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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В рамках розробки стратегії розвитку ядерної енергетики 

в Україні з урахуванням світових і вітчизняних реалій питання підвищення 

безпеки експлуатації діючих реакторів є надзвичайно актуальним. Про останнє 

свідчить перелік науково-технічних конкурсів HORIZON 2020 по програмі 

EURATOM, де конкурс «Підвищення безпеки експлуатації реакторів ІІ покоління» 

має однакову вагу поряд з конкурсами, пов’язаними з розвитком реакторів IV 

покоління, контролем радіоактивних відходів, керуванням процесами синтезу та 

розпаду. Основний напрямок даного конкурсу – розробка нового покоління 

радіаційних детекторів та спектрометрів. Україна входить в першу десятку держав 

з розвинутою ядерною енергетикою. Тому в зв’язку з неперервним підвищенням 

вимог до радіаційної безпеки модернізація систем радіаційного контролю АЕС 

являється актуальною задачею. Інший аспект актуальності даної теми – висока 

вартість та недостатній ресурс, придбаних за кордоном, блоків детектування. 

Таким чином, робота з розробки технології вітчизняних детектуючих приладів 

дасть змогу відмовитись від коштовних закупівель та сприятиме економії, а також, 

розвитку та модернізації як об’єктів АЕС, так і відповідних наукових лабораторій 

та установ в умовах тісної співпраці науки та потреб реального сектору економіки.  

Значна частина задач радіаційного контролю може бути вирішена за 

допомогою приладів з напівпровідниковими детекторами, які працюють за 

принципом зміни електропровідності під дією іонізуючого випромінювання. Для 

виготовлення таких детекторів потрібен матеріал з високою чутливістю реєстрації 

γ-квантів, який би мав високу рухливість носіїв струму, високий питомий опір, 

оптимальну шириною забороненої зони. При малій ширині забороненої зони 

спостерігаються високі темнові струми (струми витікання), при надто високій – 

спадає чутливість реєстрації випромінювання. З урахуванням цього, кристали 

CdZnTe та алмазні плівки є найбільш перспективними матеріалами для створення 

радіаційних детекторів широкого енергетичного діапазону від α-частинок до 

нейтронів. Високоякісні високовартісні комерційні кристали CdZnTe та алмазні 

плівки вирощують тільки декілька спеціалізованих фірм, зокрема такі, як Kromek 

Group (UK, USA), Acrorad (Japan), Element Six (UK, USA), Redlen Technologies 

(Canada) та мають високу вартість. В Україні основними розробниками 

радіаційних детекторів на основі CdZnTe та алмазних матеріалів є ННЦ 

“Харківський фізико-технічний інститут”. Спеціалістами з ННЦ ХФТІ розроблено 

різні типи детекторів на основі досліджуваних матеріалів, розроблена технологія 

механічної обробки злитків CdZnTe та алмазних плівок, а також супутня 

електроніка. Проте, незважаючи на досягнуті успіхи в створенні радіаційних 

детекторів, існує низка невирішених проблем, пов’язаних з вдосконаленням 

технології синтезу матеріалів, підвищенням їх структурної якості та збільшення 

радіаційного ресурсу. 

Дисертаційна робота присвячена науковому супроводу вітчизняної технології 

створення детекторів рентгенівського і γ-випромінювання на основі кристалів 
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CdZnTe та алмазних плівок, а саме вирішенню задач, пов’язаних зі встановленням 

особливостей дефектоутворення у детекторних матеріалах при радіаційному 

опроміненні і післяростових технологічних обробках.  

 

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

Робота виконана у Лабораторії оптичної субмікронної спектроскопії 

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ в рамках чотирьох 

конкурсних тем Державного фонду фундаментальних досліджень:  

1. Ф44/401, 2012 р., Грант Президента України для підтримки наукових 

досліджень молодих вчених «Дослідження фононних, електронних і магнітних 

збуджень в ZnO:Co(Mn) і CdTe наноструктурах для спінтроніки і оптичних 

сенсорів». Реєстраційний номер 0112U008173. 

2. Ф61/059, 2015 р., Грант Президента України для підтримки наукових 

досліджень молодих учених «Біосенсори і радіаційні сенсори на основі 

підсиленого раманівського розсіювання і люмінесценції для медицини та 

екології». Реєстраційний номер 0115U004758.  

3. Ф76/98, 2017 – 2018 рр., «Розробка технології підвищення радіаційної 

стійкості кристалів CdZnTe для збільшення радіаційного ресурсу детекторів 

іонізуючого випромінювання на їх основі». Реєстраційний номер 0117U007006.  

4. Ф83/66, 2018 р., «Розробка методики синтезу та дослідження фізико-

хімічних властивостей нанорозмірних та об’ємних структур на основі СdTe для 

світловипромінюючих та детектуючих елементів». Реєстраційний номер 

0118U005029.   

 

Мета і задачі дослідження.  

Метою дисертаційної роботи було розв’язання наукової проблеми стосовно 

визначення особливостей фізичних механізмів дефектоутворення у детекторних 

кристалах CdZnTe та алмазних полікристалічних плівках при радіаційному 

опроміненні і післяростових технологічних обробках.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі конкретні 

наукові задачі: 

1. Встановити особливості впливу легування кристалів Cd0.96Zn0.04Te атомами 

In та Ge на процеси радіаційно-індукованого дефектоутворення в них. 

2. Вивчити механізми дефектоутворення та міждефектної взаємодії у γ-

опромінених кристалах Cd0.95Zn0.05Te та структурах Au-CdZnTe-Au, підданих 

термічному відпалу. 

3. Встановити фізичні механізми зміни структури та дефектно-домішкового 

складу алмазних полікристалічних плівок, синтезованих методом гетероепітаксії 
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PECVD при використанні зародкового поверхневого шару підкладки та її 

бомбардування потоком (⁓ 1017 с-1см-2) іонів СН3
+, Нх

+ з енергіями ⁓ 10 – 50 еВ. 

4. Встановити особливості дефектоутворення у алмазних полікристалічних 

плівках, осаджених методом PECVD із суміші CH4+H2+N2+Ar при зміні частки 

(вмісту) метану та водню. 

5. Визначити основні типи структурних дефектів у високотекстурованих (100) 

та (111) алмазних полікристалічних плівках та порівняти їх структурні та 

детекторні властивості із високоякісними алмазними монокристалами, 

вирощеними термобаричним методом при високому тиску та високій температурі 

(HPHT). 

 

Об’єкт дослідження – дефектоутворення у детекторних кристалах CdZnTe та 

алмазних полікристалічних плівках. 

Предмет дослідження – оптичні, структурні, електрофізичні властивості та 

дефектно-домішковий склад детекторних кристалів CdZnTe та алмазних 

полікристалічних плівок, підданих радіаційному опроміненню та післяростовим 

технологічним обробкам.  

Методи досліджень – неруйнівні оптичні методи низькотемпературної 

фотолюмінесценції (НФЛ), комбінаційного розсіяння світла (КРС), ІЧ-

спектроскопія, скануюча електронна мікроскопія (СЕМ) та вимірювання вольт-

амперних характеристик (ВАХ) і амплітудних розподілів сигналу детекторів, на 

основі досліджуваних матеріалів, при реєстрації α-частинок джерел 239Pu, 242Am та 

γ-квантів джерела 137Cs.  

Достовірність отриманих результатів, викладених у роботі, забезпечується 

застосуванням перевірених сучасних експериментальних методів та обладнання, а 

також узгодженістю отриманих результатів із сучасними теоретичними моделями 

фізичних процесів та підтвердженням літературними даними. 

 

Наукова новизна одержаних результатів полягає втому, що в роботі 

вперше: 

1. Запропоновано та експериментально підтверджено метод компенсації 

ростових та радіаційних вакансій кадмію (VCd) у кристалах CdZnTe, який 

ґрунтується на їх легуванні домішками In та Ge. Cтворено модель взаємодії 

легуючих атомів із радіаційними VCd, яка базується на утворенні атомів заміщення 

GeCd та об’єднанням їх у складніші дефектні комплекси GeCdVCd. 

2.  Встановлено немонотонну залежність структурної (відношення 

інтенсивності екситонної та домішкової ФЛ, фактора Хуанга-Ріс) та детекторної 

(величини µτ для електронів, та енергетичної роздільної здатності FWHM) якості 

кристалів CdZnTe:In та CdZnTe:Ge від концентрації легуючих домішок. Показано,  
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що ця немонотонна залежність корелює зі зміною концентрації власних дефектів 

VCd. Визначено оптимальні концентрації In (8–10×1016 см-3) та Ge (7×1018 см-3), які 

відповідають мінімальній концентрації власних дефектів VCd. 

3. На основі оптичних та електрофізичних досліджень запропоновано модель 

взаємодії атомів легуючої домішки Ge у кристалах Cd0.96Zn0.04Te:Ge з радіаційними 

дефектами VCd при зростанні дози γ-опромінення до 500 кГр, яка базується на 

генерації VCd, їх іонізації та заповненням атомами Ge. Показано, що запропоновані 

у моделі механізми узгоджуються зі змінами величини µτ для електронів, та 

енергетичної роздільної здатності FWHM детекторів на основі Cd0.96Zn0.04Te:Ge 

при зростанні поглинутої дози γ-опромінення. 

4. Показано, що перебудова дефектної структури легованих кристалів 

Cd0.96Zn0.04Te:Ge, пов’язана з утворенням порогової концентрації радіаційних 

дефектів VCd, при якій кристал втрачає детекторні властивості, має місце до дози 

100 кГр, що перевищує відповідний поріг для нелегованих кристалів (10 кГр) 

внаслідок ефекту компенсації радіаційних VCd атомами легуючої домішки Ge. 

5. Вcтановлено, що при зростанні дози γ-опромінення кристалів 

Cd0.96Zn0.04Te:Ge вище 100 кГр основним чинником, який приводить до появи 

ефектів насичення залежності інтенсивності екситонних та домішкових смуг ФЛ 

зумовлених рекомбінацією за участю радіаційних дефектів VCd та атомів 

заміщення GeCd та фактора Хуанга-Ріс (ефективності електрон-фононної 

взаємодії) є ефект динамічної рівноваги процесів утворення та анігіляції 

радіаційних дефектів за участю атомів Ge. 

6. Методами КРС та ФЛ спектроскопії для γ-опромінених кристалів 

Cd0.95Zn0.05Te за зміною співвідношення інтенсивності смуг ФЛ, зумовлених 

рекомбінацією за участю VCd та анігіляції екситона, зв’язаного на мілкому 

нейтральному донорі, визначено температурні межі відпалу радіаційних дефектів 

(100 < T < 200ºС) у γ-опромінених кристалах Cd0.95Zn0.05Te, який приводить до 

ліквідації радіаційних VCd і, водночас, не супроводжується утворенням термічно-

індукованих вакансійних дефектів.  

7. Запропоновано та експериментально підтверджено спосіб підвищення 

питомого опору детекторних алмазних полікристалічних плівок, вирощених 

методом PECVD із суміші CH4+H2, шляхом видалення графітоподібної 

компоненти, при відпалах у атмосфері Н2 при T ≥ 550 ºС.  

8. Встановлено, що використання зародкового шару при CVD рості алмазних 

плівок приводить до зменшення розміру алмазних зерен, збільшення частки sp2 

фази вуглецю та зменшення, індукованого іонним бомбардування (іони СН3
+, Нх

+ 

з енергіями ⁓ 10 – 50 еВ та іони неконтрольованих домішок Si, N) механічного 

напруження, внаслідок зменшення концентрації азотних та кремнієвих дефектів у 

зернах.  
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9. Встановлено, що застосування суміші CH4+H2+N2+Ar при CVD рості 

приводить до формування низькоомної (до 0.1 Ом‧см) плівки з нанометровими 

алмазними зернами та високою часткою sp2 фази вуглецю. Виявлений ефект 

пояснено утворенням низькоомної sp2 фази вуглецю при вбудовуванні атомів азоту 

у структуру високоомної sp3 фази. 

 

Практичне значення отриманих результатів. Дослідження у дисертаційній 

роботі виконані в рамках наукового супроводу вітчизняної технології приладів 

радіаційного контролю. Тому всі отримані результати мають пряме практичне 

застосування та слугують вдосконаленню даної технології та можуть бути 

використані для розробки промислових детекторів, призначених для контролю 

радіоактивних відходів, екологічного стану навколишнього середовища, 

моніторингу радіаційної безпеки АЕС. Про це свідчать офіційні листи підтримки 

до Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ від спеціалістів 

ННЦ ХФТІ (Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій), та 

НАЕК «Енергоатом» (Додатки 2, 3 до дисертації). Серед основних результатів, які 

мають практичне значення слід відмітити наступні: 

1. Розроблено методику підвищення радіаційної стійкості кристалів CdZnTe 

для продовження їх радіаційного ресурсу. Дана методика базується на легуванні 

кристалів атомами Ge або In, які мають атомні радіуси співмірні з радіусом атома 

Cd, для ефективного заміщення як ростових так і радіаційних VCd. На прикладі γ-

опромінення на основі експериментальних даних ФЛ, КРС та ІЧ спектроскопій 

продемонстровано ефективність такої методики, зокрема показано підвищену 

опірність кристалічної ґратки легованих детекторних кристалів у порівнянні з 

нелегованими.  

2. Встановлено немонотонні залежності кристалічної (фактор Хуанга-Ріс, 

відношення інтенсивності екситонних та домішкових смуг ФЛ) та детекторної 

(енергетична роздільна здатність, величина µτ для електронів) якості матеріалів 

CdZnTe:In та CdZnTe:Ge від концентрації легуючих домішок. Визначено діапазон 

оптимальних концентрацій (в околі 1017 cм-3 для In та в околі 7×1018 для Ge) та 

показано, що вибір концентрації для легування є нетривіальною задачею та 

потребує діагностичного контролю, щоб оминути концентрації, які відповідають 

максимальній кількості ростових вакансійних дефектів. 

3. Розроблено метод відновлення дефектної структури детекторних кристалів 

CdZnTe після її пошкодження потоками γ-квантів. За даним методом отримано 

Патент на корисну модель U 201311318 «Спосіб обробки детекторів іонізуючого 

випромінювання на основі монокристалів CdZnTe» 

4. Встановлено особливості модифікації структури, морфології та дефектно-

домішкового складу алмазних полікристалічних плівок при зміні режимів їх 

вирощування методом PECVD гетероепітаксії: застосування зародкового шару 

мікроалмазів, заземленого підкладкотримача, зміна складу метан-водневої суміші. 
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Такі дослідження важливі для створення різних за функціональністю елементів 

радіаційних детекторів на основі вуглецевих матеріалів – від високоомних 

чутливих елементів до провідних вуглецевих плівок (вуглецевих контактів). 

 

Особистий внесок автора. Відповідно до списку опублікованих праць за 

темою дисертації особистий внесок здобувача у роботах [1, 2, 6, 8, 10–22] полягає у 

постановці основної та проміжних задач, координації робіт співаторів, вимірюванні 

спектрів КРС та ФЛ, інтерпретації результатів оптичних експериментів, написанні та 

підготовці статей до друку. Внесок здобувача в роботах [3–5, 7, 9] полягає у 

проведенні експериментальних досліджень методами ФЛ та КРС, інтерпретації 

результатів експериментів та підготовці відповідної частини у статті.  

 

Апробація результатів дисертації. Відомості, що викладено у дисертації, 

доповідались та обговорювались на таких міжнародних конференціях: 

1. International conference “Func. mater. and nanotech.”, April 5-8, Riga, Latvia, 2011. 

2. V Українська конференція з фізики напівпровідників, Ужгород, 9–15.10.2011 р. 

3. VII international conference “Electronics and applied physics”, October 19-22, Kyiv, 

Ukraine, 2011. 

4. International conference “Physics and technology of thin films and nanosystems”, 

16-21 May, 2011, Ivano-Frankivsk, Ukraine. 

5. International conference of the physics of semiconductors, 2012, Riga, Latvia. 

6. International conference InterAcademia, 2012, 27-30 August, Budapest, Hungary. 

7. 3rd International conference LUMCOS-2013, 18-22 November, Kharkov, Ukraine. 

8. EMRS 2013, Fall Meeting, Symposium N, 16-20, September, Warsaw, Poland. 

9. 7th International conference on materials science and condensed matter physics, 16-

19 September, 2014, Chisinau, Moldova. 

10. EMRS 2014, Fall Meeting, Poland, Warsaw, 15-19 September 2014, G5-17. 

11. The 13th International Conference “Inter Academia - 2014”, Riga. 

12. 9th International conference NDNC 2015, May 25-28 Shizuoka, Japan. 

13. Міжнародна конференція Nano QT-2016, Kyiv, Ukraine. 

14. Международная конференция «Высокочистые материалы: получение, 

применения, свойства», 2017, 2018 г., Харьков, Украина. 

15. EMRS 2017, Fall Meeting, Symposium P, Poland, Warsaw, 18-21 September 2017. 

16. International conference NANO-2017, 23-26 August, 2017, Chernivtsi, Ukraine. 

17. EMRS-2018 Fall Meeting», Poland, Warsaw, 17-20 September 2018. 
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Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 40 

наукових роботах; в тому числі 3 у провідних вітчизняних фахових журналах, 18 у 

закордонних фахових журналах, які індексуються науковометричною базою 

Scopus та 18 у збірниках тез та матеріалів відомих міжнародних конференцій та 

симпозіумів. Отримано 1 патент України на корисну модель. Індекс Хірша 

здобувача відповідно до науковометричної бази Scopus становить 6. 

 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступної частини, 

огляду літератури та 7 оригінальних розділів, які містять основні результати 

досліджень, та загальних висновків. В кінці оригінальних розділів також наведено 

проміжні узагальнюючі висновки та список використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації складає 235 сторінок, з яких 190 сторінок основного тексту; 67 рисунків 

та 7 таблиць, які вставлено в текст.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Перший розділ містить огляд літератури за темої дисертації, у якому 

розглянуто основні завдання радіаційної безпеки України та виділено проблему 

створення та вдосконалення вітчизняних приладів радіаційного контролю. 

Розглянуто основні типи таких приладів та принципи їх роботи. Зроблено 

узагальнення стосовно доцільності вибору потрібного матеріалу для виготовлення 

чутливих елементів, а також проаналізовано сучасний стан проблем, пов’язаних з 

синтезом високоякісних зразків та дефектоутворення у них. 

 Другий розділ висвітлює результати оптичного дослідження процесів 

утворення дефектів у кристалах CdZnTe, легованих атомами In та Ge, при їх 

опроміненні швидкими електронами. Легування проведено з метою компенсувати 

радіаційні вакансійні дефекти. В розділі розглядаються механізми взаємодії 

ростових та радіаційних дефектів з атомами домішок та показано, що основним 

радіаційним дефектом у кристалах CdZnTe є VCd. На Рис. 1 наведено спектри ФЛ  

легованих (на прикладі домішки Ge) та нелегованих кристалів СdZnTe до та після 

опромінення швидкими електронами (енергія 1 МеВ, доза 110 кГр). Для аналізу 

радіаційно-індукованих змін дефектної структури у легованих та нелегованих 

кристалах використано загальноприйнятий показник – відношення інтегральної 

інтенсивності екситонної смуги D0X та смуг мілких (DAs) та глибоких (DAd) 

донорно-акцепторних пар, який якісно характеризує кількість пасток для 

нерівноважних носіїв заряду, які перешкоджають повному збору заряду в 

детекторному кристалі. Як видно з Рис. 1 опромінення приводить до зростання 

інтенсивності смуг DAs та DAd у спектрах нелегованих кристалів. Такі зміни 

свідчать про збільшення шкідливих пасток для носіїв заряду у нелегованих 

кристалах. У спектрах кристалів CdZnTe, легованих Ge спостерігається зменшення 

інтенсивності смуги глибоких донорно-акцепторних пар GeCd
0VCd

2-, внаслідок 

ефективного заміщення радіаційних VCd атомами легуючої домішки Ge. При цьому  
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зростає співвідношення інтенсивностей ID0X/IDAd, яке обернено пропорційне 

кількості пасток для нерівноважних носіїв заряду. Про менше розупорядкування 

ґратки легованих кристалів при радіаційному опроміненні свідчать результати 

КРС досліджень. Таким чином, в розділі показано підвищення опірності 

кристалічної ґратки легованих кристалів CdZnTe до дії електронного опромінення, 

у порівнянні з нелегованими.  Встановлено, що ефект компенсації VCd залежить від 

концентрації легуючих домішок. Визначено, що оптимальна концентрація домішки 

Ge лежить в околі 7×1018 cм-3, а домішки In – (8-10)×1016 cм-3. Запропоновано фізичні 

механізми компенсації VCd атомами In та Ge та взаємодії радіаційних дефектів з 

ними. На Рис. 2 наведено схему радіаційно-індукованої міждефектної взаємодії у 

нелегованих та легованих кристалах на прикладі домішки Ge.  
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Рисунок 1 – Нормовані ФЛ спектри неопромінених та опромінених 

електронами 1МеВ кристалів СdZnTe: нелегований (а) та легованих атомами 

Ge (б). Схема випромінювальних переходів у легованих кристалах (в). 

 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Схематичне представлення механізму компенсації радіаційних 

дефектів у легованих кристалах CdZnTe. 
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Третій розділ містить результати оптичних досліджень динаміки процесів 

радіаційно-індукованого дефектоутворення у кристалах CdZnTe та CdZnTe:Ge та 

тонких плівках на їх основі при збільшенні дози γ-опромінення до 500 кГр. Для 

аналізу процесів дефектоутворення при зміні дози опромінення, крім 

інтенсивності смуг ФЛ, використовувались характеристики електрон-фононної 

взаємодії – відношення 2LO1/1LO1 зі спектрів КРС та фактор Хуанга-Ріс, 

визначений із спектрів ФЛ. Фактор Хуанга-Ріс (позн. S) це кількість фононів, які 

випромінюються при релаксації електрона зі збудженого стану в основний в 

процесі випромінювальної рекомбінації, який пов’язаний з Дебая-Воллера за 

співвідношенням α = е-S = IНФЛ/(ІНФЛ + ІФП). Фактор Хуанга-Ріс для кристалів 

CdZnTe та CdZnTe:Ge з різними дозами опромінення визначено із співвідношення 

інтегральної інтенсивності нуль-фононної смуги (НФЛ) та її фононних повторень 

(ФП). В розділі отримано та проаналізовано дозові залежності інтенсивності 

екситонної та домішкової ФЛ, які наведено на Рис. 3, а також сили електрон-

фононного зв’язку (фактора Хуанга-Ріс та відношення 2LO1/1LO1). Показано, що 

перебудова дефектної структури легованих кристалів Cd0.96Zn0.04Te:Ge, пов’язана 

з утворенням порогової концентрації радіаційних дефектів VCd, при якій кристал 

втрачає детекторні властивості, має місце до дози 100 кГр, що перевищує 

відповідний поріг для нелегованих кристалів (10 кГр) внаслідок ефекту 

компенсації радіаційних VCd атомами легуючої домішки Ge. Аналогічні ефекти 

підвищення радіаційної стійкості кристалів CdZnTe отримано і для домішки In. В 

розділі запропоновано пояснення ефектів насичення дозових залежностей 
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Рисунок 3 – Дозові залежності інтенсивності смуг екситонної (а) та домішкової 

(б) люмінесценції. Ефект підвищення радіаційної стійкості у легованих 

кристалах (в). 
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інтенсивності смуг ФЛ у спектрах Cd0.96Zn0.04Te:Ge, фактора Хуанга-Ріс та 

величини 2LO1/1LO1 на основі динамічної рівноваги процесів утворення та 

анігіляції радіаційних дефектів за участю атомів Ge та In. Встановлено 

немонотонну динаміку радіаційного дефектоутворення у монокристалічних 

плівках Cd0.9Zn0.1Te/CdTe та запропоновано фізичні механізми пояснення 

немонотонних дозових залежностей інтенсивності смуг ФЛ та фактора Хуанга-Ріс, 

які базуються на зміні механічного напруження у плівках.  
Четвертий розділ представляє результати дослідження методами ФЛ та КРС  

процесів взаємодії та перетворення дефектів у γ-опромінених кристалах CdZnTe та 

тонких плівок на їх основі, стимульованих ізотермічними відпалами у атмосфері 

аргону. Використовуючи зміну співвідношення інтенсивності смуг ФЛ, 

зумовлених рекомбінацією за участю VCd та анігіляції екситона, зв’язаного на 

мілкому нейтральному донорі, визначено температурні межі відпалу радіаційних 

дефектів (100 < T < 200ºС) у γ-опромінених кристалах Cd0.95Zn0.05Te, який 

приводить до ліквідації радіаційних VCd і, водночас, не супроводжується 

утворенням термічно-індукованих вакансійних дефектів. На Рис. 4 методом ФЛ 
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продемонстровано відновлення дефектної структури опромінених кристалів при 

термічних відпалах. Компенсацію радіаційних дефектів при відпалах у межах 100 

< T < 200ºС пояснено термічно-стимульованою взаємодією ростових та 

радіаційних дефектів через поле механічних напружень, які виникають при зміні 

об’єму дефектів кристалічної ґратки та зменшенні сил міжатомного 

відштовхування. Внаслідок цього починається інтенсивний рух вакансій та їх 

кластерів і просторово-обмежені дефекти можуть наближатись та формувати 

глибкі дефекти типу DVCd
2-. 

 П’ятий розділ присвячено оптичному дослідженню впливу нанесення 

зародкового шару мікроалмазів на ростові підкладки при PEVCD синтезі алмазних 

плівок на процеси дефектоутворення в них. В розділі проаналізовано структуру 

таких плівок, показано, що плівки, на відміну від об’ємних монокристалів, містять  

як кристалічну (алмазну) компоненту, так і вторинну (неалмазну). Ці структурні 

компоненти проявляються як у спектрах КРС так і у спектрах ФЛ. На Рис. 5 

наведено спектри КРС алмазних плівок та високоякісного монокристалу, а також 

розділення спектрів плівок на елементарні смуги. Наявність алмазної компоненти 
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характеризує смуга КРС при ⁓ 1332.5 см-1 (смуга ωdiam), наявність вторинної – 

смуги при ⁓ 1394 см-1 та 1578 см-1 (смуги D та G розупорядкованого та 

кристалічного графіту). Як видно з розділення на елементарні контури, крім смуг 

ωdiam, D та G у спектрі наявні смуги тетраєдрального аморфного вуглецю (ta-C) та 

транс-поліацетилену (t-PA1,2), які відображають наявність sp3 вуглецевих зв’язків 

на границях зерен та поверхні плівки (неалмазна компонента) та CHx кілець, 

відповідно. В розділі показано, що застосування зародкового шару приводить до 

утворення однорідної плівки, яка складається із мікрокристалів з меншою 

концентрацією структурних дефектів та вдвічі меншим механічним напруженням. 

Зменшення механічного напруження – це позитивний ефект для детекторного 

матеріалу. Проте він супроводжується збільшенням частки графітоподібної 

компоненти, і як наслідок, зростанням провідності плівки. Зростання провідності 

чутливого елементу детектора також негативно впливає на  процес збору заряду, 

так як накладає обмеження на величину прикладеної напруги зміщення. Зазначені 

структурно-морфологічні зміни зумовлені збільшенням частки sp2 зв’язків у 

структурі вторинної компоненти та латеральних розмірів sp2 кластерів. В розділі 

запропоновано метод видалення неалмазної компоненти полікристалічних плівок. 

Показано, що частку неалмазної компоненти можна мінімізувати шляхом відпалу 

у атмосфері атомарного водню. На Рис. 6 наведено спектри КРС та вольт-амперні  
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характеристики (ВАХ) алмазних плівок, вирощених при застосуванні 

зародкового шару до та після відпалу. Про ефективність обробки плівки у 

атомарному водні свідчать суттєве зменшення інтенсивності смуг КРС, 

зумовлених наявністю неалмазної компоненти. При цьому, на ВАХ 

спостерігається значне зменшення струмів витікання. Таким чином, в розділі 

показано, що застосування зародкового шару при гетероепітаксії алмазних 

полікристалічних плівок методом PECVD разом з подальшим відпалом одержаних 

плівок у атмосфері є універсальним методом, який дозволяє підвищити латеральну 

впорядкованість алмазних зерен, зменшити концентрацію неконтрольованих 

домішок в них, скттєво зменшити механічне напруження у зернах та мінімізувати 

частку шкідливої графітоподібної фази вуглецю. 

У шостому розділі наведено результати досліджень причин механічного 

напруження у детекторних алмазних полікристалічних плівках. Механічні 

напруження накладають обмеження на максимальну товщину плівки, як чутливого 

елементу детектора. У класичній схемі PECVD процесу з використанням метан-

водневої суміші, у якій підкладкотримач знаходиться під плаваючим 

потенціалом, вдається отримати плівку з товщиною до 200 мкм. Далі механічні 

напруження сягають величин, достатніх для відокремлення плівки від підкладки, або  
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руйнування самої підкладки. В розділі показано, що одним з основних чинників, 

які впливають на ріст механічного напруження є наявність структурних дефектів. 

Такі дефекти ефективно вбудовуються у кристалічну ґратку алмазних зерен при 

низькоенергетичному (~ 10  –50 кеВ) іонному бомбардуванні як іонами CH3
+ так й 

іонами неконтрольованих домішок, наявних у плазмі. Таке низькоенергетичне 

іонне бомбардування позитивно впливає на початковому етапі росту плівки – 

утворенні перших центрів нуклеації. Проте, по мірі росту плівки, коли вона стає 

суцільною, потік іонів приводить до порушення кристалічної ґратки та утворення 

структурних дефектів. Встановлено, що уникнути небажаного іонного 

бомбардування поверхні плівки, що росте, можна використовуючи заземлений 

підкладкотримач. На Рис. 7 наведено спектри КРС алмазних плівок, одержаних в 

умовах іонного бомбардування (ІБ) та при його відсутності. Як видно, при 

відсутності іонного бомбардування утворюється плівка з меншою часткою 

неалмазної компоненти та практичною відсутністю механічного напруження 

(положення смуги ωdiam відповідає ненапруженому монокристалу – 1332.5 см-1). 

В розділі методами ФЛ та КРС встановлено, що наявність іонного бомбардування 

приводить до зменшення латерального розміру алмазних зерен, до підсилення дифузії 

атомів з Si підкладки у алмазні зерна, внаслідок суттєвого зростання об’єму границь 

зерен, та іонно-індукованим процесам вторинної нуклеації. Рис. 8 ілюструє ефективне  

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
0

20

40

60

80


зб

 = 488 нм

Т = 300К

ІБ

SiV

NV
-

NV
0

Ін
те

н
си

в
н

іс
ть

 Ф
Л

, 
в
ід

н
. 

о
д

.

heV

 7

КРС

 

 

 

(а) (б) 

Рисунок 8 – Спектри ФЛ алмазних плівок, вирощених при відсутності та 

наявності потоку іонів (а), моделі дифузії атомів Si з підкладки (б). 
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утворення SiV оптичних центрів у алмазних зернах плівки, отриманої при іонному 

бомбардуванні та моделі можливих механізмів дифузії атомів Si по границям 

зерен та термодифузії із підкладки. Показано, що на процеси вторинної 

нуклеації також впливає концентрація основного носія вуглецю – метану. На 

Рис. 9 наведено спектри ФЛ та КРС алмазних плівок, одержаних за відсутності  

іонного бомбардування при різних концентрація метану в суміші CH4+H2. Як 

видно, зростання частки неалмазної компоненти (границь зерен), яке проявляється 

у спектрах КРС збільшенням інтенсивності смуг, зумовлених коливаннями у sp2 

фазі вуглецю, добре корелює зі зростанням інтенсивності люмінесценції SiV 

центрів у алмазних зернах. Таке підвищення концентрації Si  атомів у алмазних 

зернах ми пов’язуємо з додатковим, крім термодифузії, джерелом атомів кремнію 

– дифузія через вторинну компоненту. В розділі встановлено, що застосування 

зародкового шару у схемі PECVD росту алмазних плівок з метан-водневої суміші 

за відсутності іонного бомбардування приводить до  утворення однорідної, 

ненапруженої плівки з мінімальною концентрацією неконтрольованих домішок, 

які при цьому вбудовуються у вторинну компоненту, яка спрацьовує в ролі гетера 

(пастки для неконтрольованих домішок). Подальший відпал таких плівок у 

атомарному водні приводить до знищення цієї шкідливої компоненти. У такий 
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Рисунок 9 – Спектри ФЛ алмазних плівок, вирощених при відсутності іонного 

бомбардування за різних концентрацій метану (а), та відповідні спектри КРС. 
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спосіб можна отримати плівку детекторної якості з питомим опором ~ 1014 

Ом×см, яка не поступається кращим зразкам природного алмазу. 

У сьомому розділі наведено результати дослідження процесів 

дефектоутворення у алмазних плівках, синтезованих PECVD методом із суміші 

CH4+H2+N2+Ar при варіюванні часткою азоту. Актуальність даної задачі 

зумовлена проблемою пошуку шляхів отримання провідної вуглецевої плівки, яка 

могла б відігравати роль контактів у радіаційному детекторі. Показано, що зі 

збільшенням частки азоту в газовій суміші до 4 – 6 % латеральні розміри алмазних 

мікрокристалів зменшуються від десятків мікрон до сотень нанометрів. Методами 

ФЛ та КРС встановлено, що додавання азоту приводить до збільшення частки 

неалмазної компоненти плівок та зменшення кількості sp3 зв’язаного вуглецю в 

ній. На Рис. 10 наведено залежності інтенсивності смуг КРС, ФЛ та питомого 

опору алмазних плівок, вирощених на монокристалічних Si підкладках, від частки 

N2 у робочій суміші. Як видно, зі зростанням частки азоту інтенсивність смуг КРС,  

зумовлених sp3 фазою вуглецю монотонно зменшується, а смуг неалмазної 

компоненти (sp2 фаза) зменшується. При цьому зменшується інтенсивність азотної  

ФЛ (інтенсивність смуг NV0/-). Таке зниження інтенсивності ФЛ зумовлене 

зменшенням імовірності вбудовування атомів азоту в алмазну компоненту при 

зменшенні розмірів алмазних мікрокристалів. При цьому, азот переважно 

вбудовується у границі зерен, що корелює з поведінкою інтенсивності смуги КРС 

ta-C. Зміни випромінювальних та коливних властивостей плівок, викликані 

заміщенням H2 на N2 у робочій суміші добре корелюють з вимірюваннями 
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потомого опору плівок. Як видно, зростання частки N2 приводить до монотонного 

зменшення питомого опору. В розділі проаналізовано динаміку перетворення 

структури плівок при зменшенні частки водню у газовій суміші. Визначено 

концентрації азоту та аргону, при яких відбувається морфологічний перехід 

мікрокристалічна плівка – нанокристалічна, та ідентифіковано механізми 

підвищення провідності плівки при зменшенні частки водню в суміші. 

Встановлено, що застосування суміші CH4+H2+N2+Ar у процесі CVD росту 

вуглецевих плівок приводить до зниження питомого опору до 0.1 Ом×см. Таким 

чином в розділі показано, що метод PECVD є універсальним для осадження 

вуглецевих матеріалів. Варіювання параметрами осадження, а саме, складом 

робочого газу (джерелами вуглецю та атомарного водню), температурою 

підкладки можна отримувати алмазні плівки із наперед заданими властивостями – 

питомим опором, товщиною, розміром та орієнтацією алмазних зерен, їх 

дефектно-домішковим складом, часткою вторинної графітоподібної фази. 

Застосування післяростових відпалів дає можливість підвищити якість та 

структурну досконалість синтетичних алмазних матеріалів та отримати плівки, які 

за своїми електронними та випромінювальними властивостями не поступаються, а 

у низці випадків перевершують показники кращим природних зразків.  

Восьмий розділ присвячено дослідженню фононних, люмінесцентних та 

детекторних властивостей високотекстурованих алмазних плівок та їх порівнянню з 

високоякісними HPHT Ib монокристалами з метою їх заміни при виготовленні 

радіаційних детекторів. На Рис. 11 наведено КРС спектри та СЕМ зображення  
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високотекстурованих плівок, вирощених на Si підкладках при різних 

технологічних параметрах. Високотекстурновані алмазні плівки займають 

проміжне місце за структурною досконалістю між плівками із алмазними 

мікрокристалами, які мають хаотичну орієнтацію та високоякісними об’ємними 

алмазними монокристалами. В розділі встановлено, що (100) плівки формуються 

при вищій (⁓1200℃) температурі та меншій частці CH4 (⁓0.25%), а (111) плівки 

формуються при меншій температурі (⁓950℃) та вищій частці метану (⁓0.4 – 

0.5%). Як видно, на приблизно однаковій товщині, середні латеральні розміри 

мікрокристалів (100) плівки приблизно вдвічі менші за розміри мікрокристалів на 

(111) плівці. Спектри КРС (100) плівок дуже близькі до спектрів об’ємних Ib 

монокристалів, а спектри (111) плівок характеризуються наявністю смуг, 

зумовлених неалмазною компонентою. Тобто, процес осадження (111) плівок 

супроводжується формуванням суттєвої частки граіфітоподібної фази вуглецю. 

Хоча, як видно з Рис. 11,  неалмазна компонента присутня і в структурі (100) 

плівок, тільки на границях зерен. В розділі показано, що (111) плівки 

характеризуються значними струмами витікання і не можуть працювати як 

радіаційні детектори. Спектри ФЛ (100) та (111) плівок, на відміну від 

монокристалів Ib, характеризуються однаковим набором смуг ФЛ. На Рис. 12  

наведено спектри ФЛ високоякісних HPHT об’ємних алмазних монокристалів та 

(100) і (111) текстурованих плівок. Як видно, спектри ФЛ плівок визначаються 

внутрішньоцентровою рекомбінацією NV0/- центрів, які являють собою комплекси 

з вакансії вуглецю та сусіднього атома заміщення азоту NS. Інтенсивність 
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люмінесценції NV0/- центрів у спектрах (100) текстурованих плівок суттєво нижча, 

ніж у (111) текстурованих. Також у спектрах (100) плівок суттєво менший ФЛ фон 

з положенням максимуму при 2 еВ, який є люмінесценцією неалмазної 

компоненти. У спектрах ФЛ алмазних монокристалів домінує внутрішньоцентрова 

люмінесценція H3 центрів – вакансія вуглецю + два сусідні атоми азоту, що вказує 

на вищу концентрацію атомів заміщення NS у ґратці монокристалів Ib. З метою 

порівняння детекторних властивостей CVD плівок та НPHT монокристалів було 

обрано (100) текстуровані плівки. На основі плівок і монокристалів було 

виготовлено детектори і проведено дослідження їх ВАХ та амплітудних розподілів 

сигналів при реєстрації α-частинок джерела 239Pu, Рис. 13. ВАХ плівки лінійних та 

симетричний у діапазоні напруг зміщення (-200, +200) В та демонструє низькі 

струми через плівку. Велика кількість імпульсів у каналах аналізатора вказує на 

відмінні детекторні валастивості (100) алмазних плівок. При цьому у монокристалах 
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при збільшенні напруги до 2 В спостерігається значне підвищення струму. 

Амплітудний розподіл, отриманий за допомогою детектора на основі HPHT 

монокристалу, свідчить про його низьку чутливість при реєстрації α-частинок. В 

розділі методами ФЛ та ІЧ спектроскопії показано, що низька чутливість 

монокристалічних зразків пов’язана з підвищеною концентрацією ізольованих 

атомів заміщення NS у них у порівнянні з (100)  текстурованими плівками де 

превалюють комплекси NS+VC. 

 

ВИСНОВКИ 

В результаті дослідження дефектоутворення у детекторних кристалах CdZnTe 

при радіаційному опроміненні і післяростових технологічних обробках визначено 

основні типи структурних дефектів, які при цьому виникають, та особливості їх 

взаємодії з ростовими дефектами. Зокрема: 

1. Запропоновано та експериментально підтверджено метод компенсації 

ростових та радіаційних вакансій кадмію (VCd) у детекторних кристалах CdZnTe, 

який ґрунтується на їх легуванні домішками In та Ge. Cтворено модель взаємодії 

легуючих атомів із радіаційними VCd, яка базується на утворенні атомів заміщення 

GeCd та об’єднанням їх у складніші дефектні комплекси GeCdVCd. Показано, що 

ефект компенсації VCd залежить від концентрації легуючих домішок.  

2. Встановлено немонотонну залежність структурної (відношення 

інтенсивності екситонної та домішкової ФЛ, фактора Хуанга-Ріс) та детекторної 

(величини µτ для електронів, та енергетичної роздільної здатності FWHM) якості 

кристалів CdZnTe:In та CdZnTe:Ge від концентрації легуючих домішок. Показано,  

що ця немонотонна залежність корелює зі зміною концентрації власних дефектів 

VCd. Визначено оптимальні концентрації In (8–10×1016 см-3) та Ge (7×1018 см-3), які 

відповідають мінімальній концентрації власних дефектів VCd. 

3. На основі оптичних та електрофізичних досліджень запропоновано модель 

взаємодії атомів легуючої домішки Ge у кристалах Cd0.96Zn0.04Te:Ge з радіаційними 

дефектами VCd при зростанні дози γ-опромінення до 500 кГр, яка базується на 

генерації VCd, їх іонізації та заповненням атомами Ge. Показано, що запропоновані 

у моделі механізми узгоджуються зі змінами величини µτ для електронів, та 

енергетичної роздільної здатності FWHM детекторів на основі Cd0.96Zn0.04Te:Ge 

при зростанні поглинутої дози γ-опромінення. 

4. Показано, що перебудова дефектної структури легованих кристалів 

Cd0.96Zn0.04Te:Ge, пов’язана з утворенням порогової концентрації радіаційних 

дефектів VCd, при якій кристал втрачає детекторні властивості, має місце до дози 

100 кГр, що перевищує відповідний поріг для нелегованих кристалів (10 кГр) 

внаслідок ефекту компенсації радіаційних VCd атомами легуючої домішки Ge. 

5. Вcтановлено, що при зростанні дози γ-опромінення кристалів 

Cd0.96Zn0.04Te:Ge вище 100 кГр основним чинником, який приводить до появи 

ефектів насичення залежності інтенсивності екситонних та домішкових смуг ФЛ 

зумовлених рекомбінацією за участю радіаційних дефектів VCd та атомів 
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заміщення GeCd та фактора Хуанга-Ріс (ефективності електрон-фононної 

взаємодії) є ефект динамічної рівноваги процесів утворення та анігіляції 

радіаційних дефектів за участю атомів Ge. 

6. На основі зміни відношення інтенсивності екситонної та дефектних смуг 

ФЛ, а також їх положення максимуму встановлено немонотонну динаміку 

радіаційного дефектоутворення у монокристалічних тонких (⁓ 100 мкм) плівках 

Cd0.9Zn0.1Te/CdTe при зростанні дози γ-опромінення до 500 кГр. Виявлено та 

пояснено радіаційно-індукований ефект зміни механічного напруження у 

досліджуваних плівках. Методами ФЛ показано кореляцію величини механічного 

напруження у плівках з концентрацією радіаційних дефектів VCd. Запропоновано 

фізичний механізм взаємодії радіаційних VCd з ростовими неконтрольованими 

домішками та дефектами в умовах зміни механічного напруження у плівці та 

радіаційно-стимульованої дифузії атомів цинку з Cd0.9Zn0.1Te плівки у CdTe 

підкладку. 

7. Методами КРС та ФЛ спектроскопії для γ-опромінених кристалів 

Cd0.95Zn0.05Te за зміною співвідношення інтенсивності смуг ФЛ, зумовлених 

рекомбінацією за участю VCd та анігіляції екситона, зв’язаного на мілкому 

нейтральному донорі, визначено температурні межі відпалу радіаційних дефектів 

(100 < T < 200ºС) у γ-опромінених кристалах Cd0.95Zn0.05Te, який приводить до 

ліквідації радіаційних VCd і, водночас, не супроводжується утворенням термічно-

індукованих вакансійних дефектів. Запропоновано фізичний механізм взаємодії 

ростових та радіаційних дефектів під впливом ізотермічних відпалів, який 

базується на дії поля локальних механічних напружень, що виникають у процесі 

утворення та накопичення радіаційних дефектів. 

8. Встановлено, що газостатична обробка детекторних структур Au-

Cd0.9Zn0.1Te-Au у атмосфері Ar при температурі 170С та тиску 0.4 ГПа приводить 

до руйнування плівок поверхневих оксидів TeOx, дифузії атомів золота з контакту 

у приконтактну область кристалів Cd0.9Zn0.1Te, утворення атомів заміщення Au3+ 

та об’єднання їх з нескомпенсованими сусідніми VCd. Як наслідок, спотерігається 

зниження струмів витікання, та підвищення кількості імпульсів у каналах 

детектора. 

В результаті дослідження процесів дефектоутворення у алмазних 

полікристалічних плівках, зумовлених зміною технологічних параметрів їх 

осадження методом гетероепітаксії PECVD і післяростовими обробками, 

встановлено та пояснено особливості зміни структури, морфології та дефектно-

домішкового складу плівок при застосуванні зародкового шару мікроалмазів, 

відпалами у атмосфері атомарного водню та зміною складу робочої газової суміші. 

Зокрема: 

9. Встановлено, що алмазні полікристалічні плівки, вирощені методом 

гетероепітаксії PECVD у плазмі тліючого розряду постійного струму у схрещеному 

магнітному полі із суміші CH4 +H2 складаються з двох структурних компонент – 

основної алмазної (sp3 – фаза вуглецю) та вторинної неалмазної (суміш sp2 + sp3 фаз 

вуглецю). Методами ФЛ, КРС та ІЧ спектроскопії показано, що об’ємна частка цих 
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фаз залежить від параметрів осадження – матеріалу та температури підкладки, складу 

робочої газової суміші та її тиску. 

10. Встановлено, що нанесення зародкового шару мікроалмазів, при 

плазмохімічному осадженні плівок на Mo підкладки, приводить до формування 

плівки з меншими за розмірами алмазними зернами, більшими sp2 кластерами 

неалмазної компоненти та більшою її об’ємною часткою. Показано, що вторинна 

неалмазна компонента відіграє роль гетера, забираючи на себе атоми 

неконтрольованих домішок. Завдяки цьому кристалічна якість алмазних 

мікрокристалів зростає та зменшується механічне напруження в них. Мінімізувати 

механічне напруження у алмазних мікрокристалах вдається при відсутності 

іонного бомбардування (іони СН3
+, Нх

+ з енергіями ⁓ 10 – 50 еВ та іони 

неконтрольованих домішок Si, N) поверхні що росте, при використанні 

заземленого підкладкотримача. 

11. Запропоновано та експериментально підтверджено спосіб підвищення 

питомого опору детекторних алмазних полікристалічних плівок, вирощених 

методом PECVD із суміші CH4+H2, шляхом видалення графітоподібної 

компоненти, при відпалах у атмосфері Н2 при T ≥ 550 ºС.  

12. Запропоновано модель люмінесценції алмазних полікристалічних плівок 

як комбінованого матеріалу, який складається з двою структурних компонент. 

Показано, що люмінесценція плівок є суперпозицією люмінесценції алмазних 

мікрокристалів та вторинної компоненти на границях зерен.  

13. Встановлено, що заміщення водню у суміші CH4+H2 на N2 та Ar приводить 

до зменшення латерального розміру алмазних зерен до нанометрових, зростання 

об’ємної частки sp2 фази вуглецю та розміру її кластерів, та суттєвого зниження 

питомого опору (до 10-1 Ом‧см). Запропоновано фізичний механізм зниження 

питомого опору, який базується на вбудовуванні атомів азоту у границі алмазних 

зерен та модифікації її структури шляхом утворення з sp3 зв’язків тетраедрального 

аморфного вуглецю sp2 графітових зв’язків. Показано, що зміна питомого опору 

нанокристалічних плівок не пов’язана з формуванням донорного рівня, внаслідок 

вбудовуванню атомів азоту у кристалічні включення, а визначається саме, 

модифікацією структури неалмазної компоненти на границях алмазних зерен. 

14. Проведено порівняння процесів дефектоутворення у PECVD алмазних 

плівках та HPHT об’ємних монокристалах, а також їх ВАХ і амплітудних 

розподілів при взаємодії з потоком α-частинок. Встановлено,  що у структурі 

високотекстурованих (100) та (111) CVD алмазних плівок переважають дефекти 

азотної природи, пов’язані з присутністю вакансій вуглецю (NV0/-, H3 центри). У 

об’ємних HPHT монокристалах домінують одиничні ізольовані атоми (заміщення) 

NS. Показано, що ВАХ алмазних плівок і об’ємних монокристалів при однаковому 

нанесенні контактів мають подібну форму. При цьому для плівок відмічаються 

суттєво нижчі струми витікання. Виготовлені на основі алмазних плівок, 

радіаційні детектори показали високу чутливість при реєстрації α-

випромінювання. Детектори, виготовлені на основі об’ємних монокристалів 

характеризуються меншою чутливістю до радіації. Зниження чутливості пояснено 
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на основі подвійної ролі домішки азоту, яка може як підсилювати чутливість 

детектора, так і послаблювати в залежності від форми, в якій вбудовується у 

кристалічну ґратку. 

15. Показано, що зміною ростових параметрів, таких, як матеріал підкладки та 

її попередня обробка, температура та склад робочої газової суміші, можна 

оптимізувати дефектно-домішковий склад алмазних плівок до такого, який дасть 

максимальну чутливість до того чи іншого виду радіації. Зробити це для об’ємних 

монокристалів при застосуванні процесу росту HPHT складно, внаслідок 

застосування каталізаторів зародкоутворення (металічних сплавів типу Ni–B–Ti–

С і та  Mg–Zn–B–C). 
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Дисертація присвячена оптичному дослідженню особливостей дефектоутворення 

у детекторних матеріалах CdZnTe та алмазних полікристалічних плівках, зумовленого 

технологічними процесами, які застосовують при виготовленні радіаційних 

детекторів та радіаційним опроміненням. Основними методами дослідження є 

фотолюмінесценція та комбінаційне розсіювання світла. Додатково застосовувались 

методи атомно-силової та скануючої електронної мікроскопій, метод Фур’є 

спектроскопії. Тестування детекторних властивостей кристалів CdZnTe та 

алмазних плівок проводилось на стандартному спектрометричному тракті з 

багатоканальним аналізатором при реєструванні α-частинок джерел 239Pu, 241Am та 

γ-частинок 137Сs. 

В роботі визначено основні типи дефектів у досліджуваних матеріалах, 

індукованих зміною технологічних параметрів росту, легуванням, термічними 

відпалами та опроміненням швидкими електронами і γ-квантами. Встановлено 

динаміку взаємодії ростових дефектів з дефектами, зумовленими активними 

післяростовими факторами. Зокрема, показано ефективність легування кристалів 

CdZnTe донорними домішками In та Ge для компенсації ростових та радіаційно-

індукованих вакансійних дефектів. Встановлено, що ефект компенсації 

вакансійних дефектів залежить від концентрації легуючих домішок. Визначено, 

що оптимальна концентрація для домішки Ge лежить в околі 7×1018 cм-3, а домішки 

In – (8–10)×1016 cм-3. Встановлено динаміку взаємодії атомів легуючої домішки Ge 

у кристалах Cd0.96Zn0.04Te:Ge з радіаційними вакансіями кадмію при накопиченні 

дози γ-опромінення до 500 кГр. Показано, що основна перебудова дефектно-

домішкового складу кристалів Cd0.96Zn0.04Te:Ge має місце до дози 100 кГр, що 

суттєво перевищує відповідний поріг для нелегованих кристалів (10 кГр), та 

визначається генерацією вакансій кадмію, їх іонізацією, заповненням атомами Ge 

та об’єднанням у комплекси GeCdVCd. Пояснено немонотонну динаміку радіаційно-

стимульованого дефектоутворення у монокристалічних плівках Cd0.9Zn0.1Te/CdTe.  

В роботі показано, що ізотермічні відпали при температурах до 200ºС у 

атмосфері аргону при атмосферному тиску протягом 0.5 години γ-опромінених 

кристалів Cd0.95Zn0.05Te приводять до процесів зворотних до радіаційних та 

стимулюють ліквідацію радіаційно-індукованих вакансійних дефектів, дисоціацію 

їх кластерів та відновлення початкового дефектно-домішкового складу. 

Встановлено, що газостатична обробка детекторних структур Au-Cd0.9Zn0.1Te-Au у 

атмосфері Ar при температурі 170С та тиску 0.4 ГПа приводить до руйнування 

плівок поверхневих оксидів TeOx, дифузії атомів золота з контакту у приконтактну 

область кристалів Cd0.9Zn0.1Te, утворення атомів заміщення Au3+ та об’єднання їх 

з нескомпенсованими сусідніми VCd. Як наслідок, спотерігається зниження струмів 

витікання та підвищення кількості імпульсів у каналах детектора. 

В результаті дослідження процесів дефектоутворення у алмазних 

полікристалічних плівках, зумовлених технологічними особливостями їх 

осадження методом PECVD, встановлено, що плівки складаються з двох 

структурних компонент – алмазної (sp3 – фаза вуглецю) та вторинної неалмазної 

(суміш sp2 + sp3 фаз вуглецю). Їх об’ємна частка залежить від параметрів осадження 
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– матеріалу та температури підкладки, складу робочої газової суміші та її тиску. 

Показано, що заміщення водню у суміші CH4+H2 на N2 та Ar приводить до 

зменшення латерального розміру алмазних зерен до нанометрових, зростання 

об’ємної частки sp2 фази вуглецю та розміру її кластерів та суттєвого зниження 

питомого опору (до 10-1 Ом‧см). Показано, що зміна питомого опору алмазних 

нанокристалічних плівок не пов’язана з формуванням донорного рівня, внаслідок 

вбудовуванню атомів азоту у кристалічні включення, а визначається модифікацією 

структури вторинної компоненти плівок. 

Проведено порівняння випромінювальних і фононних властивостей PECVD 

алмазних плівок та HPHT об’ємних монокристалів, а також їх ВАХ та амплітудних 

розподілів при взаємодії з потоком α-частинок. Встановлено, що високотекстуровані 

CVD алмазні плівки володіють фононними і випромінювальними властивостями 

близькими до НPHT монокристалів та можуть працювати як радіаційні детектори. 

Виготовлені, на основі алмазних плівок, детектори показали високу чутливість при 

реєстрації α-випромінювання. Детектори на основі об’ємних монокристалів 

характеризуються меншою чутливістю до радіації. Зниження чутливості 

монокристалів пояснено на  основі подвійної ролі домішки азоту, який може як 

підсилювати чутливість детектора, так і послаблювати, в залежності від форми в 

якій він вбудувався у кристалічну ґратку. 

Ключові слова: детекторні кристали, CdZnTe, алмазні плівки, 

фотолюмінесценція, комбінаційне розсіювання світла, ІЧ спектроскопія, α-, β- та 

γ-випромінювання, легування, ізотермічний відпал. 
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The thesis is aimed to optical investigation of the peculiarities of defect formation 

in the detector-grade materials such as CdZnTe and CVD diamond films, caused by the 

different technological processes applied for the manufacturing of radiation detectors, as 

well as by ionizing radiation. The main investigation methods are photoluminescence 

and Raman scattering. The additional methods of atomic force and scanning electron 

microscopies, Fourier-transform spectroscopy were applied regardless. The testing of the 

detecting properties of CdZnTe and CVD diamond films was carried out using the 

standard spectrometric tract with multichannel analyzer during registration of the α-

particles of 239Pu, 241Am sources and γ-particles of 137Cs source. 
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In the work the main types of defects in the studied materials induced by the varying 

in the growth technological parameters, doping, thermal treatments and irradiation with 

fast electrons and γ-quanta were determined. The dynamic of the interaction between the 

growth defects and defects caused by active post-growth actions was ascertained. In 

particular the efficiency of the doping of the CdZnTe crystals with In and Ge atoms for 

the compensation of the growth and radiation-induced vacancy type defects was shown. 

It was ascertained that the effect of the vacancy type defects compensation depends on 

the concentration of the doping atoms. It was determined that the optimal concentration 

for the Ge dopant is closed to 7×1018 cm-3, whereas for the In dopant – (8–10)×1016 cm-

3. The dynamic of the interaction of the Ge atoms in Cd0.96Zn0.04Te:Ge crystals with 

radiation-induced VCd under the accumulation of irradiation dose until 500 kGy was 

obtained. It was shown that the main rearrangement of the defect-impurity composition 

of Cd0.96Zn0.04Te:Ge crystals takes place until the dose 100 kGy, which exceeds the 

corresponding threshold for undoped crystals,  and is determined by the generation of 

the VCd, their ionization and substitution by the Ge atoms with the association in the 

complexes GeCdVCd. The non-monotonic dynamic of the radiation-induced defect 

formation in the Cd0.9Zn0.1Te/CdTe thin films was obtained and explained. 

It was shown that the isothermal annealing at the temperatures until 200℃ in the Ar 

ambient at the atmospheric pressure during 0.5 hour of the γ-irradiated Cd0.95Zn0.05Te 

crystals causes the processes opposite to the radiation-induced ones and stimulates the 

liquidation of the radiation-induced vacancy type defects, dissociation of their clusters 

and recovery of the initial defect-impurity composition. It was obtained that gas-static 

processing of the Au-Cd0.9Zn0.1Te-Au detector structures in Ar ambient, at the 

temperature 170℃ and pressure 0.4 GPa causes the destruction of the surface oxides 

TeOx, the diffusion of Au atoms from the contact to Cd0.9Zn0.1Te crystal, formation of 

the substitutional atoms Au3+ and their association into the complexes AuCdVCd. The 

noted interaction between defects leads to the decrease in the leakage currents and 

increase in the number of counts in the detector channels. 

As the result of the investigation of defect formation in the CVD diamond films, 

caused by the technological peculiarities of their plasma-chemical deposition the fact that 

the films consist of two structural components – basic diamond (sp3 carbon phase) and 

secondary non-diamond (composition of sp2 and   sp3 carbon phases) was obtained. Their 

volume fraction depends on the deposition parameters – substrate material and 

temperature, working gas composition and pressure. It was shown that the hydrogen 

substitution in the mixture CH4+H2 on the N2 and Ar causes the decrease in the size of 

the diamond grains down to nanometers, the increase in the volume fraction of sp2 carbon 

phase and the size of their clusters and the substantial decrease in the resistivity (until 10-

1 Ohm×cm). The noted change in the resistivity of the nanocrystalline diamond films was 

explained by the modification of the secondary phase in the diamond grains edges 

induced by nitrogen atoms embedding.  

The comparison of the radiating and vibrating properties of CVD diamond 

polycrystalline films and HPHT bulk diamond single crystals as well as their current-

voltage characteristics and pulse-height distributions during the registration of the α-
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particles flux was carried out. It was obtained that highly-textured CVD diamond films 

have the radiating and vibrating properties very close to the inherent in HPHT bulk 

crystals and they can be applied for the detection of nuclear radiation (X-ray, α-, β, and 

γ-). The detectors manufactured on the basis on the highly-textured films have shown the 

high sensibility during registration of the α-particles flux. HPHT diamond based 

detectors were characterized by the smaller sensitivity to the radiation. This fact was 

explained by the dual role of the nitrogen dopant, which can cause both enhancement 

and reduce the detector sensitivity depending on the form it was embedded. 

Key words: detector crystals, CdZnTe, diamond films, photoluminescence, Raman 

scattering, Infrared spectroscopy, α-, β- and γ-irradiation, doping, isothermal treatment. 

 


