальну структурну перебудову в НК 

ультрамалих розмірів, при яких має місце переважання поверхневих 

атомів над "об’ємними". 

3. Виявлена для НК розміром 2-5 нм особливість в спектрі КРС вище 

максимальної частоти оптичних фононів суттєво зростає за 

інтенсивністю в УМНК, підтверджуючи її віднесення до прояву густини 

фононних станів пов’язаних з поверхневими зв’язками. В той же час, 

відносна інтенсивність "класичного" поверхневого оптичного фонона 

також суттєво зростає. 

4. У випадку стабілізації УМНК CdSe тіолами або іншими сірковмісними 

лігандами, за допомогою фононних спектрів та спектрів РФС нами було 

виявлено формування оболонки CdS, що внесло вклад в розуміння 

властивостей цих НК, зокрема високого квантового виходу ФЛ. 
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РОЗДІЛ 6 

ОСОБЛИВОСТІ ОПТИЧНИХ ТА ФОНОННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ДВОВИМІРНИХ НК (НАНОПЛАЛЕТОК) 

Двовимірні колоїдні НК А2В6, або наноплалетки (англ. nanoplatelets) 

відносно новим типом НК, вперше отриманий кілька років тому  

співавторами автора даної роботи (рис. 6.1,а) [56, 353–355]. При товщині в 

кілька моношарів і латеральних розмірах десятки нм (рис. 6.1,б-в), 

електронна структура наноплалеток зазнає сильного двовимірного 

квантового обмеження, яке зумовлює унікальні властивості цих 

нанооб'єктів, які фактично поєднують переваги епітаксійних шарів і 

надґраток з гнучкістю і доступністю колоїдного синтезу. 

а 

б в 

Рисунок 6.1. Схематичне зображення формування двовимірних НК або 

наноплалеток (а) та їх репрезентативні ПЕМ-зображення: CdSe5 (б) та 

CdSe5/CdS6 (в). 
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6.1. Спектри оптичного поглинання та фотолюмінесценції 

двовимірних НК (наноплалеток) "ядро-оболонка" 

Крім розмірних властивостей характерних для НК загалом, 

наноплалеткам притаманні кілька унікальних властивостей [56, 353–355]. 

По-перше, це практично нульовий вклад розкиду за розмірами в уширення 

електронних рівнів та оптичних спектрів (рис. 6.2). Ця особливість 

зумовлена специфікою росту НП, який відбувається пошарово і одночасно 

для всіх наявних в розчині зародків. По-друге, притаманне наноплалеткам 

найбільше серед відомих форм НК відношення поверхні до об’єму 

забезпечує їм максимальну чутливість до властивостей оточуючого 

середовища, що особливо важливо в сенсорних, каталітичних та 

фотовольтаїчних застосуваннях. Зокрема, заміною лігандів на поверхні 

НПЛ CdSe досягаються зміщення в спектрі поглинання до 250 меВ [163], що 

є рекордним поміж НК різних морфологій.  

 

 

Рисунок 6.2. Спектри оптичного поглинання наноплалеток CdSe товщиною 

4 МШ, 6 МШ та 7 МШ. 
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По-третє, завдяки чітко вираженій анізотропії форми цього типу НК, 

а також можливості їх впорядкованого розміщення у просторі (просторової 

організації), оптичним характеристикам як окремих наноплалеток, так і їх 

ансамблів притаманна поляризація [56, 58, 355–357]. 

Шляхом нарощування на НПЛ атомних шарів іншого 

напівпровідника, було сформовано гетеро-НПЛ. Завдяки чітко вираженій 

анізотропії вихідної структури (ядра), можливе формування двох різних 

типів гетеронаноструктур на основі тієї ж самої пари напівпровідників.  

Нарощуючи CdS на НПЛ CdSe лише в латеральному напрямку, було 

отримано, так звані, короноподібні НПЛ (англ. core/crown NPLs, рис. 6.3а, 

вставка). В оптичних спектрах таких НПЛ відстежується лише слабка 

залежність особливостей пов’язаних з ядром від параметрів оболонки, та 

навпаки – спектральна особливість (~2.9 еВ) зумовлена поглинанням в CdS 

практично не залежить від розміру ядра чи оболонки. Однак ідеальна 

структурна якість гетеропереходу є перспективною для отримання лазерної 

генерації [358]. 

При нарощуванні ж шару іншого напівпровідника на базальних 

основах ПНЛ, були сформовані НПЛ типу “ядро-оболонка” (рис. 6.3б, 

вставка). Для даної геометрії оболонки навіть моношарова її товщина 

зумовлює суттєві зміни в оптичних спектрах. Зокрема, спостерігається 

типовий для НК “ядро-оболонка” зсув в довгохвильовий бік (рис. 6.3,б), 

зумовлений ослабленням конфайменту екситона через часткове 

тунелювання в оболонку [17, 355]. 

Принципова відмінність між двома даними типами гетеро-НПЛ ще 

більш виразно проявляються у їх фононних спектрах, про які йдеться у 

наступному підрозділі. 

 



257 

 

 

Рисунок 6.3. (а) Спектри оптичного поглинання НПЛ типу “ядро-корона”, 

схематисно зображеної на вставці, для двох суттєво різних (латеральних) 

розмірів корони. (б) Спектри оптичного поглинання НПЛ типу “ядро-

оболонка”, схематично зображеної на вставці, для двох різних товщин 

оболонки. 
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6.2. Особливості фононних спектрів двовимірних НК типу "ядро-

оболонка" 

 

Низькотемпературні фононні спектри КРС НПЛ CdSe товщиною 4 

МШ, 6 МШ та 7 МШ приведені на рис. 6.3. Зі спектрів в області LO фонона 

можна зробити висновок про їх якісну подібність до аналогічних спектрів 

НК сферичної форми (рис. 3.1, розділ 3.1). Зокрема, спостерігається типове 

для фононного конфайнменту низькочастотне зміщення та уширення смуг 

зі зменшенням розміру НК (в даному випадку товщини НПЛ). Якісно 

подібною є і структура спектру в даній області, який складається з 

основного LO піку, а також SO моди з низькочастотного боку та 

високочастотного крила (англ. high-frequency shoulder, HFS) (рис. 6.3, б) [36, 

149]. Варто зазначити, однак, що для НПЛ товщиною 6 та 7 МШ, SO мода 

проявляється як окремий пік, на відміну від менш виразного плеча у 

більшості випадків НК сферичної форми. Причиною цієї відмінності є 

найбільш ймовірно практична відсутність розкиду НПЛ за розмірами 

(товщиною). Відсутність SO як окремого піку в спектрі зразка 5 МШ НПЛ 

може бути пояснено більшим уширенням LO і SO смуги через сильніший 

конфайнмент, а також гіршим співвідношенням сигнал-шум для даного 

спектру, що пов’язано з дещо іншими резонансними умовами.  

В спектрі НПЛ CdSe в більш широкому діапазоні (рис. 6.3, б), 

спостерігаються також типові для НК А2В6 смуги, що відповідають 

розсіянню вищих порядків – 2LO на 417 см-1 та 3LO на 624 см-1, їх відповідні 

високочастотні плечі, а також комбіновані моди LO+SO та 2LO+SO [260, 

359]. Близькою до випадку НК сферичної геометрії є і величина відношення 

інтенсивностей розсіяння вищих порядків до фундаментальної смуги.  
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Рисунок 6.4. (а) Спектри КРС НПЛ CdSe різної товщини. (б) Розклад на 

компоненти типового спектра КРС НПЛ, область першого порядку показана 

більш детально на (в). 

 



260 

 

Таким чином, можемо зробити висновок про те, що процес КРС на 

фононах та власне фононний спектр 2D НПЛ А2В6 (аналогічні результати 

ми отримали для НПЛ CdS i CdTe) не мають принципових відмінностей від 

випадку сферичних НК (0D) описаних нами в розділі 3, а також від 

результатів інших авторів для НК продовгуватої форми (1D) [122]. 

Однак принципова відмінність була виявлена нами при порівнянні 

спектрів зареєстрованих з різною зб (Езб) збуджуючого випромінювання. 

Було встановлено, що спектр LO фонона записаний при Езб, що лежить 

нижче краю поглинання даного зразка практично відсутнє уширення і 

положення максимуму досить близьке до частоти LO фонона масивного 

кристала (рис. 6.4).  

Дане спостереження узгоджується з результатами роботи, і з нього 

можна зробити висновок про те, що фонони, які приймають участь в процесі 

КРС при нерезонансному збудженні розповсюджуються в площині НПЛ, 

тоді як в резонансному КРС приймають участь фонони в напрямку 

перпендикулярному до площини НПЛ. Можна припустити, що такого роду 

правило відбору (по хвильовому вектору) має місце через анізотропію 

структури і електронної структури НПЛ.  
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Рисунок 6.5. Спектри КРС НПЛ CdSe/CdS “ядро-корона” при різних 

збудж/Езбудж. Номінальний об’єм корони CdS (б) втриччі більший ніж в (а), 

при однаковому розмірі ядра CdSe (в). На (г) схематично пояснено виявлену 

анізотропію LO фононів, про яку йдеться в тексті. 

 

Для спектрів НПЛ типу “ядро-корона” було встановлено, що вони 

представляють собою точну суму спектрів обох сполук. Зокрема, для 

структур CdSe/CdS з однаковим ядром та різною шириною корони  бачимо 
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що область спектру пов'язана з коливаннями матеріалу ядра співпадає 

ідеально в обох випадках і відповідає спектру НПЛ CdSe (рис. 6.6). В області 

коливань матеріалу корони, CdS, інтенсивність фононних піків є очікувано 

більшою для зразка з більшою шириною (тобто більшим об’ємом) корони. 

Незалежність фононних спектрів матеріалів ядра та корони додатково 

проілюстровано диференційним спектром (вставка до рис. 6.6,б), 

отриманим відніманням спектрів зображених на рис. 6.6,б. 

Зокрема видно, що при наближенні величина кванта збудження до 

смуги поглинання в короні (з максимумом близько 2.9 еВ, рис. 6.3,а), 

зростає відносна інтенсивність коливних мод CdS (рис.6.7). Зокрема, це 

спостерігаєть при 2.71 еВ для НПЛ з обома розмірами оболонки, тоді як у 

випадку більшої (ширшої) оболонки її коливні смуги проявляються вже при 

2.6 еВ (рис. 6.7). Оскільки форма і спектральне положення пов'язаної з 

короною смуги поглинання в обох випадках не відрізняються суттєво, тому 

спостереження сигналу від корони більшого розміру при Езб=2.6 еВ не може 

бути пов'язане з більш вигідними резонансними умовами. Найбільш 

вірогідною причиною є більший загальний об'єм матеріалу (а отже кількість 

центрів розсіяння). 

На відміну від НПЛ типу “ядро-корона”, які виявили в їх коливних 

спектрах виключно коливні смуги, які містилися в спектрах складових 

матеріалів, спектри НПЛ типу “ядро-оболонка” виявили разючі відмінності 

– як щодо кардинальної перебудови фононного спектру від параметрів ядра 

та оболонки, так і щодо складного характеру резонансної поведінки 

спектрів. 

На рис. 6.8а. показано спектри серії НПЛ типу “ядро-оболонка” 

CdSe/CdS з різною товщиною оболонки – 1 МШ, 3 МШ та 6 МШ. Спектри 

були записані при з зб=2.42 еВ при Т=30К. Показано також спектр 

вихідного зразка НПЛ CdSe, що слугували вихідними (ядром) для 

формування усіх трьох зразків НПЛ “ядро-оболонка”. 
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Рисунок 6.6. Спектри КРС НПЛ типу “ядро-корона” при різних зб/Езб: 

2.71 еВ (а), 2.60 еВ (б), 2.54 еВ (в). На (в) і на вставці до (б) сірою кривою 

показано диференційний спектр, отриманий відніманням спектрів двох 

НПЛ з різними розмірами корони.  
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Рисунок 6.7. Резонансна поведінка фононних мод НПЛ CdSe/CdS 

ядро/корона від збудж. Номінальний об'єм корони CdS в (б) втриччі більший 

ніж в (а), при однаковому розмірі ядра CdSe. 
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Рисунок 6.8. (а) Спектри КРС (Т = 30 К) серії НПЛ “ядро-оболонка” 

CdSe/CdS з різною товщиною оболонки CdS (1-6 МШ) при однаковій 

товщині ядра CdSe (5 МШ). (б) Вплив Езбудж на спектри КРС НПЛ “ядро-

оболонка”  CdSe5/CdS10 в умовах резонансного (2.41, 2.54, 2.70 еВ) та 

нерезонансного (1.83 еВ) збудження. 
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З рис. 6.8а бачимо кілька ефектів, що відрізняють цей тип 

гетероструктури від НПЛ типу “ядро-оболонка”. По-перше, зі збільшенням 

товшини оболонки змінюється не лише інтенсивність, але і спектральна 

форма смуг пов'язаних з оболонкою. Така поведінка вказує, принаймні, що 

дані спектральні смуги містять компоненти, що мають різну природу або/та 

просторову локалізацію в НПЛ. Другим разючим ефектом, який більш 

детально проілюстровано на вставці до рис. 6.8а, є кардинальні зміни у 

спектрі ядра при збільшенні товщини оболонки. Хоча ефект зміщення 

фононних смуг ядра (в першу чергу LO фонона) з товщиною оболонки 

спостерігався нами і для НК “ядро-оболонка” зі сферичною формою ядра 

(розділ 4.2, рис. 4.18), для двомірних НК спостерігаємо ще й виникнення 

додаткових смуг та їх різну поведінку з товщиною оболонки.  

На основі поведінки мод ядра при зміні його товщини та при 

варіюванні зб, а також з огляду на описану анізотропію LO фонона при 

резонансному/нерезонансному збудженні (рис. 6.5.), дві більш 

високочастотні компоненти (вище 200 см-1) можуть бути віднесені до двох 

типів LO фононів, тоді як більш широка смуга в області 175-200 см-1, 

зумовлена модами з більшим вкладом інтерфейсного/поверхневого 

характеру. Тут варто нагадати, що оптичні фонони в НК загалом 

розглядаються як такі, що мають змішану природу – LO-ТО-SO/ІФ [261]. 

Підтвердження зробленого на основі раманівських даних припущення 

про природу фононних мод, було отримано з вимірювання спектрів ІЧ 

поглинання. З репрезентативних спектрів наведених на рис. 6.9. видно, що 

моди інтерпретовані вище як LO мають меншу інтенсивність в спектрах ІЧ 

поглинання, порівняно з інтерфейсними фононами.  
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Рисунок 6.9. Репрезентативні спектри ІЧ поглинання НПЛ CdSe та гетеро-

НПЛ CdSe/CdS обох досліджених типів – “ядро-корона” та “ядро-

оболонка”. 

 

 

Аналіз багатофононних спектрів КРС (рис. 6.10) дозволив отримати 

додаткову інформацію про інтенсивність ЕФВ для певних фононних мод, а 

також знайти додаткове підтвердження їх природи. Зокрема нагадаємо, що 

для НК сферичної форми нами було встановлено, що формування власних 

обертонів у резонансних спектрах КРС можливе лише для LO фононів 

(розділ 3.1). У формуванні комбінованих мод поверхневі/інтерфейсні 

фонони беруть активну участь, але лише при комбінації з LO фононами 

(розділ 3.1). Таким чином, аналізуючи спектри розсіяння вищих порядків 

для НПЛ типу “ядро-оболонка” CdSe/CdS (рис. 6.10), можемо зробити 

наступні важливі висновки. По-перше, підтверджується віднесення до LO 

фононів спектральних компонент позначених на спектрах як LO І, LO ІІ та 

LO ІІІ, оскільки для ним можливо ідентифікувати відповідні комбіновані 

моди. Для мод ідентифікованих вище як таких, що мають переважно 
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характер інтерфейсних/поверхневих, не виявлено власних обертонів, 

натомість чітко ідентифікуються їх комбінації LOІ, LOІІ або LOІІІ (рис. 6.10). 

 

 

Рисунок 6.10. Порівняльний аналіз спектрів розсіяння вищих порядків для 

пари НПЛ CdSe та ПНЛ типу “ядро-оболонка” CdSe/CdZnS.  

 

 

На завершення даного розділу зазначимо, що теоретична база для пояснення 

фононних спектрів і процесу КРС в двомірних НПЛ досі розвинена 

недостатньо. Навіть для найпростішого випадку гомогенних НПЛ CdSe, 

розраховані спектри не корелюють з експериментальними (рис. 6.11). 
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Рисунок 6.11. Порівняння експериментальних раманівських спектрів 

отриманих в даній роботі (а) з теоретично розрахованими згодом в роботі 

[360] (б). Для зручності порівняння, червоною пунктирною лінією 

окреслена відповідна область частот. 

 

 

(б) 
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Висновки до розділу 6 

1. Виявлено якісну подібність фононних спектрів резонансного КРС НПЛ 

CdSe до аналогічних спектрів НК сферичної форми. Близькою до 

випадку НК сферичної геометрії є і величина відношення 

інтенсивностей розсіяння вищих порядків до фундаментальної смуги. 

2. Принципова відмінність спектрів, які були зареєстровані при 

резонансних та нерезонансних умовах збудження зб/Езб, полягає у 

виявленій анізотропії фононних збуджень в двовимірних НК та 

відповідній анізотропії ЕФВ. 

3. Для спектрів НПЛ типу “ядро-корона” встановлено, що вони 

представляють собою суму спектрів обох сполук. 

4. В спектрах НПЛ типу “ядро-оболонка” виявили разючі відмінності – як 

щодо багатства перебудови фононного спектру від параметрів ядра та 

оболонки, так і щодо складного характеру резонансної поведінки 

спектрів.  

5. Вперше досліджено фононні спектри двовимірних НК типу "ядро-

оболонка". Виявлено їх якісні відмінності від спектрів такого типу 

НК/наноструктур сферичної форми. Отримані екпериментальні дані 

вказують, зокрема, на прояв в спектрах КРС двовимірних НК коливних 

мод змішаного характеру, що передбачалися для НК теоретично, але 

експериментальне їх підтвердження усладнювалося спектральним 

уширенням пов'язаним з дисперсією НК за розмірами.  
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РОЗДІЛ 7 

ЗАСТОСУВАННЯ СПЕКТРОСКОПІЇ КРС ДО КОЛОЇДНИХ НК 

ІНШИХ СПОЛУК, ПОХІДНИХ ЗІ СТРУКТУРИ А2В6, ЗОКРЕМА 

АКТУАЛЬНИХ ДЛЯ ФОТОВОЛЬТАЇКИ 

7.1. Еволюція фононних спектрів при формуванні НК CuInS2 та  

CuInS2/ZnS з НК Cu2-хS шляхом іонного заміщення  

Нанокристали напівпровідників типу А1В3С6, зокрема CuInS(e)2, 

Cu3SnS(e)4, AgInS2 і т.п., а також А1В3С4D6, наприклад Cu2ZnSnS4, все 

інтенсивніше досліджуються в останні роки як перспективні матеріали для 

фотовольтаїки, біомедичних та інших застосувань [67, 361, 362]. 

Перевагами цих сполук є відсутність в їх складі токсичних та рідкісних 

елементів, а положення краю поглинання та максимуму ФЛ лежить в 

червоній області спектру. Сполуки А1В3С6 мають структурну спорідненість 

з А2В6, однак, порівняно з останніми, в т.ч. і для НК отриманим методами 

колоїдного синтезу, сполукам А1В3С6 притаманна висока концентрація 

власних точкових дефектів та висока ймовірність утворення вторинних фаз 

бінарних сполук [363]. При структурній діагностиці методами 

рентгенівської дифрактометрії та електронної мікроскопії виникають ті ж 

труднощі, що і при діагностиці гетероструктур на основі сполук А2В6 – 

близькість міжплощинних відстаней сполук, які необхідно відрізнити. 

Ситуація ще більше ускладнюється в гетероструктурах на основі А1В3С6, 

таких як CuInSe2/ZnSe чи AgInS2/ZnS, формування яких небхідне для 

підвищення квантового виходу ФЛ, або ж в твердих розчинах, таких як Zn-

Cu-In-S, які забезпечують налаштування оптичних властивостей у всьому 

видимому діапазоні спектра. З огляду на це, виникла необхідність в методі 

структурної діагностики, який є достатньо чутливим до зазначених 

структурних фаз та не потребує модифікації зразків (яка може суттєво 
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змінити їх властивості). Цим критеріям задовільняє резонансна раманівська 

спектроскопія на фононах, яка вже широко застосовувалася раніше до 

вивчення масивних і мікрокристалів перерахованих вище сполук [46, 364–

372]. Від застосування цього методу до НК очікувалося не лише отримати 

необхідну структурну інформацію про НК, але встановити їх фононні 

спектри, оскільки для НК більшості згаданих вище сполук вони недостатньо 

або зовсім недосліджені. 

Важливою особливістю сполук типу А1В3С6, яка відрізняє їх від сполук 

А2В6, є значно багатший фононний спектр. На рис. 7.1 наведено спектри 

КРС НК CuInS2 при резонансному збудженні (поблизу краю поглинання, 

зб = 785 нм) та значно вище краю поглинання (зб = 514.5 нм). 

 

Рисунок 7.1. Спектри КРС НК CuInS2 при збудженні випромінюванням з 

exc785 нм та 514.5 нм. 

 

В обох спектрах спостерігається однаковий набір смуг в області 

коливань першого порядку (< 400 см-1), але їх відносна інтенсивність, а 
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також відносна інтенсивність смуг другого порядку (> 400 см-1) 

визначається умовами резонансу. Зокрема при збуджені поблизу краю 

поглинання підсилення зазнають смуги, які згідно проведених нами 

теоретичних розрахунків відповідають LO-коливанням [45], а також їх 

обертони.  

 

Рисунок 7.2. Спектри КРС НК CuInS2/ZnS з різною номінальною товщиною 

оболонки сформованої з використанням суміші лігандів додеканедіолу та 

олеїламіну (а,б) та лише з олеїламіном в ролі стабілізатора (б, д), записані 

при збудженні випромінюванням з 514,5 нм (а,в) та 325 нм (б,д). 
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Встановлений на гомогенних НК характерний коливний спектр може 

бути використаний для ідентифікації цієї фази в НК типу “ядро-оболонка”  

[46, 373]. На рис. 7.2 наведено спектри двох серій НК, отриманих з метою 

фомування структури CuInS2/ZnS з різною номінальною товщиною ZnS 

(якій відповідає різний час синтезу оболонки), синтезованих з 

використанням двох різних лігандів. В першій серії зразків (CIS/ZnS-І), 

оболонка ZnS формувалася при наявності молекул олеїламіну в ролі 

стабілізатора, тих самих при яких формувалося ядро CIS, тоді як в для другої 

серії (CIS/ZnS-ІІ) використовувалася суміш олеїламіну та додеканедіолу. З 

раманівських спектрів (рис. 7.2) нами було отримано важливу інформацію 

про структуру НК в обох серіях. При збудженні спектрів КРС зб = 514.5 нм, 

що попадає в смугу поглинання матеріалу ядра, але менше енергії 

забороненої зони ZnS, спостерігаються характерні коливні смуги CuInS2 

(рис. 7.2,в). В спектрах отриманих при збудженні випромінюванням з 

зб = 325 нм у вихідних НК CuInS2 також спостерігаються фононні піки 

CuInS2. В спектрах НК CIS/ZnS-ІІ при ультрафіолетовому збудженні 

домінують смуги LO (близько 350 см-1) та 2LO (близько 700 см-1) фононів 

ZnS, які найбільш інтенсивні у зразку з максимальною номільною 

товщиною оболонки, що відповідає часу її синтезу 60 хв. (рис. 7.2,в). 

Натомість, у спектрах серії (CIS/ZnS-І), при зб = 325 нм спостерігаються 

характерні LO (близько 580 см-1) та 2LO (близько 1100 см-1) фонони ZnO 

(рис. 7.2,б). Виявлений факт формування оболонки оксиду цинку замість 

сульфіду цинку, з одного боку підтверджує ефективність резонансної 

раманівської спектроскопії як зручного та інформативного інструмента 

структурної діагностики такого типу колоїдних НК. З іншого боку, з огляду 

на цікаві власні властивості оксиду цинку, зокрема його відносно хорошу 

біосумісність, виявлена за допомогою раманівської спектроскопії 

можливість формування НК CuInS2/ZnO є самим по собі цікавим 

результатом.  
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Зауважимо, що в серії з формуванням оболонки ZnS, спектр фононів 

ядра вдалося реєструвати лише до певної номінальної товщини оболонки, 

що може бути зумовлено виходом НК з умов резонансу через поступове 

часткове перемішування (інтердифузію) між матеріалом ядра та оболонки. 

Підтвердженням цього може бути зменшення інтенсивності поглинання в 

червоній області, яка відповідає поглинанню (чистого) CuInS2, при 

одночасному зростанні поглинання в синьо-зеленій області спектру, що 

може відповідати поглинанню в сплаві (CuInS2)1-x(ZnS)x (рис. 7.3).  

 

 

Рисунок 7.3. Спектри оптичного поглинання НК CuInS2 та обох типів НК 

“ядро-оболонка” з максимальною номінальною товщиною оболонки. 

 

У випадку серії НК, в яких формується оболонка ZnO, при 

резонансному збудженні для матеріалу ядра (зб = 514,5 нм, рис. 7.2в), 

фононні смуги CuInS2 реєструються при всіх номінальних товщинах 

оболонки, навіть для найтовшої. Виникнення додаткової смуги з частотою 
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близько 350 см-1 при зб = 514,5 нм та її відсутність в спектрі при збудженні, 

яке є резонансне з забороненою зоною сульфіду цинку, свідчить про 

утворення в системі зв'язків Zn-S, однак їх концентрація є невеликою, так 

що зберігаються резонансні умови для матеріалу-"господаря". Тобто, 

можемо зробити висновок про формування частково перемішаного шару 

(CuInS2)1-x(ZnS)x з невеликим значенням x та відсутність в оболонці чистого 

сульфіду цинку. Це висновок знаходить своє підтвердження і в спектрах 

оптичного поглинання цього типу НК, в яких, на відміну від НК CIS/ZnS-I 

не посилюється поглинання в синьо-зеленіій області при ослабленні 

поглинання в червоній, а натомість дещо посилюється поглинання в зелено-

червоній області, що може відповідати твердому розчину (CuInS2)1-x(ZnS)x з 

невеликим вмістом х [374]. Виникнення смуги з частотою близько 350 см-1 

при зб = 514,5 нм та її відсутність при зб = 325 нм, є свідченням 

інкорпорації цинку в структуру НК (ядра) CuInS2, а не формування окремих 

НК сульфіду та оксиду цинку. 

 

Ще однією важливою з прикладної точки зору нанокристалічною 

системою, для якої в даній роботі отримано нові експериментальні дані, є 

гетеро-НК типу “ядро-оболонка” CuInS2/Cu2-хS. Загалом, проблематика 

ідентифікації вторинних фаз бінарних та тернарних сполук в четверних та 

тернарних сполуках халькогенідів металів є надзвичайно актуальною на 

сьогоднійшній день, особливо для НК. Значного успіху в цьому напрямку 

досягнуто з використанням резонансної раманівської спектроскопії, 

зокрема і за участю автора даної роботи [25, 29, 45, 46, 375–378]. Щодо 

CuInS2/Cu2-хS досліджених в даній роботі, то вони власне є частиною 

технологічного процесу по отриманню НК CuInS2 шляхом заміщення 

частини іонів міді в НК Cu2-хS на індій. В такий спосіб можна отримувати як 

гетеро-НК CuInS2/Cu2-хS з планарним інтерфейсом та різним 

співвідношенням об'ємів/розмірів фаз CuInS2 та Cu2-хS, так і НК CuInS2. 
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Однак спорідненість структури кристалічної ґратки CuInS2 та Cu2-хS, яка і 

дозволяє проводити таку ефективну трансформацію, з іншого боку не 

дозволяє ефективно застосовувати такі методи структурної характеризації 

як рентгенівська дифрактометрія та ПЕМ.  

На рис. 7.4 наведені нормовані спектри КРС НК Cu2-хS (а), CuInS2/Cu2-

хS (б) та CuInS2 (в) при збудженні випромінюванням з  зб = 514,5 нм та 

зб = 633 нм.  

 

 

Рисунок 7.4. Спектри КРС НК Cu2-хS (а), CuInS2/Cu2-хS (б) та CuInS2 (в) при 

збудженні випромінюванням з зб = 514,5 нм та зб = 633 нм. 
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Хоча для чистого матеріалу Cu2-хS реєструється чіткий раманівський 

спектр і при зеленому і при червоному збудженні (рис. 7.4, а), саме 

характерна вузька смуга близько 340 см-1 дозволяє ідентифікувати 

присутність фази CuInS2 в гетероструктурі CuInS2/Cu2-хS (рис. 7.4, б). 

Характерною раманівською смугою Cu2-хS, яка дозволяє її ідентифікацію в 

релевантних гетеросистемах, є ковалентне S-S коливання з частотою 470 см-

1 (рис. 7.4, б), оскільки в цій області немає сильних смуг інших сполук. 

 

 

Рисунок 7.5. Результат вимірів рентгенівської дифрактометрії для НК Cu2-

хSе, CuInSе2 та CuInSе2/ZnS. Внизу наведені положення рефлексів для 

кубічного берцеліаніта (Cu2-хSе, ICSD C6-680) та кубічної модифікації 

сульфіда цинка (ICSD C5-566). 
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7.2. Ідентифікація ефектів інтердифузії на основі фононних 

спектрів НК CuInSе2/ZnS 

Дослідження подібної системи, Cu2-хSе  CuInSе2/ZnS, було проведено 

нами за допомогою раманівської спектроскопії у комплексі з 

рентгенівською дифрактометрією, фотоелектронною спектроскопією та 

високороздільним елементним аналізом на основі ПЕМ [29].  

На рис. 7.5 наведені дані рентгенівської дифрактометрії для НК Cu2-

хSе, CuInSе2 та CuInSе2/ZnS у порівнянні з положеннями рефлексів для 

кубічного берцеліаніта (Cu2-хSе, ICSD C6-680) та кубічної модифікації 

сульфіда цинка (ICSD C5-566) взятих з рентгенографічної бази даних. 

На рис. 7.6 наведені нормовані спектри КРС НК Cu2-хSе, CuInSе2 та 

CuInS2/ZnS при збудженні випромінюванням з зб = 514,5 нм та зб = 325 нм.  

 

Рисунок 7.6. Спектри КРС НК Cu2-хSе, CuInSе2 та CuInSе2/ZnS при 

збудженні випромінюванням з зб = 514,5 нм та зб = 325 нм. 
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Із відсутності характерної смуги при збудженні випромінюванням з  

зб = 514,5 нм робимо висновок про повне перетворення Cu2-хSе на CuInSе2 

у даному випадку. Для НК CuInSе2/ZnS при збудженні випромінюванням з  

зб = 514,5 нм спостерігається широка смуга в області 300-350 см-1, пов'язана 

з Zn-S коливаннями, та відповідні смуги другого та третього порядків на 600 

см-1 та 1000 см-1, відповідно, що вказує на резонансний характер фази, що 

містить ці зв'язки, при видимому збудженні.  

 

Рисунок 7.7. ПЕМ зображення масиву НК CuInSе2/ZnS (а), окремого НК (б), 

а також карти розподілу окремих елементів (г) в межах окремого НК (в) та 

профіль цих елементів (г). 
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Це дозволяє зробити висновок про інтердифузію, аналогічно до 

зробленого вище при розгляді раманівських результатів для НК CuInS2/ZnS. 

Підтвердженням відсутності суттєвого вмісту чистої фази сульфіду цинка є 

і відсутність смуг другого порядку в спектрах НК CuInS2/ZnS при 

резонансному для ZnS збудженні (зб = 325 нм) (рис. 7.6). 

Незалежне підтвердження висновків раманівської спектроскопії щодо 

структури даного типу НК CuInS2/ZnS було зроблено з даних 

високороздільного елементного аналізу на базі ПЕМ. На рис. 7.7 наведено 

зображення ПЕМ масиву НК (а), окремого НК (б), а також карти розподілу 

окремих елементів (г) в межах окремого НК (в) та профіль цих елементів 

(д). З останнього, зокрема, можна зробити висновок про значну дифузію 

цинку та сірки всередину ядра CuInS2, що підтверджує висновки 

раманівської спектроскопії наведені вище. 

Додаткова інформація про структуру НК “ядро-оболонка” CuInS2/ZnS 

було отримано з даних рентгенівської фотоелектронної спектроскопії.  

 

Рисунок 7.8. Спектри рентгенівської фотоелектронної спектроскопії НК 

CuInSе2 (а, б, в) та CuInSе2/ZnS (г, д, е) орбіталей Se 3d (а, г), Se 3p/S 2p (б, 

д) та In 3d (в, е). 
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Зі спектрів приведених на рис. 7.8 можна зробити наступні висновки. 

Формування неперервної оболонки на поверхні НК CuInS2 підтверджується 

двома фактами. По-перше, зникає сигнал в області 58-60 еВ (рис. 7.8, а,г), 

джерелом якого є частина атомів на поверхні НК, які зазнають окислення. 

По-друге, практично зникає високоенергетична компонента, 445.5 еВ, в 

спектрі індію (рис. 7.8, в,е), яка також пов'язана з атомами на поверхні, які є 

не повністю кооординованими або окисленими. Варто зауважити, що РФС 

є надзвичайно чутливою до поверхні методикою, в якій, у випадку 

кристалічних напівпровідникових матеріалів і кінетичних енергій 

електронів даних орбіталей, сигнал формується в поверхневому шарі менше 

5 нанометрів. Таким чином, відношення кількості окислених атомів на 

поверхні до "об'ємних" атомів даного елемента в НК є значно меншою ніж 

відношення інтенсивностей відповідних смуг в спектрі РФС.  

В спектрах в області орбіталей селену та сірки (рис. 7.8, б,д), 

формування оболонки супроводжується домінуванням піків сірки, що 

пояснюється поверхневою чутливістю цієї методики. Варто зазначити, що в 

спектрі сірки відсутні піки в області 169-170 еВ, що свідчить про відсутність 

окислених поверхневих атомів. Цей результат відображає більшу 

стабільність сульфідної поверхні до окислення, порівняно з поверхнею 

селеніду. 

 

 

7.3. Можливості розмежування формування НК твердого 

розчину Zn-Cu-In-S або структури типу "ядро-оболонка" Zn-

Cu-In-S/ZnS 

Проаналізовані вище системи CuInS2/ZnS і CuInSе2/ZnS хоч і 

відзначаються певним ступенем інтердифузії, але все ж можна 

класифікувати як системи типу “ядро-оболонка”. В крайньому випадку 
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інтердифузії – чи при додаванні ZnS до вже сфрмованих НК CuInS2 або 

CuInSе2, чи при одночасному додаванні формуючих реагентів обох сполук 

– результатом є формування НК твердого розчину Zn-Cu-In-S(е) (ZCIS) [25, 

379]. І хоча з точки зору термодинаміки сполуки CuInS(е)2 та ZnS можуть 

утворювати твердий розчин при будь-якому співвідношенні їх об'ємів [380], 

встановлення реальної структури НК цієї системи є нетривіальною задачею, 

через можливу сегрегацію компонент, зумовлену великою долею 

поверхневих атомів. Крім того, у випадку синтезу через іонне заміщення, 

важливою є, як зазначалося вище, можливість швидкої і достовірної 

ідентифікації ступені заміщення. Іншими словами – можливість відрізняти 

між структурою типу “ядро-оболонка” та однорідним твердим розчином. 

 

 

Рисунок 7.9. Нормовані спектри КРС НК твердого розчину Zn-Cu-In-S з 

різним співвідношення ZnS:CuInS2 при збудженні випромінюванням з 

зб = 633 нм. На вставці більш детально показана область коливань першого 

порядку. 
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На рис. 7.9 наведені нормовані спектри КРС НК твердого розчину Zn-

Cu-In-S з різним співвідношення ZnS:CuInS2, які досліджувались нами в 

роботі [25]. Нанорозмірність та висока кристалічність даного типу 

наноструктур була підтверджена даними ПЕМ (рис. 7.9). 

 

 

Рисунок 7.10. ПЕМ-зображення НК твердого розчину Zn-Cu-In-S. 

 

 

Рисунок 7.11. Типовий розклад спектра на компоненти на прикладі зразка з 

мінімальним вмістом ZnS. 

 



285 

 

Очевидно, що висока кристалічність знайшла своє відображення у 

спостереженні трьох порядків розсіяння для даного типу змішаних НК (рис. 

7.9).  

Варто зазначити, що фононі спектри НК твердого розчину (CuInS2)1-

х(ZnS)х досліджувались в нашій роботі вперше [25]. Два попередніх 

повідомлення про раманівські дослідження мікрокристалічних зразків 

носять суперечливий характер. Зокрема, авторами роботи [381] 

спостерігалося помітне підсилення інтенсивності КРС в області 260 та 343 

см-1 в результаті легування плівки CIS цинком, яке автори пояснили 

активацією власних катіон-аніон коливань CIS-ґратки. Зростання ж смуги в 

області 353 см-1 в НК ZCIS дослідженими в роботі [382] пов’язувалося 

виключно з формуванням фази ZnS (тобто виключався факт формування НК 

твердого розчину) та підтверджувалося рентгенівськими даними.  

Крім наведених нами аргументів на користь формування твердого 

розчину в наших НК на основі резонансної поведінки смуг КРС, варто також 

відзначити незначне уширення смуг КРС в нашому випадку зі збільшенням 

вмісту цинку. Це є типовим ефектом, що має місце саме в твердих розчинах 

[383, 384], тоді як у випадку формування оболонки варто очікувати 

звуження фононного піку від ядра [310]. Незначне збільшення частоти 

фононних піків зі збільшенням вмісту цинку (рис. 7.9), теж є характерною 

поведінкою для твердих розчинів, і спостерігалася при збільшенні вмісту 

цинку в Cd1-xZnxS, Cu2(ZnxFe1-x)SnS4 та ін [383, 384].  

Оскільки при вирощуванні НК ZCIS з високим вмістом цинку не 

можна апріорі виключати формування НК ZnS, як на поверхні НК ZCIS, так 

і окремих НК. Тим паче, що чітка смуга на 350 см-1 в спектрах при 

червоному збудженні (не дивлячись на нерезонансність цього збудження 

для матеріалу твердого розчину) може бути пов'язана з LO-фононом чистого 

ZnS [23]. Однак, формування НК ZnS в нашому випадку виключається на 

підставі двох фактів. По-перше, не спостерігається підсилення смуги на 350 
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см-1 зі збільшенням вмісту цинку. По-друге, ця смуга не спостерігається в 

спектрах збуджених випромінюванням з довжиною хвилі 325 нм, 

резонансним з ZnS. Варто зазначити, що використання випромінювання з 

зб = 325 нм є дуже ефективним способом ідентифікації нановключень 

сульфіду цинку методом раманівської спектроскопії і використувувався 

іншими авторами, наприклад у випадку сполук тиу Cu2ZnSnS4 [385, 386]. 

Додатковим підтвердження висновку раманівської спектроскопії про 

формування в НК твердого розчину є короткохвильовий зсув в спектрах 

оптичного поглинання зі збільшенням вмісту цинку (рис. 7.12), що корелює 

з очікуваним збільшення ширини забороненої зони, тоді як у випадку 

формування оболонки мав би спостерігатися червоний зсув [310]. 

 

Рисунок 7.12. Спектр оптичного поглинання НК ZCIS з різним вмістом 

цинку.  

 

З огляду на виявлені кардинальні відмінності фононних спектрів 

двовимірних НК А2В6 від НК сферичної та одномірної морфології (Розділ 
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5), цікаво було дослідити двовимірні НК і для четверних халькогенідів, що 

обговорюються в даному розділі.  

Нами було досліджено, зокрема, наноплалетки ZnxIn2S3+x (ZIS) різного 

компонентного складу [26]. Латеральні розміри даного типу НК складали, 

згідно даних ПЕМ, від десяти до кількох десятків нанометрів (рис. 7.13,а-б), 

а товщина – близько 5 нм (рис. 7.13,в-г).  

 

 

Рисунок 7.13. Репрезентативні зображення ПЕМ наноплалеток ZnxIn2S3+x 

(ZIS), що демонструють їх латеральні розміри (а-б) та товщину (в-д). 

 

Раманівські спектри наноплалеток ZnxIn2S3+x з різним вмістом цинку 

х, включно з х = 0 (In2S3), були записані при збудженні випромінюванням з зб = 
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325.0 нм та 514.7 нм. На основі спектрів оптичного погливання (рис. 7.14) 

можна очікувати, що випромінювання з зб = 325.0 нм є резонансним 

збудженням для зразків, що містять цинк, тоді як для In2S3 резонансного 

підсилення фононні спектри можуть зазнавати при зб = 514.7 нм. І дісно, 

спектри КРС наведені на рис. 7.15 підтверджують це припущення. 

 

 

Рисунок 7.14. Спектри оптичного поглинання наноплалеток ZnxIn2S3+x з 

різним вмістом цинку х, отриманим з даних елементного аналізу [26]: х=0 

(ZIS0), х=0.1 (ZIS13), х=0.2 (ZIS25), х=0.3 (ZIS50), х=0.6 (ZIS100). Відповідні 

розчини НК показані на вставці. 

 

 

При збудженні спектрів КРС випромінюванням з 325 нм, широка, 

практично безструктурна смуга спостерігається в області 250-400 см-1 для 

зразка з мінімальним вмістом цинку (рис. 7.15, а), яка корелює зі схожою 

формою спектра від НК In2S3 при відповідному резонансному збудженні з 

зб = 514.7 нм (рис. 7.15, б).  
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Рисунок 7.15. Спектри КРС зразків наноплалеток ZnxIn2S3+x з різним 

вмістом цинку х, отримані при збудженні випромінюванням з зб = 325 нм 

(а) та зб = 514.7 нм (б). 

 

Зі збільшенням вмісту цинку у зразку, у фононних спектрах більш 

чітко проявляються кілька коливних смуг, найінтенсивніша з яких має 

максимум близько 345 см-1 (рис. 7.15, а). Спектр зразка з х=0.2 (ZIS25) 
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досить близький до спектра масивного [387] та мікрокристалічного [388] 

ZnIn2S4. При цьому, найінтенсивніша смуга, що спостерігається в наших 

спектрах при 345 см-1 (зб = 325 нм) близька за частотою до Fu1(LO) моди в 

гратці ZnIn2S4 [387]. Згідно теорії, ця мода не є активною в процесі КРС, і її 

прояв в експериментальних спектрах пояснювався порушенням правил 

відбору через дефекти кристалічної структури [387]. 

У нашому випадку висококристалічних НК, причиною для активації 

даної фононної моди є низькорозмірний ефект в напрямку товщини. Також 

малою товщино НК в одному вимірі можна пояснити і суттєве уширення 

фононних піків [30, 389]. Причому це не лише ефект фононного 

конфайнменту, але й (або навіть переважно) вплив поверхні. Оскільки, як 

було показано в розділі 4 (рис. 4.20), вклад неоднорідного уширення 

зумовленого поверхнею, може складати до 30%-50% [17].  

Згідно інших попередні робіт по ZnIn2S4 [390, 391], фононні піки на 

254 та 345 см-1 можна віднести до коливань атомів сірки в ґратці ZnIn2S4. 

Формування нановключень ZnS, які б могли в такому випадку давати смугу 

LO фонона близьку до 345 см-1 [385], є малоймовірним, оскільки відсутня 

характерна для такого випадку (резонансного збудження НК ZnS з зб =325 

нм) смуга друго порядку (2LO) на подвоєній частоті (690 см-1), яка надійно 

реєструється навіть в твердих розчинах [21] та ультрамалих НК (< 2 нм) 

[43]. Саме через це спектроскопія КРС вважається надійним методом 

ідентифікації вторинної фази ZnS (навіть у вигляді нановключень), 

наприклад в Cu2ZnSnS4 [385]. У нашому випадку наноплалеток включень 

фази ZnS не було виявлено і на зображеннях високороздільної ПЕМ. 

Спектри при збудженні випромінюванням з λexc= 514.7 нм (рис. 7.15, 

б) містять широку і інтенсивну смугу з максимумом близько 300 см-1 та 

серію слабших та більш вузьких смуг на 110, 130, 175 та 215 см-1. Ці смуги 

не співпадають з основними смугами, що очікуються для In2S3 (246 та 365 

см-1) [392] та InS (150 см-1) [393]. Основна раманівська смуга найбільш 
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стабільної форми оксиду індію, In2O3, очікується близько 290 см-1 [392], 

однак вона не може пояснити інтенсивну і широку смугу в спектрах наших 

InxSy наноплалеток, яка, очевидно, є результатом накладання кількох мод. 

Беручи до уваги відношення атомів In:S близьке до 2:3 і малу товщину 

наноплалеток, 2.5 нм, їх спектр при збудженні випромінюванням з 514.7 нм 

може бути пояснений спектром In2S3, модифікованим фононним 

конфайнментом та впливом поверхні, включно з можливою структурною 

релаксаціїєю міжатомних відстаней та кутів, явище яке вже обговорювалося 

в даній роботі для випадку сферичних НК ультрамалих розмірів (розділ 3).  

Ще одним типом гетерогенних НК для яких дослідження фононних 

спектрів є цікавим з фундаментальної точки зору і важливим практичним 

застосуванням, є встановлення відмінностей однорідного твердого розчину 

(ZnS)x-(CuInS2)1-x від структури “ядро-оболонка” для системи, в якій 

сполука оболонки є потенційною вторинною фазою ядра, наприклад Zn-Cu-

In-S та Zn-Cu-In-S/ZnS [46].  

Як видно з представлених на рис. 7.16 спекрів КРС наноплалеток 

твердого розчину Zn-Cu-In-S (а) та таких самих НК з оболонкою сульфіду 

цинку, Zn-Cu-In-S/ZnS (б), навіть для такого складного випадку раманівська 

спектроскопія дає можливість розрізнити їх структуру. Зокрема, в спектрах 

для зб = 514.7 нм наявні смуги твердого розчину в обох випадках, тоді як 

характерний спектр сульфіду цинку спостерігається лише у випадку Zn-Cu-

In-S/ZnS при резонансному збудженні випромінюванням з зб = 325 нм. 
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Рисунок 7.16. Спектри КРС НК Zn-Cu-In-S (а) та Zn-Cu-In-S/ZnS (б), які 

схематично показані на відповідних вставках, при збудженні 

випромінюванням з зб = 325 нм та 514.5 нм. 

 

 

Така відносно проста, з точки зору  експерименту, верифікація 

структури складних гетеро-НК є тим важливішою, що, на відміну від НК 

А2В6, оптичні спектри тернарних та четверних сполук чітких особливостей 

в їх оптичних спектрах не проявляють. 
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Висновки до розділу 7 

 

1. Відпрацьована на НК А2В6 методологія структурних досліджень на 

основі аналізу фононних спектрів успішно застосована до НК типу 

"ядро-оболонка" на основі більш складних сполук, структурно 

споріднених з А2В6 та надзвичайно актуальних з прикладної точки 

зору, систем, таких як CuInS2/ZnS. 

2. Встановлено чіткий резонансний характер формування фононних 

спектрів таких гетеро-НК, незважаючи на їх безструктурний характер 

оптичних спектрів. 

3. Продемонстровано, що навіть для складних багатокомпонентних 

ситем типу (ZnS)x-(CuInS2)1-x, фононні спектри, що були отримані при 

різних резонансних збудженнях, дають можливість відрізнити 

структуру твердого розчину (Zn-Cu-In-S) від структури “ядро-

оболонка” Zn-Cu-In-S/ZnS. 

 



294 

 

ВИСНОВКИ 

Резюмуючи результати всіх описаних вище досліджень, можемо 

констатувати наступне.На основі проведених систематичних досліджень у 

рамках дисертаційного дослідження “Ефекти просторового обмеження в 

фононних та електронних збудженнях колоїдних нанокристалів А2В6” 

вирішено наукову проблему взаємозв’язку характеристик електронного і 

фононного спектру напівпровідникових нанокристалах сполук типу А2В6 з 

їх розмірними, композиційними і структурними трансформаціями. 

Виходячи з аналізу проведених досліджень, можна сформулювати такі 

основні результати та висновки роботи: 

 

1. Експериментально встановлена залежність частот оптичних 

фононів, форми смуги КРС та величини електрон-фононної взаємодії від 

розміру НК для діапазону розмірів – < 5 нм. Одержані дані дозволили 

визначити межі можливого застосування існуючих моделей просторового 

обмеження фононів та електрон-фононної взаємодії для даного класу 

напівпровідникових наноструктур. Встановлено, що при розмірах НК 

менших 2 нм, їх фононний спектр зазнає значних змін, що вказуюєна 

кардинальну структурну перебудову в НК ультрамалих розмірів. Отримана 

зі спектрів КРС на фононах інформація підтверджує теоретичні 

передбачення щодо структурної релаксації в НК ультрамалих розмірів, при 

яких має місце переважання кількості поверхневих атомів над "об’ємними". 

2. Встановлено основні причини/фактори, які зумовлювали 

значний розкид екпериментальних даних у літературі щодо залежності 

частотного положення і спектральної форми фононних смуг в спектрах КРС 

НК А2В6. Це, зокрема, використання різними авторами різних лігандів для 

стабілізації НК і варіація умов збудження спектрів КРС. Зокрема, виявлено, 

що резонансний характер процесу КРС на оптичних фононах в масивах 
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напівпровідникових НК з помітною (більше 10-15 %) дисперсією за 

розмірами призводить до залежності фононних частот від довжини хвилі 

збуджуючого випромінювання. Причиною є селективне резонансне 

збудження НК різного розміру при зміні довжини хвилі збудження. 

3. Вперше зареєстровано особливість в спектрі КРС НК, що 

знаходиться вище максимальної частоти оптичних фононів відповідного 

масивного кристала; дана спектральна особливість зростає за інтенсивністю 

зі зменшенням розміру НК і пояснена проявом густини фононних станів, 

пов’язаних з поверхневими зв’язками. Водночас, "класичний" поверхневий 

оптичний фонон розмірної залежності не проявляє. 

4. Показано, що ефективним методом підвищення ефективності 

екситонної люмінесценції НК CdSe є формування на їх поверхні шарів 

(оболонок) більш широкозонних напівпровідників, зокрема CdS та ZnS. На 

основі даних КРС на фононах встановлено взаємоз’язок між 

технологічними умовами формування НК типу ядро-оболонка, їх 

структурою та випромінювальними властивостями.Встановлено ефект 

фотоіндукованого підсилення інтенсивності ФЛ в НК в полімерних 

матрицях та його особливості в НК ядро/оболонка – в останній сильніше 

підсилюється екситонна смуга ФЛ, тоді як для НК без оболонки – дефектна 

смуга ФЛ. 

5. Виявлено власний резонансний характер КРС на фононах в 

тонких (від кількох ангстрем до кількох нм) оболонках, що дало можливість 

встановити деякі особливості електрон-фононної взаємодії в 

наногетероструктурах CdSe/CdS і CdSe/ZnS. Встановлено, що мінімальна 

товщина оболонки, достатня для виникнення в нійоб’ємних фононів, є 

співмірною з діаметром,що був отриманий для сферичних НК,і становить 

близько 2 нм. Даний результат вказує на існування загального критерію 

граничного розміру наноструктур, при якому вплив поверхні на фононний 

спектр є домінуючим. 
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6. Для наногетероструктур, таких як НК типу ядро-оболонка 

CdSe/CdS і CdSe/ZnS, використання резонансної спектроскопії КРС на 

фононах дозволяє ідентифікувати наявність інтердифузії на 

гетероінтерфейсі, а також оцінити її величину в залежності від параметрів 

нанокристалів, таких як товщина та компонентний склад оболонки, а також 

умов синтезу. Зокрема, товщина перемішаного шару складає близько трьох 

моношарів. 

7. Визначені за спектрами КРС частоти коливань кристалічної 

ґратки НК дозволили систематично дослідити еволюцію механічних 

напружень в НК типу ядро оболонка, як функцію товщини оболонки. 

Величина напружень змінюється в діапазоні 0.1-0.7 ГПа. Такі напруження 

зумовлюють синє зміщення в оптичних спектрах величиною, відповідно 4-

28меВ. Враховуючи це зміщення, є можливим вирахувати (червоне) 

зміщення в оптичних спектрах, зумовлене делокалізацією електронного 

збудження в оболонку. 

8. Встановлено, що формування оболонки на НК зумовлює суттєві 

зміни у фононному спектрі ядра. Зокрема,це звуження піку LO-фонона ядра, 

якезумовленезменшенням структурної неоднорідності на поверхні ядра при 

формуванні інтерфейсу з оболонкою. Виявлене зменшенні відносної 

інтенсивності смуги 2LO свідчить про кардинальне ослаблення ЕФВ для 

фононів ядра, що пояснюється суттєвим зменшенням перекриття 

електронної хмари з фононами ядра в результаті її часткового тунелювання 

в оболонку. 

9. Вперше досліджено фононні спектри двомірних НК типу "ядро-

оболонка". Виявлено їх якісні відмінності від спектрів такого типу гетеро-

НК сферичної форми. Отримані екпериментальні дані вказують, зокрема, на 

прояв в спектрах КРС двомірних НК коливних мод змішаного характеру, що 

передбачалися теоретично і для сферичних НК, але експериментальне їх 
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підтвердження усладнювалося спектральним уширенням, що пов'язане з 

дисперсією сферичних НК за розмірами.  

10. Відпрацьована на НК А2В6 методика структурних досліджень на 

основі аналізу фононних спектрів вперше успішно застосована до систем 

типу ядро-оболонка на основі більш складних, але актуальних з прикладної 

точки зору, систем, таких як CuInS(e)2/ZnS та Zn-Cu-In-S/ZnS. Встановлено 

чіткий резонансний характер формування фононних спектрів таких гетеро-

НК, попри безструктурний характер їх крайових оптичних спектрів. 
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