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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В останнє десятиліття, у фізиці неорганічних напівпро-

відників спостерігається стійка тенденція до дослідження нанорозмірних структур 

та їх композитів з іншими нанооб’єктами, зокрема металевими наноструктурами та 

молекулами [1, 2]*. Інтерес до даного класу напівпровідникових систем поясню-

ється як можливістю встановлення фундаментальних фізичних властивостей нано-

розмірних матеріалів, так і широким спектром новітніх практичних застосувань. 

Велике відношення поверхні до об'єму та відсутність жорсткої матриці в нанокри-

сталах (НК), отриманих колоїдним синтезом, розширює можливості варіювання 

властивостей НК та композитів на їх основі, однак одночасно ускладнює відтво-

рюваність цих властивостей. Для досягнення останньої необхідне  глибоке розу-

міння 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, хара-

ктеризуються значним впливом квантово-розмірних ефектів на їхні електронні 

властивості, що відкриває широкі можливості керування їхніми оптичними, елект-

ричними, хімічними та фотохімічними властивостями шляхом варіювання їхніх 

розмірів. Окрім цього, зазначені НК характеризуються важливими функціональ-

ними властивостями, зокрема, фото- та електролюмінесценцією у видимому спект-

ральному діапазоні та здатністю індукувати та прискорювати фотохімічні редокс-

перетворення різноманітних субстратів. Вплив квантово-розмірних ефектів на ене-

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

халькогенідів, дозволяє досягати значно вищих показників їх фотокаталітичної ак-

тивності, і навіть здійснювати реакції, які є термодинамічно невигідні для відпові-

дних мікрокристалічних аналогів [3]*.  

Всупереч теоретичним передбаченням про різке сповільнення релаксації носі-

їв заряду в НК через виникнення ефекту "фононного горла", експеримент свідчить 

про дуже ефективну релаксацію навіть в НК з дуже сильним квантуванням елект-

ронних рівнів, що вказує на значну роль багатофононних процесів в релаксації но-

сіїв заряду [4]*. Ця невідповідність теорії та експериментальних результатів також 

стимулює дослідження фононних збуджень в НК малого розміру. 

Аналіз публікацій, присвячених колоїдним НК сполук А2В6, що були опублі-

ковані 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 дос-

ліджувалися. Не проводилося також систематичного дослідження взаємозв’язку 

між умовами формування таких гетеро-НК, їх структурою та коливними властиво-

стями. Важливі фундаментальні аспекти фізики фононів та участь останніх в елек-

тронних та випромінювальних процесах також висвітлена недостатньо.  

Вищезазначена проблематика обумовила необхідність виконання даного ди-

сертаційного дослідження, спрямованого на встановлення особливостей фононних 
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та електронних спектрів НК А2В6 малих розмірів (менше 5 нм) та наногетерострук-

тур на їх основі, синтезованих методами колоїдної хімії. Суттєвою перевагою дос-

лідження фізичних процесів, що відбуваються в таких НК та за їх участю, порівня-

но 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 напівпровід-

ників імені В.Є. Лашкарьова НАН України згідно з 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 дослі-

дження 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 "На-

нотехнології та наноматеріали". (№ держ. реєстрації 0110U004762, 2010-2014 ро-

ки). «Дослідження наноструктур на основі багатокомпонентних напівпровіднико-

вих халькогенідів металів як матеріалів нового покоління фотовольтаїки та люмі-

несцентних біоміток» (№ державної реєстрації 0115U005037). «Закономірності фо-

рмування фононного спектру напівпровідникових нанокристалів зі структурою яд-

ро-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: “Випро-

мінювання та розсіяння фотонів напівпровідниковими квантовими точками в сере-

довищах з різною топологією (плівки, фотонні кристали, плазмонні нанострукту-

ри) (Ф 41.1/17)” (№ державної реєстрації 0108U011406, 2011–2012 роки), що вико-

нувався в рамках спільних конкурсів Державного фонду фундаментальних дослі-

джень (ДФФД) та Білоруського державного фонду фундаментальних досліджень; 

“Властивості та процеси, які визначають ефективність люмінесценції нанокриста-

лів 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 кон-

курсів НАН України та РФФД. Частину досліджень виконано в рамках індивідуа-

льних грантів: "Вплив пасивації поверхні на випромінювальні властивості напівп-

ровідникових КТ в полімерних матрицях" (грант фонду Александра фон Гумболь-

дта, 2006-2007 роки), "Резонансна та поверхнево-підсилена спектроскопія структу-

ри та колективних збуджень в напівпровідникових наночастинках" (грант фонду 

Александра фон Гумбольдта, 2008 рік), "Дослідження структури та елементарних 

збуджень в напівпровідникових наночастинках методами резонансної та поверхне-

во-підсиленої оптичної спектроскопії" (грант Президента України, 2009 р.), а та-

кож спільного українсько-німецького проекту, що фінансувався фондом Александ-

ра фон Гумбольдта "Оптична та плазмон-підсилена спектроскопія напівпровідни-

кових наночастинок та їх композитів з наночастинками металів" (№ DEU/1053880, 

2010-2012 роки). 
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Мета і завдання дисертації. Метою дисертаційного дослідження є встанов-

лення особливостей електронного і фононного спектрів напівпровідникових нано-

кристалів 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 на-

явності дисперсії їх розміру; 

3) встановити можливий вплив конкуруючих з фононним конфайнментом факторів, 

зокрема вплив пасивуючих молекулярних оболонок та полімерних матриць, на фо-

рмування фононного спектру НК. 

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

оболонка, їх структурою та ефективністю випромінювальної рекомбінації. 

5) визначити ступінь ослаблення квантового конфайнменту екситонів в напівпровід-

никових 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 ультра-

малих розмірів (діаметром менше 2 нм), що характеризуються інтенсивним ква-

зі-білим випромінюванням.  

8) встановити особливості перебудови фононного спектру двовимірних НК в порів-

нянні з нульвимірними (квантовими точками). 

Об'єктом дослідження є напівпровідникові нанокристали сполук А2В6, сфо-

рмовані методами колоїдного синтезу. 

Предметом дисертаційного дослідження є енергетичні спектри електрон-

них і фононних станів у напівпровідникових НК сполук А2В6, сформованих мето-

дами 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 ус-

танов: Інституту фізичної хімії (ІФХ) ім. Л.В. Писаржевського НАНУ (м. Київ), 

університету м. Ольденбург (Німеччина), Технічного університету м. Дрезден (Ні-

меччина) та Парижського університету Сорбонни (Франція).  

Для дослідження електронних і фононних станів у напівпровідникових нано-

кристалах та визначення їх основних параметрів використовувалися методи спект-

роскопії оптичного поглинання, фотолюмінесценції (ФЛ), інфрачервоної Фур’є 

спектроскопії та спектроскопії КРС. Для дослідження динаміки електронних про-

цесів, що лежать в основі випромінювальних властивостей, застосовувався метод 

часово-роздільної ФЛ в піко- та наносекундному діапазонах. Значна частина спек-

трів КРС, а також спектрів стаціонарної ФЛ реєструвалася при низьких температу-

рах із застосуванням азотного або гелієвого кріостатів. Незалежні дані про розмір, 
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структуру та компонентний склад НК були отримані методами просвічуючої елек-

тронної 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, вперше: 

1) експериментально встановлена залежність частоти оптичних фононів, форми 

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

ні розмірів – 2-5 нм. Одержані дані дозволили встановити причини наявних в лі-

тературі суттєвих розбіжностей між теоретичними і експериментальними величи-

нами просторового обмеження (конфайнменту) фононних збуджень в НК з розмі-

рами 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 притаманних саме НК, оскільки вони 

пов’язані з коливаннями атомів на поверхні НК; 

5) встановлено факт суттєвого компонентного перемішування (інтердифузії) на 

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

зу НК (< 100 С), що стимулюється механічними напруженнями в ядрі та обо-

лонці, які виникають внаслідок відмінності їх постійних гратки; 

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

рмуванням 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 уча-

стю поперечних, поздовжніх та поверхневих оптичних фононів, зокрема зако-

номірності формування багатофононних спектрів, а також її модифікацію після 

формування оболонки; 

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

шенням товщини оболонки; 

10) виявлено якісні відмінності фононних спектрів двомірних колоїдних НК в 

порівнянні з нульвимірними НК, а саме їх анізотропний характер та якісно ін-

шу форму перебудови спектру зі збільшенням товщини оболонки; 

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

тури 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 
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спектрів КРС таких гетеро-НК, незважаючи на безструктурний характер їх оп-

тичних спектрів.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в рамках дисер-

таційного дослідження результати показують ефективність використання ком-

плексу таких методів оптичної спектроскопії як поглинання, ФЛ та КРС для ви-

значення параметрів колоїдних напівпровідникових НК А2В6 та гетероструктур 

на їх основі. Проведений детальний аналіз ряду факторів, що впливають на точ-

ність визначення розміру та структури НК А2В6 спектроскопічними методами, ве-

де до зменшення систематичних похибок і підвищення точності діагностики 

структур з напівпровідниковими НК А2В6. Результати досліджень вказують на 

можливість використання вказаного комплексу оптичних спектроскопічних ме-

тодів 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. У дисертаційній роботі викладено та узагаль-

нено результати досліджень сформульованої автором проблеми. 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 дослі-

джень, інтерпретації та узагальненні експериментальних результатів та їх аналізі. 

Постановку завдань наукових праць [1,5,8,18] здійснено автором спільно з науко-

вим консультантом М.Я. Валахом, а наступних праць спільно з іншими співавто-

рами: праць [6,11,21,26] – з О.Л. Строюком, праць [22,24] – з А.Г Мільохіним, 

праць [28,29] – з Дж. Колни-Олесяк, праць [20,30] – з С.В. Гапоненко, праці [33] – з 

В. Лесняк. В решті публікацій завдання досліджень поставлено автором. Основна 

роль у написанні наукових статей [7-10,14-17,19,23,25,27,31,32,34] належить авто-

рові, статті [1-3,18] написано спільно з М.Я. Валахом, статті [6,11,21,26] – спільно з 

О.Л. Строюком, статті [22,24] – з А.Г. Мільохіним, статті [28,29] – спільно з Дж. 

Колни-Олесяк, статті [12,20,30,33] – 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 представле-

них спектрів оптичного поглинання та ФЛ, здійснював обробку та аналіз отрима-

них експериментальних результатів. Дослідження оптичних властивостей (КРС, 

ФЛ, спектри оптичного поглинання) проводилися автором у відділі оптики і спект-

роскопії Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, ок-

ремі 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. 
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Достовірність отриманих результатів забезпечувалась застосуванням сучас-

ного обладнання на базі широко апробованих експериментальних методик, що до-

повнюють одна одну, послідовним і всебічним характером досліджень, ясною фізи-

чною картиною ефектів і закономірностей, які добре узгоджуються з теоретичними 

розрахунками та існуючими уявленнями про оптичні процеси та динаміку кристалі-

чної ґратки в напівпровідникових нанокристалах. В усіх випадках здійснювалася 

перевірка відтворюваності результатів та оцінювалися похибки експериментів.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дос-

лідження оприлюднено у вигляді усних та стендових доповідей на 4-й Міжнародній 

конференції з квантових точок (Шамоні, Франція, 2006), 11-й міжнародній конфере-

нції з формування напівпровідникових інтерфейсів (Манаус, Бразилія, 2007), щоріч-

них конференціях секції фізики твердого тіла Німецького фізичного товариства (Ре-

ґенсбурґ, 2007; Берлін, 2008; Дрезден, 2009), 12-й Міжнародній конференції з фо-

нонного розсіювання у твердих тілах (Париж, 2007), 1-й Міжнародній конференції 

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

лорусь, 2008), 15-й міжнародній конференції з люмінесценції та оптичної спектрос-

копії твердих тіл (Ліон, Франція, 2008), Міжнародному семінарі з Оптичних власти-

востей взаємодіючих напівпровідникових та металічних наночастинок (Дрезден, 

Німеччина, 2008), Осінній конференції Європейського матеріалознавчого товарист-

ва (Варшава, 2008), Конференції відділення фізики конденсованого стану Європей-

ського фізичного товариства (Рим, Італія, 2008), Конференції балканських країн з 

фізики твердого тіла (Мула, Туреччина, 2008), Міжнародному симпозіумі з сучас-

них проблем хімії та фізики поверхні (Київ, 2010), Міжнародній конференції з за-

стосувань лазерів у біології (Оулу, Фінляндія, 2010), Білорусько-російсько-

українській конференції з наноструктурних матеріалів (Київ, 2010), Українсько-

німецькому симпозіумі з фізики та хімії наноструктур та біотехнології (Берегове, 

Крим, Україна), 15-му Міжнародному симпозиумі з нанофізики та наноелектроніки 

(Н. Новгород, Росія, 2011), Міжнародній конференції з нанонауки та нанотехноло-

гії ICN+T2012 (Париж, Франція, 2012), Міжнародному симпозиумі Нанофотоніка-

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

труктурные Материалы - 2012: Россия - Украина – Беларусь (Санкт-Петербург, Ро-

сія, 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 напівпровід-

ників 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 ри-

сунків, з яких 126 вмонтовано в текст, а 22 розміщено окремо на 20 сторінках, а та-

кож 7 таблиць і список використаних джерел із 390 найменувань на 48 сторінках.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету 

роботи та завдання, які поставлені для її досягнення, відзначено наукову новизну і 

практичну цінність одержаних результатів, особистий внесок здобувача, а також 

подано інформацію щодо апробації результатів проведених досліджень. 

У першому розділі проаналізовано основні теоретичні підходи до опису ро-

змірного квантування електронного та фононного спектрів напівпровідникових 

нанокристалів, підсумовано літературні дані щодо експериментальних проявів 

ефекту електронного розмірного квантування у спектрах оптичного поглинання та 

фононного конфайнменту у спектрах комбінаційного розсіювання світла напівпро-

відникових НК. Розглянуто основні методи отримання напівпровідникових НК ме-

тодами колоїдної хімії. Наприкінці розділу подано короткий опис установок, на 

яких проводилися спектроскопічні дослідження, та розглянута специфіка проведен-

ня досліджень спектрів оптичного поглинання, КРС та ФЛ на зразках колоїдних НК. 

У другому розділі приведені оригінальні результати досліджень особливос-

тей оптичних та структурних властивостей гомогенних НК (CdSe, CdTe, CdS, 

ZnO), синтезованих методами колоїдної хімії, зокрема тих типів зразків, які вико-

ристовувалися в подальшому для дослідження їхніх фононних спектрів. Оскільки 

основним методом дослідження фононних спектрів в даній роботі була спектрос-

копія резонансного КРС, то знання спектрів оптичного поглинання та ФЛ були не-

обхідними для їх правильної інтерпретації. 

Загалом, спектри оптичного по-

глинання досліджених колоїдних НК 

характеризуються чіткими особливо-

стями (Рис. 1), які пов'язані з дискре-

тними міжзонними переходами. На 

основі зареєстрованих оптичних спе-

ктрів НК різного розміру, а також 

проаналізованої великої кількості лі-

тературних даних, отримано калібро-

вочні криві для знаходження серед-

нього розміру НК в ансамблі за пер-

шим максимумом в спектрі оптично-

го поглинання. Показано, що спектри 

ФЛ для цього непридатні, що зумов-

лено значно більшим впливом диспе-

рсії НК за розмірами на положення 

максимуму і півширину екситонної 

ФЛ, порівняно з впливом цих факто-

рів на спектри оптичного поглинання. 

Проведені дослідження 

температурної залежності спектрів ФЛ дають підставу вважати, що температурна 

залежність півширини її смуги не є достатньо достовірним джерелом для уточнення 

 

Рис. 1. Спектри оптичного поглинання 

НК CdSe різного діаметру. Розміри бу-

ло визначено за допомогою ПЕМ, а та-

кож за спектральним положенням 

першого максимуму поглинання. 
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або доповнення даних про енергію оптичних фононів, що отримуються зі спектрів 

КРС або ІЧ поглинання.  

Виявлену нестандартну температурну залежність максимума дефектної смуги 

ФЛ колоїдних НК А2В6 вперше інтерпретовано як суперпозицію двох залежностей. 

Зокрема, аномальний червоний зсув в області температур від кімнатної до ~ 200 К 

пояснено перерозподілом енергії носіїв, що рекомбінують. При подальшому зни-

женні температури, домінує синій зсув смуги ФЛ, зумовлений фундаментальною 

температурною залежністю ширини забороненої зони, яка є типовою для напівпро-

відникових кристалів. 

Встановлено ефект фотоіндукованого підсилення інтенсивності ФЛ (в більше 

ніж 10 разів) НК в полімерних матрицях та його особливості в НК ядро/оболонка – 

в останніх значно сильніше підсилюється екситонна смуга, тоді як для НК без обо-

лонки – дефектна.  

На основі даних РФС підтверджено висновок, який був зроблений на основі 

КРС-досліджень, і стосується формування сульфідної оболонки на поверхні НК 

селеніду і телуриду при використанні сірковмісних молекул (наприклад, тіолів) в 

ролі стабілізаторів, що зробило внесок у розуміння властивостей цих НК, зокрема 

високого квантового виходу ФЛ. 
Третій розділ присвячено дослідженню розмірної залежності фононних 

спектрів гомогенних НК (CdSe, CdTe, CdS, ZnO). Експериментально встановлена 
залежність частоти оптичних фононів, форми лінії КРС та ЕФВ від розміру НК в 
діапазоні розмірів – 2-5 нм.  

 

  

Рис. 2. (а) Спектри КРС (зб = 458 нм, Т=30 К) в області фундаментальних (LO) ко-

ливань НК CdSe, що були отримані методом органометалічного синтезу, із серед-

німи розмірами 2.1, 2.7 та 3.7 нм, та 2.7 нм НК (*), отриманих у водному розчині 

желатини. На вставці до (а) показані спектри КРС в області низькочастотних (аку-

стичних) коливань. (б) Характерний розклад спектру КРС на компоненти, на прик-

ладі НК CdSe з середнім розміром 2.7 нм. 
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Зокрема, частота LO-смуги зменшується лише на 2 см-1 при зменшенні діа-
метра НК з 5 нм (208 см-1 при Т=30 К) до 2 нм (206 см-1) та супроводжується не-
значним уширенням (Рис. 2,а). Відсутність значного і асиметричного уширення є 
не єдиною відмінністю отриманих нами експериментальних результатів від перед-
баченних згідно моделі просторового конфайнменту фононів (ПКФ). Нами вперше 
описано особливість в спектрі КРС НК (high-frequency shoulder, HFS, Рис.2,б), що 
знаходяться вище максимальної частоти оптичних фононів відповідного масивного 
кристала. Дана спектральна особливість зростає за інтенсивністю зі зменшенням 
розміру НК (Рис. 1,а) і може бути пояснена проявом густини фононних станів 
(ГФС), що пов’язані з поверхневими зв’язками, оскільки корелює з відповідною 
розрахунковою кривою ГФС, отриманою з перших принципів в роботі [5]*.  

 

 

Рис. 3. ПЕМ-зображення НК CdSe (d = 3.7 нм) до (а) і після (б) заміщення ліганда 

на піридин. Вставка: зображення НК, отримані з високою роздільною здатністю.  
 
 
Крім того, нами експериментально підтверджено передбачені тими ж розра-

хунками спектральні особливості в об-
ласті акустичних фононів – 40-50 та 
120-130 см-1 (Рис. 1а, вставка). Водно-
час, для "класичного" поверхневого 
оптичного (SO) фонона чіткої розмір-
ної залежності в наших експеримента-
льних спектрах не спостерігалося. 

Дослідження заміни ліганда з 
олеїновї кислоти на піридин, що є од-
ним з типових технологічних процесів, 
необхідних для отримання більш щіль-
но упакованих масивів НК (Рис. 3), ви-
явили зміни у фононних спектрах НК 
(Рис. 4). Зокрема, спостерігалося змі-
щення та уширення смуг LO фононів, 
які інтерпретовані нами як збільшення 

 
Рис. 4. Спектри КРС НК CdSe до та 

після заміщення молекули-ліганда 

олеїнової кислоти на піридин. 
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структурного розупорядкування на поверхні НК, а також зменшення відношення ін-
тенсивностей 2LO/LO, що вказує на зменшення величини ЕФВ.  

Оскільки дослідження фононних спектрів проводяться в різних роботах на 

зразках з різною дисперсією НК за розміром, важливо було дослідити вплив вели-

чини дисперсії на фононні спектри. Виявлено, що резонансний характер процесу 

КРС на оптичних фононах в масивах напівпровідникових НК з помітною, більше 

10%, дисперсією за розмірами призводить до залежності фононних частот від дов-

жини хвилі збуджуючого випромінювання, зб (Рис. 5). Причиною є селективне 

збудження НК різного розміру при зміні зб. Отриманий результат дозволив, при-

наймні частково, пояснити існуючі розбіжності в літературних даних щодо розмір-

ної залежності частоти оптичних фононів. Ще одним, встановленим нами факто-

ром, який зумовлює таку розбіжність, є використання різних лігандів, оскільки де-

які з них можуть впливати на параметри фононних спектрів, як було проілюстро-

вано вище на прикладі піридину. 

Важливо зазначити, що отримана експериментально розмірна залежність ча-

стоти LO фонона суттєво відрізняється від розрахованої в рамках моделі фононно-

го конфайнменту (Рис. 5, б). Виявлена відмінність пояснена нами механічними на-

пруженнями стиску, які зумовлені реконструкцією поверхні НК і посилюються зі 

зменшенням розміру НК. Таким чином, при зменшенні розміру НК, зумовлений 

напруженнями високочастотний зсув фононного піка спочатку (в діапазоні розмі-

рів 2.4-2.0 нм) частково компенсує низькочастотний зсув через фононний кон-

файнмент, а при діаметрі НК менше 2 нм навіть переважає його (Рис. 5, б). 
 

  

Рис. 5. (а) Типовий спектр оптичного поглинання досліджених НК CdSe в желати-

новій матриці. Пунктирними лініями показано положення перших двох максиму-

мів. Вставка: дисперсія розмірів НК, отримана зі спектру поглинання. (б) Поло-

ження максимума LO смуги отримане з експериментальних спектрів у порівнянні з 

передбаченним згідно моделі ПКФ. 
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Відношення інтенсивностей КРС розсіяння на LO фононах першого та дру-

гого порядку, є загальноприйнятим і зручним способом оцінки величини ЕФВ по-

лярних напівпровідників. Переріз КРС визначається інтегралом перекриття Фран-

ка-Кондона з теоретичної роботи [6]* і для розсіяння n-го порядку (за участю n-

фононів) записується як  

 
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: 

 
до якого входить поліном Лагерра L.  

Таким чином, величина  може бути обрахована за відношенням інтенсивнос-

тей смуг 2LO та LO в експериментальному спектрі КРС. З величини  отримують 

фактор Хуана-Риса (ФХР), який є загальноприйнятою мірою для порівняння вели-

чин ЕФВ, отриманих в різних роботах і за різними методиками її визначення. 

Зазначимо, що величина константи ЕФВ, яка отримується з такого розрахун-

ку, значною мірою залежить від того, яким чином було проаналізовано експериме-

нтальний спектр, і як були визначені відповідні інтенсивності 2LO та LO смуг. Зо-

крема, в більшості робіт не вказано чи проводився попередній розклад експериме-

нтальних спектрів в області розсіяння першого та другого порядків на компоненти, 

з виділенням 2LO та LO компонент, чи просто бралася сумарна інтегральна інтен-

сивність у відповідних областях спектру, чи просто пікові інтенсивності смуг. Як 

показали наші експериментальні результати, відношення інтегральних інтенсивно-

стей I2LO/ILO практично не залежить від зб в межах першого максимуму поглинан-

ня. В нашій роботі для визначення ФХР за величиною I2LO/ILO, спершу було прове-

дено детальний аналіз спектрів та їх розклад на компоненти, типовий приклад яко-

го наведено на Рис. 6 для випадку НК CdTe. На основі отриманого з такого аналізу 

відношення I2LO/ILO=0.3-0.4 було обраховано величину ФХР рівну 0.15-0.30. Вказа-

ний діапазон значень зумовлений, передусім, похибкою, яка пов'язана з неодно-

значністю підгонки експериментальних спектрів, зокрема відносною інтенсивніс-

тю SO, LO, HFS та відповідних компонент в області другого порядку. Оскільки ві-

дмінності у величині I2LO/ILO для досліджених нами НК різних розмірів у діапазоні 

2-5 нм не перевищували цієї похибки, зроблено висновок про відсутність помітної 

залежності величини ЕФВ від розміру НК у зазначеному діапазоні їх розмірів. 

Систематичний аналіз закономірностей формування багатофононних спект-

рів за участю комбінацій мод першого порядку дозволив встановити, що необхід-

ною умовою прояву фононної комбінації в резонансних спектрах КРС є участь у 

ній LO фонона. Зокрема, чітко можна спостерігати смуги, які відповідають комбі-

нації LO+SO, LO+TO, 2LO+SO, але у спектрах відсутні, наприклад, 2SO або 
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TO+SO моди (Рис. 6). Цей результат може, на перший погляд, суперечити твер-

дженню про те, що всі оптичні коливання в НК мають змішану LO-TO-SO приро-

ду, тож можна очікувати всі комбінації. Однак, беручи до уваги відносно малу ін-

тенсивність комбінованих смуг за участю LO, цілком ймовірно, що інтенсивність 

комбінованих смуг, кожна з яких має лише незначну LO-природу, є занадто слаб-

кою для експериментальної реєстрації. 

     
Рис. 6. Спектри першого та другого порядків НК CdTe та розклад їх на компонен-

ти. 

 
Перспективним новим напрямком дослідження фононних спектрів НК є плаз-

монно-підсилена спектроскопія КРС та ІЧ поглинання, такі як SERS (англ. Surface-

Enhanced Raman Scattering), TERS (англ. Tip-Enhanced Raman Scattering) та SEIRA 

(англ. Surface-Enhanced InfraRed Absorption). Отримані за участю автора результати 

щодо підсилення фононних спектрів НК CdSe та ZnO до 4-6 порядків (залежно від ти-

пу зразків НК та умов експерименту) є найкращими показниками на сьогодні, а самі 

методики – перспективними щодо зменшення негативного внеску дисперсії НК за ро-

змірами, діагностики ультрамалих (наномоль) концентрацій НК, які відкривають реа-

льні можливості отримання фононних спектрів окремих НК. 

Четвертий розділ дисертації 

присвячено дослідженню фононних 

спектрів та електрон-фононної взаємо-

дії в гетерогенних НК типу ядро-

оболонка, які отримуються шляхом 

вкривання НК одного напівпровідника 

(ядро) шаром іншого, як правило, 

більш широкозонного матеріалу (обо-

лонка). Найбільш яскравим наслідком 

формування оболонки, який легко спо-

стерігати в оптичних спектрах, є чер-

воний зсув (Рис. 7), зумовлений ослаб-

ленням електронного конфайнменту 

через часткове тунелювання електрон-

ної хмари в матеріал оболонки.  

 
Рис. 7. Вплив оболонки на спектри опти-

чного поглинання та ФЛ НК. 
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Застосування резонансної спектроскопії КРС дозволило вперше дослідити за-

лежність фононного спектру напівпровідникових гетеронанокристалів від товщини 

та інших параметрів оболонки (Рис. 8).  

 

  
Рис. 8. Спектри КРС НК CdSe/CdS з різ-

ною товщиною оболонки. Вставка: більш 

детально показана область оптичних ко-

ливань першого порядку. 

Рис. 9. Спектри КРС НК CdSe/CdS, 

отримані при різній зб. 

 

 

Виявлено власний резонансний характер КРС на фононах в тонких (від кіль-

кох ангстрем до кількох нм) оболонках, що дало можливість встановити деякі осо-

бливості ЕФВ в наногетероструктурах CdSe/CdS і CdSe/ZnS. Встановлена мініма-

льна товщина оболонки, що є достатньою  для виникнення в ній об’ємних фононів, 

яка виявилася співмірною з розміром, 

отриманим і для сферичних НК, і ста-

новить близько 2 нм. Даний результат 

вказує на існування загального крите-

рію граничного розміру наноструктур, 

при якому вплив поверхні на фонон-

ний спектр є домінуючим. 

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 збу-

дження (Рис. 9), що зумовлено набли-

женням енергії кванта збудження до 

електронних переходів в оболонці. Ви-

явлення цієї коливної смуги у спект-

рах гетеро-НК, що за технологією не 

 
Рис. 10. Спектри КРС, які ілюструють 

суттєве зменшення півширини фонон-

ного піку ядра (CdSe), як результат 

формування оболонки (ZnS). 
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передбачали формування фази CdS, зокрема в CdSe/ZnS, є ознакою суттєвої інтер-

дифузії на інтерфейсі. І хоча сам факт інтердифузії в напружених напівпровідни-

комих наногетеросистемах досліджувався і раніше, зокрема і автором даної роботи 

– для Ge/Si отриманих методом МПЕ [7]*, для колоїдних НК він має ряд цікавих і 

унікальних особливостей. Зокрема, на відміну від МПЕ-гетероструктур, вироще-

них при температурах 400 оС і вище, колоїдні НК отримані у водних розчинах при 

Т < 100 oC. Тому спостереження ознак помітної інтердифузії при таких умовах вка-

зує на визначальну роль механічних напружень в цьому процесі. 

Встановлено, що формування оболонки зумовлює також суттєве звуження 

піку LO-фонона ядра (Рис. 10). Цей ефект ми пояснюємо зменшенням затухання (а 

отже збільшення часу життя) фонона ядра на інтерфейсі, при переході від інтер-

фейсу CdSe/ліганд до інтерфейсу CdSe/CdS чи CdSe/ZnS. Крім того, високочастот-

не плече LO смуги (HFS), зникає після формуванні оболонки (Рис. 10), що є додат-

ковим підтвердженням того, що пов'язані з ним коливання зумовлені поверхнею. 

Ще одним виявленим важливим наслідком формування оболонки є кардина-

льне ослаблення ЕФВ для фононів ядра, яке проявляється у зменшенні відносної 

інтенсивності смуги 2LO (Рис. 10 та 11). Зменшення відношення інтенсивностей 

2LO/LO в НК ядро-оболонка ми пов’язуємо з ослабленням ЕФВ між фотозбудже-

ним екситоном та оптичними фононами ядра. Таке, ослаблення може бути зумов-

лено значним тунелюванням густини електронного збудження в оболонку, при од-

ночасному збереженні локалізації хвильової функції дірки в області ядра НК. У 

випадку (більшого) просторового розділення електрона і дірки, яке має місце в та-

кій ситуації, можна також очікувати і посилення ЕФВ через більшу поляризацію 

екситона. Очевидно що цей ефект також має місце, однак більш ефективно спра-

цьовує для коливань на інтерфейсі та частково для фононів оболонки, тоді як для 

фононів локалізованих в ядрі переважає описаний вище ефект ослаблення ЕФВ. 

 

  
Рис. 11. Розклад на складові компоненти спектрів КРС НК CdSe/CdS з товщиною 

оболонки 2 нм (а) та 4 нм (б). На вставках показано більш детально область опти-

чних коливань першого порядку та віднесення компонент. 
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Виконане детальне дослідження спектрів КРС НК CdSe/CdS при різних тем-

пературах та зб, дозволив ідентифікувати спектроскопічні ознаки інтердифузії та-

кож в області фононів ядра НК. 

Зокрема, в області оптичних коливань CdSe першого порядку (160-220 см-1) 

отримано три компоненти, які ми відносимо до коливань SO-фонона ядра 

(CdSe SO), LO-фонона ядра (CdSe LO) та коливань Cd-Se у інтерфейсному шарі змі-

шаного компонентного складу (CdSealloy). Ідентифікація LO-фонона ядра є одно-

значною і базується на близькому частотному положенні цього піка в усіх НК яд-

ро/оболонка до частоти відповідного піка у спектрах вихідних НК CdSe, що поле-

гшує інтерпретацію інших спектральних компонент. Зі збільшенням товщини обо-

лонки зростає інтенсивність не лише LO CdS (в області 250-300 см-1) та 2LO CdS 

(550-600 см-1), але й інтенсивність смуги в діапазоні 170-180 см-1, який характер-

нийдля CdSe-коливань (Рис. 11). Цей факт підтверджує віднесення цієї компоненти 

до CdSe-подібного LO фонона перемішаного шару на інтерфейсі ядро/оболонка. 

Визначені за спектрами КРС частоти коливань кристалічної ґратки НК до-

зволили систематично дослідити еволюцію механічних напружень в НК типу ядро-

оболонка. Для частот оптичних фононів, як відомо, характерна лінійна залежність 

від величини деформації ґратки. У випадку ізотропної деформації, відповідний ко-

ефіцієнт для сполук А2В6 складає 0.23-

0.25 ГПа/см-1 [8]*. Високочастотне змі-

щення піку LO-фонона зі збільшенням 

товщини оболонки ми пов’язуємо з на-

копиченням механічних напружень сти-

ску в ядрі, зумовлених відмінністю пос-

тійних ґратки матеріалів ядра та оболон-

ки. Використовуючи цю залежність і ча-

стоту LO фонона ядра в наших спектрах, 

ми обрахували величину залишкових 

механічних напружень в ядрі в залежно-

сті від товщини оболонки CdS різної фо-

рми (Рис. 12). Проведений кількісний 

аналіз величини напружень від номіна-

льної товщини оболонки та її форми по-

казав, що накопичення напружень відбу-

вається повільніше в оболонці анізотро-

пної форми. Вирішальну роль при цьому 

може відігравати анізотропія ґратки у 

випадку циліндричної форми, яка дає 

додаткову можливість для її пружної релаксації. Деяке уширення фононного піка 

ядра зі збільшенням товщини циліндричної оболонки може бути підтвердженням 

більш неоднорідної пружної релаксації і пов’язаних з нею полів деформацій, порі-

вняно зі сферичною оболонкою. Більше того, у випадку сферичної оболонки, фо-

нонний пік навіть звужується, вказуючи на однорідність/ізотропність напружень. 

Важливо зауважити, що на досліджених в даній роботі НК з високою струк-

турною досконалістю вдалося спостерігати чіткі смуги КРС не лише другого по-

 
Рис. 12. Залежність величини зали-

шкових механічних напружень в яд-

рі від товщини оболонки сферичної 

та циліндричної форми однакової 

номінальної товщини (об'єму). Ве-

личина напружень оцінена за часто-

тою LO фонона ядра. 



 16  

рядку, що є типовим явищем, але й фононні процеси третього та четвертого поряд-

ків, які для НК до цього практично не досліджувалися. 

Вперше отримані для НК типу ядро-оболонка спектри ІЧ поглинання 

(Рис. 13) підтверджують і доповнюють 

спектри КРС щодо віднесення певних 

мод, зокрема SO фононів. Частота смуги 

CdS SO також добре узгоджується з час-

тотою відповідної компоненти в спектрах 

КРС. Для 1 та 2 нм оболонок ця ІЧ смуга 

може бути інтерпретована як єдина смуга, 

тоді як для оболонки товщиною 3 нм оче-

видною стає наявність двох компонент, 

які більш чітко розділяються в спектрі 

знятому при куті 75 °. Зсув низькочастот-

ної компоненти в сторону низьких частот 

з товщиною оболонки узгоджується з да-

ними КРС, тоді як високочастотна компо-

нента наближається за частотою до смуги 

КРС віднесеної до Cd-S коливань в інтер-

фейсному шарі змішаного компонентного складу, 285-290 см-1. Однак такий інтен-

сивний 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, порядку 6 нм, як  у нашому випадку, можна припус-

тити існування SO фононів, які пов’язані із зовнішнім (CdS/ліганд) та внутрішнім 

(CdSе/CdS) інтерфейсами, що якісно узгоджується з теоретичними розрахунками 

фононів для сферичних систем ядро/оболока. Крім того, така інтерпретація ІЧ спе-

ктрів знаходить підтвердження і ще більш яскравий прояв у спектрах двомірних 

НК типу ядро/оболонка (наноплалеток), розглянутих у розділі 6 дисертації. 

Поряд з більш широкодосліджуваними НК типу ядро-оболонка першого ро-

ду, в яких формується квантова яма як для електрона, так і для дірки, синтезуються 

і досліджуються і гетеро-НК другого роду, зокрема CdS/CdSe. В даній роботі, ме-

тодом спектроскопії КРС була досліджена еволюція структури НК типу яд-

ро/оболонка оберненого типу за їх фононними спектрами. На основі цього спосте-

реження нами було зроблено висновок про зміну морфології росту оболонки в да-

ному зразку і переході до тривимірного острівцевого росту. Даний перехід зумов-

лює покращення резонансних умов при збудженні спектрів випромінюванням з зб 

= 514.5 нм, порівняно з двомірним шаром (оболонкою). 

У п'ятому розділі викладено результати, що стосуються  ультрамалих роз-

мірів НК, менших 2 нм (УМНК). Особливістю таких НК, що додатково стимулю-

ють їх дослідження, є інтенсивне квазі-біле випромінювання. Хоча за спектраль-

ними характеристиками воно і подібне до смуги дефектної ФЛ НК більших розмі-

рів, однак його висока інтенсивність і поведінка зі зміною температури та при ле-

гуванні є неординарною. Крім того, відносно вузькі смуги поглинання для НК в 

ансамблі та близькість ширини смуги ФЛ одиночних НК цього типу до ширини 

смуги ФЛ їх спектрально ансамблю вказує на те, що природа їх широкого, квазі-

 
Рис. 13. Спектри ІЧ відбивання НК 

CdSe та серії НК ядро-оболонка з 

оболонкою CdS сферичної форми, 

записані під кутами 15 та 75. 
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білого випромінювання не обумовлена розподілом за розмірами, а таке випромі-

нювання притаманне кожному окремому НК. 

Близькість частот фононних піків УМНК до відповідних масивних кристалів, 

а також спостереження другого порядку розсіяння, 550-600 см-1 (Рис. 14), свідчать 

про те, що в УМНК зберігаються загальні риси відповідних масивних кристаліч-

них напівпровідників А2В6. Разом з тим, 

на основі проведених нами спектроско-

пічних досліджень УМНК CdSe та CdS 

встановлено, що фононний спектр таких 

НК зазнає кардинальних кількісних змін, 

порівняно з більшими НК, через реконс-

трукцією кристалічної ґратки, що зумов-

лена домінуванням поверхні. Отримана 

зі спектрів КРС на фононах інформація 

підтверджує теоретичні передбачення 

[4]* про кардинальну структурну пере-

будову в НК ультрамалих розмірів, при 

яких має місце переважання поверхне-

вих атомів над "об’ємними". Якісною 

відмінністю спектра УМНК є значно бі-

льше уширення смуг (Рис. 14). Розкла-

дання спектру в області фононів першо-

го порядку на компоненти вказує, що дане уширення може бути спричинено двома 

факторами: уширенням смуги LO фонона та більшою інтенсивністю SO моди.  

Хоча обидві відмінності не є несподіваними з огляду на суттєве зростання 

відношення поверхні до об’єму при переході від НК діаметром близько 3 нм до 

УМНК, діаметр яких 1.8 нм, слід відзначити, що дана трансформація спектру КРС 

відбувається відносно різко. Так для розмірної залежності спектрів КРС для НК ді-

аметром ~2, 3 та 4 нм (Рис. 2), зміщення та уширення спектрів зі зменшенням роз-

міру було більш плавним і меншим за величиною. Зокрема, ми не спостерігали те-

нденції до суттєвого зростання відносної інтенсивності SO моди зі зменшенням ро-

зміру 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 зміна відношення ISO/ILO для НК з d=1.8 нм 

може свідчити про описану вище відмінність структури цих НК від структури НК 

більших розмірів. Ця інформація є особливо цінною з огляду на те, що з даних 

ПЕМ таких деталей відмінності в організації атомів виявити не вдалося, хоча без-

сумнівно було підтверджено середній розмір УМНК та їх кристалічність, з серед-

ньою постійною ґратки близькою до відповідного масивного кристала. Значно 

уширені рефлекси рентгенівської дифракції УМНК підтверджують висновки спек-

троскопії КРС. Хоча УМНК можуть в цілому зберігати структуру відповідного 

об’ємного кристалу, домінування не повністю скоординованих атомів в НК розмі-

ром 1.8 нм може призвести до сильного прояву в спектрах КРС фононної густини 

станів. Деформація довжин зв’язків та кутів між ними, зумовлена мінімізацією 

енергії НК, а також помітна зміна її пружних властивостей теж можуть дати внесок 

 
Рис. 14. Спектри РКРС УМНК CdS та 

НК CdS розміром 3 нм (зб = 325 нм). 
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в зміщення та уширення фононної смуги КРС. Вимірювання спектрів КРС на НК 

CdSxSe1-x приблизно вдвічі більшого розміру, які були отримані шляхом визрівання 

УМНК при кімнатній температурі, виявили значно вужчі смуги КРС. Цей резуль-

тат також вказує на те, що велика півширина і зміщення фононного піку у вихід-

них УМНК зумовлені швидше їх малим розміром, а не відсутністю достатньої кри-

сталічності. Варто зазначити, що отримані нами фононні спектри КРС УМНК ко-

релюють зі спектрами КРС, отриманими в роботі І.М. Дмитрука зі співавторами на 

УМНК, синтезованих при інших умовах [10]*, що вказує на загальний характер та-

ких фононних спектрів НК ультрамалого розміру. 

Щоб виключити можливий ефект нагрівання НК під дією поглинання висо-

коенергетичного лазерного збуджуючого випромінювання (325 нм, 3.8 еВ) в про-

цесі РКРС, нами були проведені аналогічні виміри при температурі 80 К. Окрім 

підтвердження коректності спектрів, отриманих при кімнатній температурі, низь-

котемпературні виміри дозволили зробити також деякі важливі висновки про осо-

бливості електрон-фононної і фонон-фононної взаємодії в УМНК. Зокрема, відсу-

тність помітного звуження та зміщення фононної смуги свідчить про те, що її 

значна півширина зумовлена насампередбільшим неоднорідним уширенням, по-

рівняно з НК більших розмірів, а не суттєвими відмінностями прояву ефектів ан-

гармонізму. Величина ЕФВ для LO фононів також суттєво не відрізняється в 

УМНК, що слідує з близької величини відносної інтенсивності смуги 2LO в спек-

трах УМНК та ординарних НК (Рис. 14).  

Виявлена для НК розміром 2-5 нм особливість в спектрі КРС вище максима-

льної частоти оптичних фононів (Рис. 2, б) суттєво зростає за інтенсивністю в 

УМНК (Рис. 14), підтверджуючи її віднесення до прояву густини фононних ста-

нів, які пов’язані з поверхневими зв’язками атомів НК. В той же час, відносна ін-

тенсивність "класичного" поверхневого оптичного фонона в спектрах також сут-

тєво зростає. 

Шостий розділ присвячений дослідженню двомірних колоїдних НК А2В6, 

або наноплалеток (НПЛ, англ. nanoplatelets) – відносно нового типу НК, вперше 

отриманого нашими співавторами-хіміками вже в період виконання даного дисер-

таційного дослідження [11]*. При товщині в кілька моношарів і латеральних роз-

мірах десятки нм, електронна структура наноплалеток зазнає сильного двовимір-

ного квантового обмеження, яке зумовлює унікальні властивості цих нанооб'єктів, 

які фактично поєднують переваги епітаксійних шарів і надґраток з гнучкістю і дос-

тупністю колоїдного синтезу. 

Крім розмірних властивостей характерних для НК загалом, для наноплалеток 

притаманні кілька унікальних властивостей. По-перше, це практично нульовий 

внесок розкиду за розмірами в уширення електронних рівнів та оптичних спектрів 

(Рис. 15). Ця особливість зумовлена специфікою росту НПЛ, який відбувається 

пошарово і одночасно для всіх наявних в розчині зародків.  
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Рис. 15. (а) Спектри оптичного поглинання НПЛ типу ядро-корона, схематично 

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. 

 

 

По-друге, притаманне наноплалеткам найбільше серед відомих форм НК ві-

дношення поверхні до об’єму забезпечує їм максимальну чутливість до властивос-

тей 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 [12]*, що є рекордним по-

між НК різних морфологій. 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 притаманні поляризовані оптичні властивості [13]*. 

Шляхом нарощування на НПЛ атомних шарів іншого напівпровідника, мож-

на формувати гетеро-НПЛ. Завдяки чітко вираженій анізотропії вихідної структури 

(ядра), можливе формування двох різних типів гетеронаноструктур на основі одні-

єї пари напівпровідників.  

Нарощуючи CdS лише на бічні грані НПЛ CdSe в латеральному напрямку, 

отримуються, так звані, НПЛ ядро-корона (англ. core-crown NPLs Рис. 15, а, встав-

ка). В оптичних спектрах таких НПЛ відстежується лише слабка залежність особ-

ливостей пов’язаних з ядром від параметрів оболонки, а спектральна особливість в 

області ~2.9 еВ зумовлена поглинанням в CdS, практично не залежить від розміру 

ядра чи оболонки (Рис. 15, а). При нарощуванні шару іншого напівпровідника на 

всіх базальних основах НПЛ, формується НПЛ типу ядро-оболонка (Рис. 15, б, 

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, зумовлений ослабленням конфайменту екси-

тона через часткове тунелювання в оболонку (Рис. 15, б). 
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Фононні спектри резонансного КРС двовимірних НПЛ А2В6 не мають прин-

ципових відмінностей від випадку сферичних НК, описаних нами вище. Єдина ви-

явлена нами принципова відмінність у формі спектрів спостерігалась при нерезо-

нансних умовах збудження. Було встановлено, що для спектру LO фонона записа-

ного при Езб нижче краю поглинання НПЛ практично відсутнє уширення і поло-

ження максимуму досить близьке до частоти LO фонона масивного кристала 

(Рис. 16,б). Дане спостереження узгоджується з результатами роботи [14]*, 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 з хвильовим вектором в напрямку 

перпендикулярному до площини НПЛ. Очевидно, що такого роду правило відбору 

(по хвильовому вектору) має місце через анізотропію структури і електронної 

структури НПЛ. 

Для спектрів НПЛ типу ядро-корона встановлено, що вони є сумою спектрів 

обох сполук (Рис. 17, а). Зокрема, при збільшенні номінальної товщини (ширини) 

CdS-корони, спостерігаються зміни в області CdS-коливань без жодного впливу на 

коливання ядра. При наближенні величина кванта збудження до смуги поглинання 

CdS-корони, лише зростає відносна інтенсивність коливних мод CdS.  

 

Кардинальні відмінності перебудови фононного спектру в залежності від 

параметрів ядра та оболонки, а також складний характер резонансної поведінки в 

залежності від зб були виявлені нами для НПЛ типу ядро-оболонка. На Рис. 17 ,б. 

показано спектри серії НПЛ типу ядро-оболонка CdSe/CdS з різною товщиною 

оболонки – 1 моношар (МШ), 3 МШ та 6 МШ. Показано також спектр вихідного 

зразка НПЛ CdSe, що слугували вихідними (ядром) для формування усіх трьох 

зразків НПЛ ядро-оболонка. Бачимо кілька ефектів що відрізняють цей тип 

гетероструктури від НПЛ типу ядро-корона. По-перше, зі збільшеннім товшини 

оболонки змінюється не лише інтенсивність, але і спектральна форма смуг 

  
Рис. 16. (а) Спектри оптичного поглинання наноплалеток CdSe товщиною 4 

МШ, 6 МШ та 7 МШ. (б) Спектри КРС НПЛ CdSe/CdS ядро/корона при різ-

них зб/Езб.  
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пов'язаних з оболонкою. Така поведінка вказує, 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. 

17, б, є кардинальні зміни у області фононів 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 (Рис. 8), для двомірних НК спостерігаємо ще й виникнення 

додаткових смуг і їх різну поведінку з товщиною оболонки. На основі поведінки 

мод ядра при варіюванні його товшини та  зб, а також з огляду на описану вище 

анізотропію LO фонона при резонансному/нерезонансному збудженні (Рис. 16), 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 внеском інтерфейсного/поверхневого характеру. Тут варто на-

гадати, що оптичні фонони в НК загалом розглядаються як такі, що мають змішану 

природу – LO-ТО-SO/ІФ [15]*. 

 

Підтвердження зробленого на основі даних спектроскопії КРС припущення про 

природу фононних мод було отримано з вимірювання спектрів ІЧ поглинання. Зо-

крема, моди інтерпретовані вище як LO мають меншу інтенсивність в спектрах ІЧ 

поглинання, порівняно з інтерфейсними фононами. Аналіз багатофононних 

спектрів КРС НПЛ дозволив отримати додаткову інформацію про інтенсивність 

ЕФВ для певних фононних мод, а також знайти додаткове підтвердження їх 

природи. 

Сьомий розділ. Нанокристали напівпровідників типу А1В3С6, які, по суті, є 

похідними від А2В6 при заміщенні елементів другої групи на пару атомів першої та 

третьої груп, зокрема CuIn(S,Se)2, Cu3Sn(S,Se)4, AgInS2 і т.п., все інтенсивніше 

досліджуються в останні роки як перспективні матеріали для фотовольтаїки, 

  
Рис. 17. (а) Спектри КРС НПЛ типу ядро-корона. (б) Спектри КРС (Т = 30 К, 

зб = 2.42 еВ) серії НПЛ ядро/оболонка CdSe/CdS з різною товщиною оболонки 

CdS (1-6 МШ) при однаковій товщині ядра CdSe (5 МШ). 
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біомедичних та інших застосувань. Перевагами цих сполук є відсутність в їх складі 

токсичних та рідкісних елементів та положення краю поглинання та максимуму 

ФЛ в червоній області спектру. Однак, порівняно з НК А2В6, сполукам А1В3С6, в 

т.ч. і НК, отриманим методами колоїдного синтезу, притаманна висока 

концентрація власних точкових дефектів та висока ймовірність утворення 

вторинних фаз бінарних сполук. 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 необхідне для підвищення квантового виходу ФЛ, 

або ж таких як Zn-Cu-In-S/ZnS, які забезпечують налаштування оптичних 

властивостей у всьому видимому діапазоні спектра.  

Загалом, проблематика ідентифікації вторинних фаз бінарних та потрійних 

сполук в багатокомпонентних сполуках халькогенідів металів є надзвичайно 

актуальною на сьогоднійшній день [16]*. Значного успіху в цьому напрямку 

досягнуто з використанням резонансної спектроскопії КРС, зокрема і за участю 

автора даної роботи [17]*[18]*. Відпрацьована на НК А2В6 методика структурних 

досліджень на основі аналізу фононних спектів вперше успішно застосована в да-

ній дисертаційній роботі до систем типу "ядро-оболонка" на основі більш склад-

них, але надзвичайно актуальних з прикладної точки зору, систем, таких як 

CuInS2/ZnS CuInS2/Cu2-хS та Zn-Cu-In-S/ZnS. На Рис. 18 наведено спектри двох 

серій НК CuInS2/ZnS, отриманих при різних умовах синтезу, з різною номінальною 

товщиною ZnS, якій відповідає різний час синтезу оболонки.  

Зі спектрів КРС (Рис. 18) нами було отримано важливу інформацію про 

структуру НК в обох серіях. При збудженні спектрів КРС випромінюванням з 

зб = 514.5 нм, яке попадає в смугу поглинання матеріалу ядра, але менше енергії 

забороненої зони ZnS, спостерігаються характерні коливні смуги CuInS2 (Рис. 18, а, 

в). При збудженні з зб = 325 нм, у спектрах вихідних НК CuInS2 також 

спостерігаються фононні піки CuInS2, однак у спектрах НК CIS/ZnS-ІІ при 

ультрафіолетовому збудженні вже 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. 18, в). 

Натомість, у спектрах серії CIS/ZnS-І, при збудженні випромінюванням з зб = 325 

нм спостерігаються характерні LO (близько 580 см-1) та 2LO (близько 1100 см-1) 

фонон ZnO (Рис. 18, б). Виявлений факт формування оксиду цинку замість 

сульфіду цинку при незначній зміні умов синтезу оболонки, з одного боку 

підтверджує ефективність резонансної спектроскопії КРС 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 спектроскопії КРС 

можливість формування НК CuInS2/ZnO є самим по собі цікавим і важливим 

результатом.  

Ще однією важливою з прикладної точки зору нанокристалічною системою, 

для якої в даній роботі отримано нові експериментальні дані, є гетеро-НК типу 
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ядро-оболонка CuInS2/Cu2-хS. Такі НК 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. Однак спорідненість структури кристалічної ґратки CuInS2 та Cu2-хS, 

яка і дозволяє проводити таку ефективну трансформацію, обмежує є ефективно 

застосовувати такі методи структурної характеризації як рентгенівська 

дифрактометрія та ПЕМ. 

 

 
Рис. 18. Спектри КРС НК CuInS2/ZnS з різною номінальною товщиною оболонки 

сформованої з використанням суміші лігандів додеканедіол/олеїламін (а, б) та 

лише з олеїламіном в ролі стабілізатора (в, г), записані при зб = 514,5 нм (а, в) та 

зб = 325 нм (б, г). Номінальна товщина оболонки відповідає тривалості її 

осадження, яка вказана у підписах до кривих: 5, 10, 15, 30 та 60 хв.  

 

 

Хоча для чистого матеріалу Cu2-хS реєструється чіткий спектр КРС і при 

збудженні зеленим і червоним випромінювання (Рис. 19, а), саме характерна вузька 

смуга близько 340 см-1 дозволяє ідентифікувати наявність фази CuInS2 в 
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гетероструктурі CuInS2/Cu2-хS при 

червоному збудженні (Рис. 19, б). 

Характерною смугою Cu2-хS, яка дозволяє її 

ідентифікацію в релевантних 

гетеросистемах, є ковалентне S-S коливання 

з частотою 470 см-1 (Рис. 19, б), яке зазнає 

резонансного підсилення і в цій області 

немає інтенсивних смуг інших сполук. 

Дослідження подібної системи,  

Cu2-хSе  CuInSе2/ZnS, було проведено нами 

за допомогою спектроскопії КРС у 

комплексі з рентгенівською 

дифрактометрією, фотоелектронною 

спектроскопією та високороздільним 

елементним аналізом на основі ПЕМ. Ці 

комплексні дослідження дозволили 

встановити факт значної дифузії цинку в 

ядро, яка додатково стимулюється наявними 

в ньому вакансіями міді. 

Проаналізовані вище системи 

CuInS2/ZnS і CuInSе2/ZnS хоч і 

відзначаються значним ступенем 

інтердифузії, але все ж можна класифікувати 

як системи типу ядро-оболонка. В 

крайньому випадку інтердифузії – чи при додаванні ZnS до вже сформованих НК 

CuInS2 або CuInSе2, чи при одночасному додаванні формуючих реагентів обох 

сполук – результатом є формування НК твердого розчину Zn-Cu-In-S(е) (ZCIS). І 

хоча з точки зору термодинаміки CuInS(е)2 та ZnS можуть утворювати твердий 

розчин при будь-якому співвідношенні їх об'ємів [19]*, 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 ступеню заміщення. 

Іншими словами – можливість 

відрізняти між структурою типу 

ядро-оболонка та однорідним 

твердим розчином. 

Як видно з представлених на 

Рис. 20 спектрів КРС ноплалеток 

 
Рис. 20. Спектри КРС НК Zn-Cu-In-S (а) та 

Zn-Cu-In-S/ZnS (б), схематично показаних 

на відповідних вставках, при збудженні 

випромінюванням з зб = 325 нм та 514.5 

нм. 

 
Рис. 19. Спектри КРС НК Cu2-хS 

(а), CuInS2/Cu2-хS (б) та CuInS2 (в) 

при збудженні випромінюванням 

з зб = 514,5 нм (зелені криві) та з 

зб = 633 нм (червоні криві). 
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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 спектроскопія КРС дає 

можливість розрізнити їх структуру. Зокрема, в спектрах при 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 з зб = 325 нм. 

Така відносно проста верифікація структури складних гетеро-НК є тим 

важливішою, що, на відміну від НК А2В6, оптичні спектри потрійних та четверних 

сполук чітких особливостей в їх оптичних спектрах не проявляють. 

 

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

Резюмуючи результати всіх описаних вище досліджень, можемо констатувати 

наступне. На основі проведених систематичних досліджень у рамках дисертацій-

ного дослідження “Ефекти просторового обмеження в фононних та електронних 

збудженнях колоїдних нанокристалів А2В6” вирішено наукову проблему взає-

мозв’язку характеристик електронного і фононного спектру напівпровідникових 

нанокристалів сполук типу А2В6 з їх розмірними, композиційними і структурними 

трансформаціями. Виходячи з аналізу проведених досліджень, можна сформулю-

вати 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 діапа-

зону розмірів – < 5 нм. Одержані дані дозволили визначити межі можливого за-

стосування існуючих моделей просторового обмеження фононів та електрон-

фононної взаємодії для даного класу напівпровідникових наноструктур. Вста-

новлено, що при розмірах НК менших 2 нм, їх фононний спектр зазнає значних 

змін, що вказуює на кардинальну структурну перебудову в НК ультрамалих ро-

змірів. Отримана зі спектрів КРС на фононах інформація підтверджує теорети-

чні 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 екпе-

риментальних даних у літературі щодо залежності частотного положення і спе-

ктральної форми фононних смуг в спектрах КРС НК А2В6. Це, зокрема, вико-

ристання 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 напівпровідникових НК з помітною (бі-

льше 10-15 %) дисперсією за розмірами призводить до залежності фононних 

частот від довжини хвилі збуджуючого випромінювання. Причиною є селекти-

вне резонансне збудження НК різного розміру при зміні довжини хвилі збу-

дження. 

3.  Вперше зареєстровано особливість в спектрі КРС НК, що знаходиться вище ма-

ксимальної 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. Водночас, "класичний" поверхневий оптичний фонон розмірної за-

лежності не проявляє. 

4.  Показано, що ефективним методом підвищення ефективності екситонної люмі-

несценції НК CdSe є формування на їх поверхні шарів (оболонок) більш широ-

козонних напівпровідників, зокрема CdS та ZnS. На основі даних КРС на фоно-

нах 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 по-

лімерних матрицях та його особливості в НК ядро/оболонка – в останній силь-

ніше підсилюється екситонна смуга ФЛ, тоді як для НК без оболонки – дефект-

на смуга ФЛ. 

5.   Виявлено власний резонансний характер КРС на фононах в тонких (від кількох 

ангстрем до кількох нм) оболонках, що дало можливість встановити деякі осо-

бливості електрон-фононної взаємодії в наногетероструктурах CdSe/CdS і 

CdSe/ZnS. Встановлено, що мінімальна товщина оболонки, достатня для вини-

кнення в ній об’ємних фононів, є співмірною з діаметром, що був отриманий 

для сферичних НК, і становить близько 2 нм. Даний результат вказує на існу-

вання загального критерію граничного розміру наноструктур, при якому вплив 

поверхні на фононний спектр є домінуючим. 

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

використання резонансної спектроскопії КРС на фононах дозволяє ідентифіку-

вати 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 дозво-

лили 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 4-28 меВ. Враховуючи це зміщення, є можли-

вим вирахувати (червоне) зміщення в оптичних спектрах, зумовлене делокалі-

зацією електронного збудження в оболонку. 

8.   Встановлено, що формування оболонки на НК зумовлює суттєві зміни у фо-

нонному спектрі ядра. Зокрема, це звуження піку LO-фонона ядра, якезумовле-

не зменшенням структурної неоднорідності на поверхні ядра при формуванні 

інтерфейсу з оболонкою. Виявлене зменшення відносної інтенсивності смуги 

2LO свідчить про кардинальне ослаблення ЕФВ для фононів ядра, що поясню-

ється 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". Ви-

явлено їх якісні відмінності від спектрів 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 підтвердження усладнювалося спект-

ральним уширенням, пов'язаним з дисперсією сферичних НК за розмірами.  
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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, та-

ких як CuInS(e)2/ZnS та Zn-Cu-In-S/ZnS. Встановлено чіткий резонансний хара-

ктер формування фононних спектрів таких гетеро-НК, попри безструктурний 

характер їх крайових оптичних спектрів. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Джаган В.М. Ефекти просторового обмеження в фононних та електронних 

збудженнях колоїдних нанокристалів А2В6. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків. – Інститут фі-

зики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, 2018. 

Оптичними спектроскопічними методами досліджено ефекти просторового об-

меження та поверхні в фононних та електронних збудженнях в нанокристалах 

(НК) А2В6, сформованих методами колоїдної хімії. Експериментально встановлена 

залежність частоти оптичних фононів, форми смуг комбінаційного розсіяння світ-

ла (КРС) та величини електрон-фононної взаємодії від розміру НК в області розмі-

рів 2-5 нм. При розмірах НК менших 2 нм, їх фононний спектр зазнає якісних змін, 

що вказує на структурну перебудову і підтверджує теоретичні передбачення щодо 

структурної релаксації в НК ультрамалих розмірів, в яких має місце переважання 

поверхневих атомів над "об’ємними". Показано, що використання різних лігандів 

для стабілізації НК і умов збудження спектрів КРС впливає на отримані фононні 

спектри, пояснюючи таким чином значний розкид відповідних експериментальних 

даних у літературі. Вперше описано особливість в спектрі КРС НК, що знаходить-

ся вище максимальної частоти оптичних фононів відповідного масивного криста-

ла. Дана спектральна особливість зростає за інтенсивністю зі зменшенням розмірів 

НК і пояснена проявом густини фононних станів пов'язаних з поверхневими 

зв’язками. Для НК типу ядро-оболонка CdSe/CdS і CdSe/ZnS встановлено факт ін-

тердифузії на гетероінтерфейсі, що охоплює приблизно 3-4 моношари. Системати-

чно досліджено еволюцію механічних напружень в НК типу ядро-оболонка як фу-

нкцію товщини оболонки. Встановлено, що формування оболонки зумовлює також 

суттєві зміни у фононному спектрі ядра. Зокрема, це звуження смуги LO-фонона 
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ядра, зумовлене зменшенням структурної неоднорідності на поверхні ядра при фо-

рмуванні інтерфейсу з оболонкою. Виявлене зменшення відносної інтенсивності 

смуги 2LO свідчить про кардинальне ослаблення ЕФВ для фононів ядра, що пояс-

нюється суттєвим зменшенням перекриття електронної хмари з фононами ядра в 

результаті її часткового тунелювання в оболонку. 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 змішано-

го характеру, що передбачалися теоретично і для сферичних НК, але експеримен-

тальне їх підтвердження усладнювалося спектральним уширенням пов'язаним з 

дисперсією сферичних НК за розмірами. Відпрацьована на НК типу "ядро-

оболонка" А2В6 методика структурних досліджень на основі аналізу фононних 

спектрів вперше успішно застосована до систем на основі більш складних, але над-

звичайно актуальних з прикладної точки зору,  таких як CuInS(e)2/ZnS та Zn-Cu-In-

S/ZnS. Встановлено резонансний характер формування фононних спектрів таких 

гетеро-НК, при безструктурному характері їх оптичних спектрів. 

Ключові слова: напівпровідникові нанокристали А2В6, фонони, комбінаційне 

розсіювання світла, структура "ядро–оболонка", фотолюмінесценція, оптичне пог-

линання. 

АННОТАЦИЯ 

Джаган В.Н. Эффекты пространственного ограничения в фононных и элект-

ронных возбуждениях коллоидных нанокристаллов А2В6. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических 

наук по специальности 01.04.10 - физика полупроводников и диэлектриков. – Ин-

ститут физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, Киев, 2018. 

Оптическими спектроскопическими методами исследованы эффекты про-

странственного ограничения и поверхности в фононных и электронных возбужде-

ниях в коллоидных нанокристаллах (НК) А2В6. Экспериментально установлена за-

висимость частоты оптических фононов, формы полос комбинационного рассеяния 

света (КРС) и величины электрон-фононного взаимодействия (ЭФВ) от размера НК 

в области размеров 2-5 нм. При размерах НК меньших 2 нм, их фононный спектр 

качественно измененяется, указывая на структурную перестройку и подтверждая 

теоретические предсказания структурной релаксации в ультрамалых НК с преобла-

данием поверхностных атомов над "объемными". Показано, что использование раз-

личных лигандов для стабилизации НК и условий возбуждения спектров КРС влия-

ет на полученные фононные спектры, объясняя, таким образом, значительный разб-

рос экспериментальных данных в литературе. Впервые описано особенность в спек-

тре КРС НК выше максимальной частоты оптических фононов массивного крис-

талла; данная спектральная особенность возрастает по интенсивности с уменьше-

нием размера НК и объяснена проявлением плотности фононных состояний связан-

ных с поверхностными связями. Для НК типа ядро-оболочка CdSe/CdS и CdSe/ZnS 

установлен факт интердифузии на интерфейсе, охватывающей примерно 3-4 моно-

слоя. Систематически исследовано эволюцию механических напряжений как функ-
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цию толщины оболочки. Установлено, что осаждение оболочки приводит к сущест-

венным измененим в фононном спектре ядра. В частности, это сужение пика LO-

фонона ядра, обусловленое уменьшением структурной неоднородности на поверх-

ности ядра при формировании интерфейса. Обнаружено уменьшение относительной 

интенсивности полосы 2LO свидетельствует об ослабление ЭФВ для фононов ядра, 

что объясняется уменьшением их перекрытия с єкситоном в результате его частич-

ного туннелирования в оболочку. Впервые исследованы фононные спектры двухме-

рных НК типа "ядро-оболочка" и выявлены их качественные отличия от спектров 

сферических гетеро-НК. Полученные екпериментальные данные указывают на про-

явление в спектрах КРС двухмерных НК колеблющихся мод смешанного характера, 

которые предсказывались теоретически и для сферических НК, но эксперименталь-

ное их подтверждения усложнялось большей дисперсией сферических НК по разме-

рам. Отработанная на НК А2В6 методология структурных исследований на основе 

анализа фононных спектров впервые применена для установления фононного спек-

тра систем типа "ядро-оболочка" на основе более сложных, но очень актуальных с 

прикладной точки зрения, систем, таких как CuInS(e)2/ZnS и Zn-Cu-In-S/ZnS. Уста-

новлено резонансний характер формирования фононных спектров таких гетеро-

НК, при безструктурном характере их оптических спектров. 

Ключевые слова: полупроводниковые нанокристаллы, фононы, комбинацион-

ное рассеяние света, структура "ядро-оболочка", фотолюминесценция, оптическое 

поглощение. 

SUMMARY 

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

tions of colloidal nanocrystals A2B6. – Manuscript. 

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

ics of Semiconductors and Dielectrics). – Lashkaryov Institute of Semiconductor 

Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. 

By using optical spectroscopic methods the effects of spatial confinement and sur-

face in phonon and electron excitations in colloidal II-VI nanocrystals (NCs) have been 

investigated. Dependence of the frequency of optical phonons and their line shape in the 

Raman scattering spectra, as well as the magnitude of the electron-phonon coupling 

(EPC) on the NC size range of 2-5 nm was established experimentally. For NC size be-

low 2 nm, their phonon spectrum undergoes qualitative changes indicative of structural 

rearrangement and confirms the theoretical predictions regarding the structural relaxation 

in ultrasmall NC, in which the predominance of surface atoms over "bulk" ones takes 

place. It is shown that the use of different ligands to stabilize the NCs and the conditions 

for excitation of the Raman spectra affects the resulting phonon spectra, thus explaining 

a significant spread of experimental data in the literature before. For the first time, the 

features in the Raman spectrum of NCs, located above the maximum frequency of opti-

cal phonons of the corresponding bulk crystal, is described. This spectral feature get en-

hanced with decreasing NC size and is explained by the manifestation of the density of 

phonon states associated with surface bonds. For core/shell NCs CdSe/CdS and 

CdSe/ZnS, the fact of interfusion at the heterointerface, extending over about 3-4 mono-
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layers, has been established. The evolution of mechanical stresses in a core/shell NCs 

was systematically studied as a function of the thickness of the shell. It has been estab-

lished that the deposition of the shell also causes significant changes in the phonon spec-

trum of the core. In particular, a narrowing of the LO-phonon peak of the core is attribut-

ed to improved structural homogeneity on the core surface when the interface interface 

with the shell is formed. The detected decrease in the 2LO/LO intensity ratio indicates a 

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

in their overlap with the exciton partially tunneling into the shell. For the first time, the 

phonon spectra of two-dimensional "core/shell" NCs, nanoplatelets, have been investi-

gated. Their qualitative differences from spectra of spherical core/shell NCs are revealed. 

The experimental data obtained show, in particular, that the vibrational optical modes of 

two-dimensional NCs are of mixed-type character, which was predicted theoretically for 

spherical NCs, but their experimental confirmation was hindered by size dispersion of 

spherical NCs. The methodology of structural research on the basis of the analysis of 

phonon spectra developed for II-VI NCs was applied the first time for establishing the 

phonon spectrum of "core-shell" systems based on more complex, but extremely relevant 

from the point of view of applications, systems such as CuInS(e)2/ZnS and Zn-Cu-In-

S/ZnS. The resonant character of their phonon Raman spectra is established, despite the 

featureless optical spectra. 

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

cleus-shell structure, photoluminescence, optical absorption. 
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