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Насєка Ю.М. Дефектоутворення у кристалах CdZnTe та алмазних 

полікристалічних плівках. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
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математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, 2021. 

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 полікристалічних 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, пов’язана з 
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накопиченням порогової дози опромінення, при якій кристали втрачають 

детекторні властивості, 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. На основі зміни механічного напруження 

пояснено немонотонну динаміку радіаційно-стимульованого дефектоутворення 

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

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

значно вище температури Дебая для кристалів CdZnTe (200 K) 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 – 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 і суттєвого 

зниження питомого опору (до 10-1 Ом‧см). Показано, що зміна питомого опору 
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алмазних нанокристалічних плівок не пов’язана з формуванням донорного рівня, 

внаслідок вбудовуванню атомів азоту у кристалічні включення, а визначається 

модифікацією структури вторинної компоненти плівок, а саме збільшенням 

частки sp2 зв’язаного вуглецю. 

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. А саме, якщо азот вбудовується у формі ізольованих атомів заміщення 

NS, то спостерігається зниження чутливості, а якщо у формі комплексів з 

вакансіями (NV центри) – підвищення. 

Ключові слова: детекторні кристали, CdZnTe, алмазні плівки, 

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

γ-випромінювання, легування, ізотермічний відпал. 

 

ABSTRACT 

Nasieka Iu.М. Defect formation in CdZnTe and polycrystalline diamond 

films. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for a doctor of physics-mathematical sciences degree by speciality 

01.04.07 – physics of solid state. – V. Ye. Lashkaryov Institute of semiconductor physics 

of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 
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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 infrared spectroscopy also were 

applied. The testing of the detecting properties of CdZnTe and CVD diamond films was 

carried out using the standard spectrometric tract with the multichannel analyzer during 

registration of the α-particles of 239Pu, 241Am sources and γ-particles of 137Cs source. 

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 cadmium vacancies 

(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, corresponding to the gain of the threshold dose due to the 

loss of the detector properties, takes place until the dose 100 kGy, which exceeds the 

corresponding threshold for undoped crystals (10 kGy). This rearrangement 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 basing on the change in the mechanical strain. 
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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-

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 
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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. In 

particular, the formation of the isolated substitutional NS atoms causes the decrease in 

the sensitivity, while formation of the complexes with vacancies (NV centers) – 

increase in the sensitivity. 

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

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

treatment. 
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ВСТУП 

Обгрунтування вибору теми дослідження. 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 
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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 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 
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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. 
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3. Встановити фізичні механізми зміни структури та дефектно-

домішкового складу алмазних полікристалічних плівок, синтезованих 

методом гетероепітаксії 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 
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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,  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 
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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 
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(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. 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.  
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Апробація результатів дисертації. Відомості, що викладено у 

дисертації, доповідались та обговорювались на таких міжнародних 

конференціях: 

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

2. V Українська конференція з фіз. 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 conf. 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, Symp. 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. 

 

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 
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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 

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.  

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. 

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 
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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. 

 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). 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. В розділі запропоновано пояснення ефектів 

насичення дозових залежностей 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.  
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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. 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 при значному впливі 

ангармонічних коливань при температурах значно вищих за температуру 

Дебая (⁓ 200 К). 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 дослідженню впливу попередньо нанесеного 

зародкового шару на ростові підкладки при PECVD синтезі алмазних плівок на 

процеси дефектоутворення в них. В розділі проаналізовано структуру плівок, 

основні типи дефектів у алмазній та вторинній компонентах плівок та процеси їх 

взаємодії. Розглянуто основні фактори, які впливають на співвідношення 

вторинної та алмазної компонент плівок та частку sp2/sp3 зв’язків вуглецю. 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, у порівнянні з процесом спонтанної нуклеації. Зменшення 

механічного напруження – це позитивний ефект для детекторного матеріалу. 
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Проте він супроводжується збільшенням частки графітоподібної компоненти, 

і як наслідок, зростанням провідності плівки. Зростання провідності плівки 

також негативно впливає на  процес збору заряду в детекторі, 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. 

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 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 початкових 

центрів нуклеації. Проте, по мірі росту плівки, коли вона стає суцільною, потік 

іонів приводить до порушення кристалічної ґратки та утворення структурних 

дефектів. Показано, що уникнути небажаного іонного бомбардування 

поверхні плівки, що росте, можна використовуючи заземлений 

підкладкотримач. 

У сьомому розділі наведено результати дослідження процесів 

дефектоутворення у алмазних плівках, синтезованих плазмохімічним методом із 

суміші CH4+H2 при заміщенні водню на азот. В розділі проаналізовано динаміку 

перетворення структури плівок при зменшенні частки водню у газовій суміші. 
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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. 

Восьмий розділ присвячено дослідженню фононних, люмінесцентних та 

детекторних властивостей високотекстурованих алмазних полікристалічних 

плівок. Проаналізовано режими отримання таких плівок, процеси 

дефектоутворення в них, зумовлені матеріалом підкладок та огранкою 

мікрокристалів. В розділі проведено порівняння властивостей високотекстурованих 

алмазних плівок із плівками, які мають хаотичну орієнтацію мікрокристалів та з 

високоякісними алмазними монокристалами, вирощеними методом HPHT. 

У Висновках узагальнено та систематизовано основні найбільш значущі 

результати, які мають найбільше наукове та практичне значення. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Прилади радіаційного контролю для радіаційної безпеки України 

Найбільш поширеним джерелом радіаційної та ядерної небезпеки 

являються, зокрема атомні електростанції (АЕС) та підприємства, які 

займаються переробкою ядерного палива. Україна входить у першу десятку 

держав з розвинутою ядерною енергетикою. У зв’язку з неперервним 

підвищенням вимог до радіаційної безпеки проблема модернізації систем 

радіаційного контролю АЕС є на сьогодні надзвичайно актуальною. Таким 

чином, безпека АЕС та контроль за рухом радіаційних відходів є головними 

завданнями радіаційної безпеки України [1, 2]. За останнє десятиліття в ДП 

НАЕК «Енергоатом» були розроблені і виконувались декілька програм з 

підвищення безпеки енергоблоків АЕС України, серед яких слід згадати 

співпрацю із міжнародними організаціями МАГАТЕ, Європейською асоціацією 

з технічної безпеки ETSON, Європейською технологічною платформою 

NUGENIA, Європейською технологічною платформою у сфері готовності до 

реагування та відновлення у випадку надзвичайної ядерної та радіологічної 

ситуації NERIS [3, 4].  

Для АЕС України зусилля українських науковців, які працюють у сфері 

радіаційної безпеки можна розділити на три основні напрямки: поводження з 

ядерними відходами і виведення реакторів з експлуатації, розв’язання проблем 

паливного циклу та супровід діючих реакторів. Роботи в рамках кожного із 

зазначених напрямків пов’язані з розробкою та експлуатацією приладів 

радіаційного контролю. Розробка та імпортозаміщення приладів радіаційного 

контролю (радіаційних детекторів) приведе до суттєвого економічного та 

наукового ефектів. Установи НАН України вже мають значні напрацювання для 

виконання завдань з підвищення ядерної та радіаційної безпеки держави. 

Наприклад, Інститут сцинтиляційних матеріалів сьогодні є лідером з 
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розроблення детекторів, сцинтиляційних матеріалів, комплектуючих для 

приладів ядерного та радіаційного контролю. В Інституті створено портали і 

сканери для пунктів пропуску на державному кордоні [5, 6]. У НТК «Інститут 

монокристалів» розроблено та відпрацьовано технологію вирощування 

монокристалів CdZnTe для напівпровідникових детекторів іонізуючого 

випромінювання. Такі детектори використовують у ядерній енергетиці для 

дозиметрії та моніторингу території АЕС, аналізу ізотопного складу і контролю 

герметичності тепловиділяючих елементів [7, 8]. У ННЦ ХФТІ розроблено 

технологію осадження високоомних алмазних плівок детекторної якості з 

питомим опором ⁓ 1014 Ом×см та створено детектори γ- та рентгенівського 

випромінювання на їх основі [9, 10]. ІЯД НАН України є головною установою з 

питань методичного супроводу функціонування систем фізичного захисту і 

вирішення проблем ядерної криміналістики [1, 2]. Інститут проблем безпеки 

АЕС здійснює великий обсяг робіт з науково-технічної підтримки перетворення 

об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему; розробляє наукові основи 

безпеки АЕС та об'єктів з ядерними технологіями; проводить моніторинг безпеки 

ядерних установок; розробляє директиви поводження з радіоактивними 

відходами та ядерним паливом [1, 2].  

Всі перелічені заходи з підвищення радіаційної безпеки України також 

пов’язані з розробкою та експлуатацією радіаційних детекторів. Вдосконалення 

таких детекторів нерозривно пов’язане зі створенням нових матеріалів для 

чутливих елементів, дослідження та вдосконалення властивостей яких приведе 

до створення сучасної вітчизняної технології конкурентноздатних 

високоефективних промислових приладів радіаційного контролю. Крім того, 

створення таких приладів – одна з важливих задач в медицині і системі 

єкологічної безпеки. Також прилади для контролю випромінювань необхідні 

підприємствам, які використовують іонізуюче випромінювання у виробничих 

циклах. Значна частина задач радіаційного контролю може бути вирішена за 

допомогою приладів з напівпровідниковими детекторами.  



34 
 

 
 

1.2 Напівпровідникові детектори іонізуючого випромінювання  

З моменту відкриття α-, β-, γ- та Х-променів постало питання про 

інструменти, які здатні виявляти та ідентифікувати одиничні кванти 

випромінювання і визначати їх енергію та місцезнаходження в просторі. За 

аналогією з радіофізикою такі прилади отримали назву – детектори. 

Актуальність і масштабність даного напрямку досліджень не викликає сумнівів. 

Розробка детекторів іонізуючого випромінювання завжди стримувала розвиток 

експериментальної фізики ядра та стимулювала розвиток напівпровідникового 

матеріалознавства. З початку 70-х років минулого століття для виготовлення 

детекторів використовуються напівпровідникові матеріали, а сучасна 

експериментальна фізика високих енергій вже не може обійтись без 

напівпровідникових детекторів [11]. Масштаб використання напівпровідникових 

детекторів можна показати на прикладі Міжнародного проекту ATLAS at LHC 

(CERN, Швейцарія), який використовує фінансовий фонд розміром у 500 млн 

доларів США. Тільки в одному цьому проекті піксельні напівпровідникові 

детектори займають площу більшу ніж 2 м2 та містять 140 мільйонів чутливих 

елементів, а мікролінійчасті детектори для позиціювання пучків частинок 

займають площу більшу, ніж 60 м2 і при цьому містять 6 мільйонів лінійних 

елементів [12]. Широке застосування напівпровідникових детекторів сприяло 

розвитку окремого напрямку у фізиці напівпровідників, який пов’язаний як з 

розробкою детектуючих приладних систем, так і функціональних матеріалів для 

них. Еволюцію даного наукового напрямку можна розділити на 3 етапи. На початку 

70-х років були створені перші напівпровідникові детектори, функціональними 

елементами у яких були монокристали Si і Ge, компенсовані літієм, у кінці 80-х 

років створено спектрометричні детектори на основі чистих матеріалів Si і Ge. 

Менше 15 років тому, завдяки успіхам у технології вирощування широкозонних 

напівпровідникових кристалів CdTe, CdZnTe, ZnSe тощо, розпочався новий етап у 

створенні напівпровідникових детекторів – детектори на основі складних 

багатокомпонентних напівпровідникових з’єднань [13–23].  
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Напівпровідниковий детектор – це напівпровідник з нанесеними на його 

протилежні грані металічними контактами, тобто це структура метал-

напівпровідник-метал [24–26]. Так як і у йонізаційній камері, в чутливому об’ємі 

напівпровідникового детектора при проходженні іонізуючого випромінювання 

утворюються носії заряду, які під дією зовнішнього електричного поля 

збираються на електродах. Останній процес має назву збір заряду і він, фактично, 

визначає ефективність роботи детектора. Виникаючі, при цьому, імпульси 

струму або напруги з амплітудою ΔU = eE/ωC використовують для реєстрації 

іонізуючих частинок.  Характерно, що середня енергія, яка затрачається на 

утворення однієї пари електрон-дірка, приблизно у 10 разів менша ніж у газах. 

На відміну від газових іонізаційних камер, де захоплення електронів приводить 

до утворення рухливого іону, у напівпровідникових елементах можливе 

захоплення носіїв струму на нерухомі центри, що приводить до нових, у 

порівнянні з газовими детекторами, явищами. Крім того, у напівпровідниковому 

детекторі заряди можуть виходити з електродів і входи в них. Тому велике 

значення мають контактні явища.  При виготовленні детекторів використовують 

контакти двох типів: випрямляючі (бар’єрні) та омічні. Омічні контакти 

застосовують при пасивному підключенні напівпровідника до зовнішньої 

електронної схеми, тому вони повинні характеризуватись постійним і 

максимально низьким електроопором. Випрямляючі контакти (бар’єри Шотки) 

являються активними елементами електронних схем, вони характеризуються 

нелінійною вольт-амперною характеристикою (ВАХ) і у багатьох відношеннях 

аналогічні діодам на основі р-п переходів [24, 26]. Найкращою енергетичною 

роздільною здатністю при реєстрації γ-квантів володіють детектори з 

бар’єрними контактами внаслідок низьких струмів витікання і рівнів шумів. 

Виділяють 3 основні переваги напівпровідникових детекторів перед 

газовими іонізаційними камерами [27–37]: 

1. Енергія утворення однієї пари носіїв в напівпровідниковому детекторі 

суттєво менша, ніж у газах. Отже, кількість утворених пар у напівпровіднику 

буде значно вища і вона менше схильна до статистичних флуктуацій. 
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2. Густина матеріалу напівпровідникового детектора значно більша, ніж 

густина газів. Тому навіть невеликі за розмірами детектори можуть реєструвати 

частинки високих енергій і гама-кванти. 

3. Час наростання електричного імпульсу у напівпровідниках значно 

менший, ніж у іонізаційних камерах, так як рухливість носіїв у напівпровідниках 

суттєво вища, ніж рухливість іонів і електронів у камерах. 

Напівпровідник, на якому реалізується детектор повинен мати низку 

необхідних властивостей, які забезпечуватимуть високу спектральну роздільну 

здатність і високу ефективність збору зарядів [15]: 

1. Високий атомний номер (Z) для ефективної радіаційно-атомної 

взаємодії. Поперечний переріз фотоелектричного поглинання у матеріалі з 

атомним номером Z змінюється як Zn, де 4 < n < 5. 

2. Достатньо велика ширина забороненої зони (Eg) для високого питомого 

опору та низьких струмів витікання. Умова низьких струмів витікання при роботі 

детектора за умови прикладеної напруги зміщення є критичною для 

функціонування детектора при малих шумах. Високий питомий опір (>109 

Ом×см) досягається використанням матеріалів з великою Eg та низькою 

концентрацією власних носіїв, а також контролем власних і індукованих 

дефектів для фіксування рівня Фермі близько середини зони. 

3. Eg не повинна бути занадто великою, через те, що енергія іонізації 

електронно-діркової пари достатньо мала (< 5 eВ). Зважаючи на те, що не існує 

мінімального значення Eg для детектування радіаційного випромінювання [13],  

значення вищі 1.5 еВ достатні для контролю термічно-індукованого струму і 

втрат енеретичної роздільній здатності, спричинених шумом. Останнє гарантує, 

що кількість утворених електронно-діркових пар є достатньо високою і 

статистичне відхилення їх кількості мале.  

4. Високе значення параметру μτ, який визначає довжину дрейфу носіїв μτE 

[13–15], де Е – прикладене електричне поле. Повнота збору заряду визначається 

тим, яку частку товщини детектора фото-індуковані електрони і дірки 
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перетинають протягом часу збору заряду. В ідеальній ситуації довжина дрейфу 

носіїв повинна бути набагато більшою за товщину детектора.  

5. Матеріал детектора повинен бути високочистим, однорідним з 

мінімальною кількістю дефектів, з прийнятною площею перерізу взаємодії з 

радіацією та товщиною. Вимога однорідності і низької концентрації дефектів 

визначається потребою в забезпеченні оптимальних транспортних властивостей, 

низькими струмами витікання та відсутністю провідних електричних кіл 

короткого замикання між детекторними контактами [13–15]. 

6. Можливість наносити електроди, які не продукують додаткових 

дефектів, домішок та бар’єрів для збору заряду, і які можуть ефективно 

використовуватись для прикладання рівномірного електричного поля через 

функціональний елемент. Також важлива відсутність поляризаційних ефектів у 

детекторі [13]. 

7. Поверхня детекторного матеріалу повинна мати високий питомий опір, 

щоб мінімізувати шум, який визначається поверхневою провідністю. Також стан 

поверхні повинен бути стабільним у часі, для запобігання збільшенню 

поверхневих струмів витікання впродовж експлуатації детектора. [13–15]. 

Найбільш популярними та поширеними з подвійних та потрійних з’єднань, 

які використовуються в якості чутливих елементів детекторів, в даний час 

являються кристали GaAs, CdTe, CdZnTe та ZnSe. Високий інтерес до 

застосування кристалів CdTe і CdZnTe для детектування іонізуючого 

випромінювання [7, 16] зумовлений тим, що вони характеризуються найбільш 

вдалим поєднанням електрофізичних та детектуючих характеристик. На Рис. 1.1 

наведено порівняння електронних та детекторних властивостей кристалів 

CdZnTe та їх основних конкурентів – монокристалів Sі та Ge. Завдяки високому 

значенню середнього атомного номера (Z ~ 50) забезпечується високий ступінь 

поглинання випромінювання, а значна ширина забороненої зони (1.5 – 2.2 еВ) і 

високий питомий опір матеріалу (108 – 1011 Ом×см) дозволяють використовувати 

детектори при кімнатній температурі [24, 25]. 
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 Останнє десятиліття велика увага прикута до розробки детекторів на основі 

алмазних матеріалів, що зумовлене його унікальними фізичними властивостями. 

На Рис. 1.2 наведено порівняння електронних властивостей алмазу та класичного 

детекторного матеріалу – монокристалічного Si, а також ефективності утворення  

 радіаційних пошкоджень у зазначених матеріалах. Як видно, перевага алмазу  

 

 

(а) 

 

 

(б) 

Рисунок 1.1 – Фізичні властивості (а) та ефективність детектування фотонів 

100 кеВ (б) найбільш розповсюдженими напівпровідниками, для радіаційних 

детекторів [25]. 
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Рисунок 1.2 – Фізичні властивості алмазу і кремнію (а) та ефективність 

утворення пар Френкеля у алмазі, кремнії та германії [34–36]. 



39 
 

 
 

визначається значною шириною забороненої зони (Eg ⁓ 5.5 eВ), високими 

радіаційною, термічною та хімічна стійкістю, високою теплопровідністю (> 2000 

Вт·м−1K−1), високою рухливістю вільних носіїв (> 3000 см2В−1с−1), малими 

струмами витікання та тканиноеквівалентністю (Z = 7.42) [34–36]. Такі фізичні 

властивості дають можливість успішно замінити охолоджувані Si та Ge 

детектори для роботи у екстремальних умовах. Перші детектори іонізуючого 

випромінювання на основі природного алмазу були представлені вченими у 50-х 

роках минулого століття [37]. Проте, мала ймовірність відібрати матеріал з 

потрібними фізичними властивостями із природних, їх висока вартість та 

відсутність відтворюваної технології отримання алмазного матеріалу з наперед 

заданими властивостями затримали розвиток технології алмазних детекторів. З 

розвитком плазмохімічних методів осадження алмазних плівок з газової фази за 

різних схем її активації (PECVD – plasma enhanced chemical vapour deposition, 

MWCVD – microwave assisted chemical vapour deposition, HFCVD – hot filament 

chemical vapour deposition) [37] та синтезу алмазних монокристалів методом 

високого тиску та високої температури (НPHT – high pressure and high 

temperature) [38–40] відновились дослідження у сфері технології детекторів на 

основі синтетичних алмазних матеріалів. Актуальним науковим і практичним 

завданням на сьогодні є пошук і розробка науково-обґрунтованих плазмових 

технологій отримання алмазних мікро- і наноструктур з контрольованими 

властивостями для практичного застосування у неохолоджуваних детекторах 

рентгенівського та γ-випромінювання. Очікується, що використання у 

технологічному процесі гетероепітаксійного вирощування алмазних матеріалів 

зародкового шару із мікроалмазів, варіювання складом газової суміші (зміна 

частки метану та водню) та електричним потенціалом підкладкотримача є 

перспективним для отримання і дослідження нових алмазних мікро- та 

нанокристалічних плівок з контрольованими розмірами кристалітів і 

унікальними заданими властивостями.  
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1.3 Переваги та матеріалознавчі проблеми детекторів на основі CdZnTe 

і алмазних плівок 

1.3.1 Детектори на основі CdZnTe 

Незважаючи на відмінну енергетичну роздільну здатність та оптимальні 

транспортні властивості кремнієвих та германієвих детекторів, їх низька 

зупиняюча дія для високоенергетичних фотонів обмежує можливість їх 

застосування для реєстрації жорсткого рентгенівського та γ-випромінювання. Їх 

незначна Eg зумовлює використання кріогенних температурах при роботі 

детекторів. Тому, напівпровідникові матеріали із достатніми для функціонування 

при кімнатній температурі Eg з великим середнім атомним номером є надзвичайно 

актуальними для створення чутливих елементів детекторів іонізуючого 

випромінювання і є об’єктами наукового інтересу матеріалознавців вже останні 

10 років. Такі вдосконалені матеріали знаходять застосування не тільки в 

індустріальних системах візуалізації АЕС, а й у системах детектування 

високоенергетичних частинок та астрофізиці. 

Телурид кадмію та його твердий розчин з цинком CdZnTe є перспективним 

матеріалом для детектування рентгенівського та γ-випромінювання та 

досліджується з 1970-х років. Напівпровідникові детектори рентенівського та γ-

випромінювання на основі кристалів CdZnTe можуть бути побудовані в двох 

конфігураціях – фотострумова або імпульсна. Перевагами конфігурації 

фотоструму є швидке формування зображення з високою просторовою 

роздільною здатністю та можливість працювати з інтенсивними потоками 

радіації [41]. Комп’ютерна томографія та медична радіографія, транспортна та 

промислова безпека використовують детектори  CdZnTe, які працюють у 

конфігурації фотоструму. Проте, такі прилади не дають можливості зробити 

виміри енергетичних характеристик фотонів, а зображення формують у чорно-

білому режимі. Перевагою імпульсних детекторів є можливість розділення по 

енергії, що робить їх придатними для спектроскопії та спектроскопічних 

зображень [41, 42].  Внаслідок довгого часу формування сигналу та його аналізу 
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імпульсні детектори використовуються для дослідження низько-інтенсивних 

потоків. На Рис. 1.3 наведено найпростішу схему імпульсного детектора на 

основі кристалу CdZnTe з планарними контактами та спектрометричним трактом.  

 

 

 

Рисунок 1.3 – Cхема детектора рентгенівського випромінювання на основі 

CdZnTe, який працює в імпульсній конфігурації [41]. 

 

 

Детектор складається з кристалу CdZnTe розміром 10×10 мм, з золотими контактами 

на протилежних гранях. Великий середній атомний номер (Z ⁓ 50) спричинює 

високу квантову ефективність, необхідну для роботи детектора у енергетичній 

області 10 – 500 кеВ. Ширина забороненої зони (Еg = 1.44 еВ для CdTe) дає 

можливість функціонувати таким детекторам при кімнатній температурі [41, 42]. 

Матеріал детектора збіднений на вільні носії, а до нього прикладена напруга 

зміщення. Високоенергетичні фотони індукують електрон-діркові пари в об’ємі 

напівпровідника внаслідок фотоефекту або ефекту Комптона. Взаємодія 

проходить у два етапи. Електрони, які виникли внаслідок фотоефекту або ефекту 

Комптона, втрачають свою енергію через повторювану іонізацію (утворення 

нових електрон-діркових пар). Внаслідок значного перерізу цього процесу 

електрон-діркові пари формують високолокалізовані зарядові області розміром 

декількох мікрон в діаметрі. Області електронів і дірок розділяється 
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прикладеним електричним полем. Електрони та дірки рухаються у протилежних 

напрямках, створюючи тимчасовий імпульс струму. Цей струм інтегрується 

зарядочутливим передпідсилювачем для вимірювання сумарного заряду, 

створеного зовнішньою радіацією, та формує імпульс напруги з амплітудою 

пропорційною до сумарного заряду. Такі імпульси напруги підсилюються та 

збираються як гістограма в багатоканальному аналізаторі. Фотони з різною 

енергією створюють імпульси напруги з різною амплітудою та індивідуальні 

піки з різними положеннями максимуму [41]. Сьогодні, завдяки значному 

прогресу у вирощуванні високоякісних кристалів CdZnTe, для γ-променів 60 кеВ 

досягнуто значної енергетичної роздільної здатності (< 1 кеВ) [42–45].  

Незважаючи на високі успіхи у розробці детекторів на основі CdZnTe, існує 

цілий набір проблем та недоліків, пов’язаних з детекторним матеріалом. 

Вирощені злитки мають значні розміри (d ⁓ 50 мм), але вони є полікристалічними 

з нерівномірним розподілом μτ, внаслідок наявності неконтрольованих домішок, 

дефектів, включень нестехіометричних Те та Сd, а також границь зерен. Такі 

ростові структурні дефекти негативно впливають на повноту збору  заряду і 

приводить до слабкого спектрального відгуку. Структурні дефекти можуть 

також виникати внаслідок технологічних процесів (технологічні дефекти), 

необхідних для виготовлення детектора – полірування, різка, нанесення 

контактів тощо. Інша важливий тип дефектів – радіаційні, виникають в ході 

експлуатації при наборі достатньої експозиційної дози. Радіаційні структурні 

дефекти також приводять до зниження ефективності роботи детектора 

(радіаційне вигорання матеріалу).  

Слід відмітити високу вартість монокристалічного CdZnTe, яка стимулює 

розвиток плівкових технологій [46, 47]. Зокрема, великі успіхи у вирощуванні 

великих за площею (100×100 мм) плівок CdZnTe/GaAs та CdZnTe/CdTe 

товщиною до 1 мм десягнуто методом СSS (close spaced sublimation) [46, 47]. 

Після нанесення Au контактів ці плівки показали достатню (2%) енергетичну 

роздільну здатність при реєстрації α-частинок джерела 241Am. Проте, достаньо 

висока густина дислокацій (⁓ 1.5×105 см-2) приводить до проблем збору заряду 
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та чутливості детектора. Крім того проблемним залишається інтерфейсний шар 

CdZnTe/GaAs та його реакція при взаємодії з потоком радіації. 

Отже, електрично активні об’ємні, поверхневі, інтерфейсні, підповерхневі 

структурні дефекти приводять до нерівномірного захоплення зарядів та 

створюють надмірний шум, який погіршує роботу детектора [41]. Мінімізація 

кількості структурних дефектів протягом росту кристалів та технологічних 

процесів створення приладу є на сьогодні головним матеріалознавчим викликом 

для технології детекторів іонізуючого випромінювання на основі СdZnTe. Таким 

чином, дослідження процесів радіаційного дефектоутворення у кристалах 

CdZnTe та тонких плівках на їх основі, а також дефектів, індукованих 

вирощуванням, механічною та термічною обробкою, нанесенням і формовкою 

контактів є актуальними задачами, розв’язання яких дасть можливість 

вдосконалити методики отримання самого матеріалу та створення на його основі 

детекторів. 

 

1.3.2 Радіаційні детектори на основі алмазних матеріалів 

Конструкційно алмазні детектори іонізуючого випромінювання також 

являють собою прямокутну твердотільну іонізаційну камеру. Внаслідок високої 

радіаційної стійкості (потрібно ⁓ 35 еВ для зміщення атома вуглецю з вузла) 

алмази є найбільш перспективними для реєстрації нейтронів у активних зонах 

реакторів АЕС [48–50]. Схему детектора нейтронів на основі полікристалічних 

алмазних шарів наведено на Рис. 1.4. Швидкі нейтрони реєструються у шарі 

нелегованого алмазу згідно реакцій n + 12C = α + 9Be – 5.7 MeВ [51]. Теплові 

нейтрони взаємодіють з речовиною конвертора згідно реакції n + 6Li = Tritium + 

α + 4.8 MeВ. На основі алмазних шарів створено більш складні прилади – 

детекторні лінійки і піксельні матриці для аналізу просторового розподілу 

потужності радіаційних потоків [52–54]. У таких ускладнених детекторах 

сильно зменшуються розміри функціональних блоків. Тому актуальними 

стають проблеми контролю морфології поверхні алмазного шару, механічних  
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напружень, розмірів та орієнтації мікрокристалів. У алмазних детекторах з 

металічними контактами при роботі у сильних потоках іонізуючого 

випромінювання першими деградують металічні контакти [54]. Сьогодні 

активно розробляються графітні контакти, які є більш радіаційно-стійкими. Крім 

того, механічне полірування, яке застосовується для зменшення поверхневої 

шорсткості алмазного шару, приводить до появи поверхневих дефектів, які 

фіксують рівень Фермі на специфічному положенні, де випадковим чином 

можливі як інжекція, так і блокування контакту. Використання вуглецевих 

контактів дає можливість оминути і цю проблему та створити стабільні омічні 

контакти [55, 56]. Одним із перспективних методів нанесення вуглецевих 

контактів є той же PECVD [57, 58]. Питомий опір контактів, їх адгезія до 

алмазної плівки сильно залежить від її структури та співвідношення sp2/sp3 

зв’язків, які визначаються параметрами осадження – температурою, тиском та 

складом робочої газової суміші. Таким чином, стан технології алмазних 

детекторів залежить від успіхів у вдосконаленні методів синтезу алмазного 

матеріалу з газової плазми [59–69]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Блок-схема детекторів нейтронних потоків на основі 

алмазоподібних матеріалів [51]. 
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При застосуванні методу PECVD алмазні плівки можуть осаджуватись на 

алмазні монокристалічні підкладки, отримані методом HPHT (гомоепітаксія), 

або на металічні та кремнієві підкладки (гетероепітаксія). Робочим газом слугує 

метан-воднева суміш CH4+H2 у процентному співвідношенні (1-10% СН4, 90-

99% Н2). У ідеальному випадку гомоепітаксійна плівка є монокристалічною із 

фізичними властивостями ідентичними до НРНТ монокристалів. 

Гетероепітаксійна плівка складається з двох структурних компонент – алмазної 

(алмазні мікрокристали, sp3 фаза вуглецю) та неалмазної (суміш sp2 та sp3 фаз 

вуглецю). Неалмазна (вторинна) компонента займає до 10% загального об’єму 

плівки [70–71] та знаходиться на границях і поверхні алмазних зерен, як це 

схематично зображено на Рис. 1.5. Саме її електронні та структурні властивості 

визначають характеристики всієї плівки. Дефектна структура монокристалічних 

включень та співвідношення алмазної та вторинної компонент у структурі плівок  

 

сильно залежить від складу газової суміші, температури та попередньої обробки 

підкладки, матеріалу підкладки та його дефектної структури [72–75].  

Гомоепітаксійні алмазні монокристалічні підкладки вирощуються методом 

HPHT у камері високого тиску (⁓ 6 ГПа) та високої температури (⁓ 1600 ℃). 

 

 

Рисунок 1.5 – Схема росту гетероепітаксійної алмазної полікристалічної 

плівки. 

 

 

(Si, Mo) 
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Джерелом вуглецю являється графіт, до якого додають суміш каталізаторів для 

полегшення росту на первинних зародках. Каталізаторами є сплави типу Ni-B-

Ti-C або Mg-Zn-B-C. У камері створюється градієнт температури, при якому 

джерело вуглецю розігріте більше, ніж місце кристалізації. У таких умовах атоми 

вуглецю дифундують через розплав металів у область кристалізації.  

Атоми азоту, як основна неконтрольована домішка, практично завжди 

наявні у структурі CVD та НPHT алмазів. Їх наявність зумовлена або 

недосконалістю вакууму у ростових установках, або спеціальним додаванням 

азоту в робочу газову суміш чи вихідний порошок [76–78]. Атоми азоту 

вбудовуються як у вторинну компоненту плівок, так і у алмазну, створюючи 

люмінесцентно-активні дефекти – NV центри, або атоми заміщення NS [76, 77].  

У Табл. 1.1 систематизовано з [76–80] дані про атомну структуру азотних 

дефектів у кристалічній ґратці алмазу та їх прояв у спектрах ФЛ чи ІЧ 

поглинання.  

 Використання зародкових шарів на підкладках приводить до суттєвого 

підвищення швидкості росту плівки у порівнянні з процесом спонтанної 

нуклеації. Зародковий шар наносять шляхом механічного полірування поверхні 

підкладок алмазними порошками. При високій температурі осадження з газової 

фази (⁓ 1200℃) дефекти та домішки із зародкового шару можуть дифундувати у 

об’єм як алмазної так і вторинної компоненти та змінити їх електронні та 

випромінювальні властивості у порівнянні із плівками, отриманими при 

спонтанній нуклеації. Сьогодні внаслідок можливості контролю дефектно-

домішкового складу у синтетичних алмазних матеріалах, шляхом підбору 

параметрів росту, їх електронні властивості вже переважають властивості 

найкращих природних зразків [81]. 

Незважаючи на успіхи технології радіаційних детекторів на основі моно- та 

полікристалічного алмазу, низка проблем, пов’язаних із синтезом 

функціональних шарів залишаються не вирішеними і являються предметом 

досліджень багатьох наукових груп до сьогодні [82, 83]. Серед них найбільш 

актуальних -  
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– контроль швидкості росту при збереженні структурної якості, контроль 

розмірів та орієнтації алмазних зерен, співвідношення об’єму алмазної та 

вторинної компонент та sp2/sp3 фаз вуглецю, контроль наявності на розподілу 

 

Таблиця 1.1 – Конфігурації вбудовування атомів азоту в ґратку алмазу [76–80] 

 

Структура азотного 

дефекту 

Абревіатура 

 

Пояснення 

 

Прояв у спектрах 

ФЛ та ІЧ - 

поглинання 

 

C - центр 

Одиничний 

ізольований атом 

азоту (атом заміщення 

– NS) 

1130 см-1, 1344 см-1 

(ІЧ поглинання) 

3.3 еВ (ФЛ) 

 

 

NV - центр 

Одиничний атом 

азоту, який 

знаходиться біля 

вакансії вуглецю (V) 

1.945 еВ, 2.15 еВ 

(ФЛ) 

 

H3 - центр 

 

Два суідні атоми 

азоту, які знаходяться 

біля вакансії вуглецю 

2.46 еВ (ФЛ) 

 

N3 - центр 

Три сусідні атоми 

азоту, які оточують 

вакансію вуглецю 

 

2.6 еВ (ФЛ) 

 

А –центр 
Два суідні атоми азоту 

(атоми заміщення) 

1213 см-1, 1282 см-1 

(ІЧ поглинання) 

2.95 еВ (ФЛ) 

 

В - центр 

Чотири атоми азоту, 

які оточують вакансію 

вуглецю 

1176 cм-1 

(ІЧ поглинання) 
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азотних та кремнієвих дефектів в напрямку від підкладки до поверхні. 

Розв’язання зазначених проблем неможливе без дослідження та ідентифікації 

механізмів дефектоутворення, яке супроводжує синтез алмазних плівок методом 

PECVD. 

 

1.4  Радіаційне дефектоутворення у детекторних кристалах 

1.4.1 Радіаційні пошкодження кристалічної ґратки 

Важливим фактором дефектоутворення у напівпровідникових кристалах, 

окрім ростового та зумовленого технологічними процесами, є радіаційне 

випромінювання. При взаємодії радіації з напівпровідником у ньому 

утворюються та накопичуються радіаційні дефекти [84]. З часом кількість 

радіаційних дефектів збільшується до критичної межі, при якій детектор вже не 

може коректно працювати (відбувається зникнення або суттєве розмиття 

фотопіку, суттєво знижується імпульсна/рахункова характеристика). Такий 

процес називається радіаційним вигоранням детектора  [23]. Рентгенівські та γ-

промені можуть взаємодіяти з речовиною напівпровідника через чотири основні 

механізми [23, 85, 86]: пружне розсіяння (Релеївське, Томсонівське, ядерний 

резонанс), фотоелектричне поглинання, Комптонівське розсіювання, утворення 

пар для фотонів з енергією більше 1 МеВ. Для ідеальної роботи детектора 

найкраще підходив би механізм фотоелектричного поглинання. У такому 

механізмі вся енергія падаючого фотона поглинається одним орбітальним 

електроном атома детекторного матеріалу. Цей фотоелектрон потім втрачає 

набуту кінетичну енергію через процес утворення великої кількості електрон-

діркових пар. Детектування саме цих зарядів, як імпульсів струму через зовнішнє 

електричне коло, дає можливість сформувати амплітудний розподіл. 

Радіаційне випромінювання неминуче приводить до радіаційних 

пошкоджень детекторного матеріалу, тим самим зменшуючи його 

експлуатаційний термін. Радіаційно-індуковані пошкодження (дефекти) 

утворюються двома основними механізмами [23, 85]:  
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1) Пошкодження зміщення – падаюча радіація витісняє атоми у 

кристалічній ґратці напівпровідникового чутливого елемента з вузлів, що відразу 

впливає на електрофізичні характеристики кристалу. 

2) Іонізаційні пошкодження – енергія накопичена в шарі діелектрика, 

звільняє носії заряду, які дрейфують або дифундують у напівпровідник, де вони 

захоплюються на існуючі пастки. Таким чином, випадково змінюється 

концентрація носіїв і, як наслідок, утворюється паразитичні поля. Обидва 

механізми дуже важливі у детекторах та інтегрованих електричних колах. 

 

1.4.2 Вплив радіаційних дефектів зміщення на процеси збору заряду 

Формування радіаційних дефектів зміщення приводить до трьох основних 

наслідків [23, 85, 86]: 

1) Утворення рівнів у забороненій зоні, які сприяють переходам електронів 

з валентної зони у зону провідності. В області збіднення це приводить до 

генерації струму, тобто у зростанні струму обернено підключеного p-n переходу. 

При прямому підключенні напруги, або у незбіднених областях, радіаційно-

стимульовані рівні у середині забороненої зони сприяють процесам рекомбінації, 

тобто втраті заряду. 

2) Радіаційно-індуковані стани близько країв забороненї зони сприяють 

процесам захоплення. Захоплені заряди, при цьому, звільняються знову через 

певний проміжок часу. 

3) Утворення радіаційних дефектів зміщення приводить до змін у 

характеристиках легування (змінюється ефективна густина донорів та 

акцепторів). Роль радіаційно-індукованих дефектних рівнів схематично 

проілюстровано на Рис. 1.6. Процес випромінювання дірки з дефектного рівня 

може еквівалентно розглядатись як перехід електрона з валентної зони на 

дефектний рівень, Рис. 1.6 (а). У випадку (б) цей електрон може перейти в зону 

провідності та зробити внесок у згенерований струм. І навпаки, радіаційно-

індукований дефектний стан може захопити електрон із зони провідності (г),  
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Рисунок 1.6 – Процеси випромінювання та захоплення за участю 

радіаційно-індукованих дефектних рівнів [23]. 

 

 

яка у свою чергу може захопити дірку (д). Таким чином, процеси рекомбінації 

сприяють зменшенню струму в зоні провідності. При цьому чи буде домінувати 

рекомбінація чи генерація залежить від відносної концентрації носіїв та 

незаповнених дефектних рівнів [23]. В області збіднення зона провідності є 

малозаселена, тому процеси генерації превалюють. При прямому підключенні p-

n переходу носії струму сильно заповнюють зону провідності, тому процеси 

рекомбінації домінують. Зменшення часу життя носіїв заряду, внаслідок 

процесів захоплення, спричинює втрату сигналу при рекомбінації носіїв при 

перетинанні збідненого рівня. Радіаційно-індуковані стани можуть проявляти 

себе як донори, акцептори або бути електрично нейтральними.  

 

1.4.3 Утворення радіаційно-індукованих дефектів внаслідок іонізації 

Іонізаційні ефекти визначаються зарядом, захопленим на інтерфейсі у 

структурі детекторного діоду; зарядом, захоплених оксидним шаром; 

рухливістю захопленого заряду; часом дії радіаційного випромінювання і 

напруговою залежністю зарядових станів. Як правило, базовий детектор 

нечутливий до іонізаційних дефектів. В об’ємі, іонізаційне випромінювання 

створює електрони та дірки, які витісняються з чутливої області; заряд може 

спокійно протікати через зовнішнє електричне коло, відновлюючи рівновагу. 
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При цьому, потенціальні проблеми знаходяться на периферійних структурах, 

оксидних шарах, які є основними при контролі каналів струмів витікання на 

гранях діоду та збереженні інтерелектродної ізоляції у сегментних детекторах. 

Позитивний просторовий заряд, внаслідок діркового захоплення у оксид та 

інтерфейс притягує електрони з об’єму в інтерфейс [23]. Такі акумулюючі шари 

можуть характеризуватись високими локальними концентраціями електронів та 

формувати провідні канали, наприклад між електродами детектора.  

 

1.4.4   Вплив радіаційних дефектів на початкові характеристики легування 

Вплив дефектів зміщення на легуючі характеристики вивчавсь дуже 

інтенсивно при розробці детектуючих ситем для LHC і зараз залишається дуже 

актуальною задачею. Вимірювання, проведені для смужкових детекторів 

групами американських та японських вчених показали, що в результаті 

опромінення детекторів ефективне легування n-типу компенсується за рахунок 

появи позитивно заряджених радіаційно-індукованих центрів (акцепторів), що 

стимулює повернення до p-типу (інверсія типу) з ефективним легуванням, або 

більш точно – виникненням просторового заряду, що зростає з потоком. Таким 

чином, дефекти зміщення формують акцепторні стани, які заповнюються 

електронами з об’єму внаслідок теплового збудження. Як правило, позитивний 

просторовий заряд зменшується коли нові акцепторні стани нейтралізують 

власні донорні центри [85, 86]. Процеси утворення радіаційних дефектів, їх види 

та енергетика для кристалів Si та Ge вивчені вже дуже добре. Проте, інформації 

про радіаційне дефектоутворення у кристалах CdZnTe на сьогодні недостатньо. 

Отже, дослідження радіаційного дефектоутворення у кристалах та тонких 

плівках CdZnTe, його вплив на характеристики кристалів, визначення типів 

дефектів та механізмів міждефектної взаємодії є актуальною задачею, вирішення 

якої сприятиме розвитку технології підвищення радіаційної стійкості та часу 

експлуатації детекторів на основі CdZnTe. 
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1.5 Метод фотолюмінесценції як основний метод характеризації 

дефектної структури кристалів СdZnTe та алмазних плівок 

1.5.1 Низькотемпературна ФЛ кристалів CdZnTe 

 Ідентифікація та контроль точкових дефектів у детекторних кристалах є 

основною задачею даної дисертаційної роботи. Стандартна ФЛ спектроскопія є 

чутливим, безконтактним та неруйнівним методом характеризації точкових 

дефектів, таких як домішки заміщення (донори, акцептори), міжвузлові атоми та 

власні дефекти у CdZnTe та алмазних полікристалічних плівках [14, 15]. Спектри 

ФЛ дають інформацію стосовно природи точкових дефектів, визначаючи не 

тільки наявність, а й тип вакансій, міжвузлових атомів та домішок у ґратці. На 

Рис. 1.7 наведено типовий спектр ФЛ кристалів Cd1-xZxTe, зареєстрований при  
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Рисунок 1.7 – Спектр низькотемпературної (4.2 К) ФЛ кристалів Cd1-xZnxTe 

(x ≈ 0.05) [15] (а) та схема основних електронних переходів (б). 
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Т = 4.2 К, та схему електронних переходів, які формують канали 

випромінювальної рекомбінації [14, 15]. Спектр ФЛ складається з трьох 

основних спектральних областей: екситонна область (1.6 – 1.57 еВ), домішкова 

(1.52 – 1.57 еВ) та область глибоких дефектів (1.3 – 1.52 еВ).  

Екситонна область спектру містить смуги, зумовлені анагіляцією вільного 

(FE) та зв’язаних екситонів (A0X, D0X). Позначення A0X та D0X відповідають 

смугам ФЛ, зумовленим екситоном, зв’язаним на нейтральному мілкому 

акцепторі  A0  та нейтральному донорі D0 [14, 15]. Також екситонна область може 

містити фононні повторення (LO) смуг A0X та FE, які у спектрах кристалів 

CdZnTe віддалені від нуль-фононних (НФЛ) смуг на ≈ 22 меВ. Характерні 

півширини екситонних смуг (w) наступні: w(FE) ≈ 3 меВ, w(D0X) ≈ 2 меВ, w(A0X) 

≈ 6 меВ. Положення максимуму смуг випромінювання  (hνm), можуть синхронно 

зміщуватись в залежності від вмісту цинку у кристалах. При цьому їх взаємне 

розміщення зберігається.  

Домішкова область містить смуги ФЛ, зумовлені переходами вільного 

електрона (е) на акцепторні рівні (далі смуга eA) та рекомбінацією в мілких 

донорно-акцепторних парах (далі смуга DAs). Відповідні півширини цих смуг 

становлять w(eA) ≈ 10 – 12 меВ та w(DAs) ≈ 15 – 18 меВ. Також спостерігаються 

їх LO фононні повторення. 

Область випромінювання глибоких дефектів складається з широкої (≈ 100 

– 150 меВ) смуги рекомбінації в глибоких донорно-акцепторних парах (А - 

центрах) DAd та її численних LO фононних повторень. 

У якості донорів у спеціально нелегованих кристалах CdZnTe виступають 

атоми неконтрольованих мeталічних домішок, елементів III-VII періодичної 

системи [14, 15]. Роль ацепторів, у даному випадку, відіграють ростові вакансії 

кадмію (VCd).  

 

1.5.2 Фотолюмінесценція HPHT монокристалів та CVD алмазних плівок 

У випадку алмазних матеріалів, ФЛ метод є ефективним інструментом для 

характеризації дефектної структури, що спричинене високою температурою 
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Дебая (⁓ 2000 К), сильними міжатомними зв’язками та відносно слабкою 

електрон-фононною взаємодією в оптичних центрах. Таким чином, більшість 

оптичних центрів рекомбінації індукують смуги в спектрах випромінювання з 

добре розділеними НФЛ та наступними фононними повтореннями навіть при 

кімнатній тепературі. При цьому оптичні центри слугуют ефективними 

чутливими маркерами, які відображають інформацію про стан кристалічної 

гратки, яка їх оточує [87, 88].  

 На Рис. 1.8 (а) наведено спектри ФЛ CVD алмазних плівок та об’ємних 

HPHT монокристалів. У спектрах домінують рекомбінаційні смуги з hνm = 2.155  

 і 1.945 еВ, які супроводжуються еквідистантними фононними повтореннями з  

 

 

          (а) 

 

 

(б) 

 

 

(в) 

   

Рисунок 1.8 – Спектри ФЛ алмазних монокристалів та полікристалічних 

плівок (а), азотно-вакансійний центр у алмазі (б) [92] та його електронна 

структура (в). 
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енергіями ~ 45 та ~ 63 меВ, відповідно [89–91]. Дані смуги зумовлені 

внутрішньоцентровими переходами NV центрів (вакансія вуглецю – атом азоту). У 

спектрах алмазних монокристалів спостерігається смуга NVN (H3-центр) з  hνm = 

2.46 еВ зумовлена дефектними центрами, які складаються з однієї вакансії 

вуглецю та двох сусідніх атомів азоту (Табл. 1.1). Енергія фононного повторення 

– 38 меВ. Зі збільшенням порядку фононного повторення зазначених НФЛ 

незначно зростає його півширина [91, 92]. Така особливість електрон-фононної 

взаємодії є характерною для алмазних матеріалів та зумовлена взаємодією 

електронів не з одиничною ізольованою модою, а з цілим набором нормальних 

мод з різними частотами [93–96]. 

Фізичний механізм люмінесценції NV та H3 центрів пояснюється на основі 

координаціної діаграми Франка-Кондона [95–97] як внутрішньоцентрові 

випромінювальні переходи між електронними енергетичними станами триплету 

(3Е, 3А2) та одинарних станів (1А1, 
1Е) центру NV-, а також дублету (2А, 2Е) та 

квартетних станів (4А2) центрів NV0 (Рис. 1.7 (в)). Для чіткого розуміння 

структури спектрів ФЛ на Рис. 1.9 (а) наведено рекомбінаційні переходи на діаграмі 

Франка-Кондона та відповідні їм люмінесцентні смуги на прикладі NV0 центру. 

Параболічні вітки відповідають квадратичному спрощенню енергетичних рівнів 

2Е та 2А як потенціальної енергії гармонічного осцилятора з дискретними 

коливними (фононними) рівнями [95–97]. При Т = 0К тільки найнижчий 

(коливний/електронний) рівень (m = 0) заповнений. Нормована ймовірність 

переходу на n-й рівень збудженого стану визначається як  
!

n S

no

S e
W

n



 , що 

приводить до утворення періодичної форми спектрів поглинання, які 

складаються із піків 0E E n   . Нас Рис. 1.9 (а) доданок n  відповідає анти-

Стоксовому зміщенню eE . Як це добре відомо з [87, 88, 96] фононні періодичні 

піки, як у спектрах поглинання, так і ФЛ алмазних матеріалів спостерігаються та 

розділяються навіть при кімнатній температурі. Найбільш ймовірний перехід 

на діаграмі відповідає вертикальній траєкторії А→В. При цьому n S . Далі  
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дефект може релаксувати до положення С, випромінивши S фононів. Далі 

відбувається процес основної рекомбінації С→D з випромінюванням фотона, а 

потім знову релаксація до точки А шляхом випромінювання інших S фононів. 

Важливо зазначити, що всі ці процеси випромінювальної рекомбінації 

відбуваються одночасно, а не почергово. У даному випадку S – фактор Хуанга-

Ріс – міра сили електрон-фононного зв’язку [91, 95]. Рекомбінаційний перехід 

між рівнями m = 0 та n = 0 є основним, тобто безфононним. На спектрах ФЛ такі 

переходи проявляються нуль-фононними смугами. Інтенсивність оптичного 

центру I – це сума інтенсивностей НФЛ та фононних повторень  НФЛ ФПI I I  , 

де IНФЛ – червона площа на спектрі Рис. 1.9 (а), а IФП – площа зелених контурів 

[88]. Теоретично інтенсивність оптичного центру визначається концентрацією 
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Рисунок 1.9 – Конфігураційна діаграма люмінесценції NV центрів у 

алмазі на основі принципу Франка-Кондона (а) та теоретичні ефективні 

густини локальних коливань NV центрів [87, 88] (б). 
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оптично активних дефектів (ND), умовами збудження (λзб) та ймовірністю 

випромінювального електронного переходу (Wno).  

Інший параметр, що відображає інтенсивність електрон-фононної взаємодії, 

є фактор Дебая-Воллера α, який пов’язаний з фактором Хуанга-Ріс за  

співвідношенням: 
SНФЛ

НФЛ ФП

I
e

I I
  


. Тобто, він відображає частку 

інтенсивності НФЛ у загальній інтенсивності оптичного центру.  Чим фактор 

Дебая-Воллера більший, тим менший електрон-фононний зв’язок. При 

температурі близькій до кімнатної, або високих значеннях S смуга НФЛ значно 

менша за інтегральною інтенсивністю у порівнянні з фононними повтореннями 

[87, 88]. Фізична природа електрон-фононного зв’язку оптично активного центру 

це коливна дисторсія (викривлення) електронних орбіталей, локалізованих біля 

NV центру, які задіяні у процес випромінювальних переходів, спричинена 

коливаннями основної ґратки. У загальному випадку фононні смуги індуковані 

взаємодією з локальними коливаннями, квазілокальними коливаннями та 

короткохвильовими акустичними фононами. У нашій роботі, та роботах [87, 88, 

97] у спектрах ФЛ алмазних полікристалічних плівок спотерігаються фононні 

повторення з відстанями ~ 42 меВ для смуги NV0 та ~ 63 меВ для смуги NV- та 

38 меВ для смуги NVN.  Коливання з такими енергіями не спостерігаються у 

прямих КРС експериментах. Ці енергії не співпадають з максимумами густини 

фононних станів у чистих алмазних монокристалах, та лежать у діапазоні 

локальних коливань. У [87, 88, 97] теоретично показано, що вказані періодичні 

контури зумовлені селективною взаємодією із двома квазі-локальними 

коливними резонансами відповідно до ефективної фононної густини станів NV 

центрів, розрахованих з перших принципів (Рис. 1.9 (б)). Як відомо, домішки та 

дефекти можуть індукувати квазі-локалізовані коливні резонанси у спектрі 

коливань основної гратки. Такі резонанси проявляються у спектрах 

випромінювання, зумовлених електронними переходами за участю цих же 

домішок та дефектів [87, 88]. Півширина НФЛ (w) у ненапруженому кристалі при 

низькій температурі визначається часом життя збудженого стану, але на практиці 
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сильно збільшується завдяки однорідниму та неоднорідному розширенню. 

Перше визначається температурою, друге – механічним напруження у кристалі, 

свореним спотворенням ґратки через наявністю домішок і дефектів у ній, або 

індукованим зовнішнім активним фактором, наприклад ростовою підкладкою.  

Таким чином, метод ФЛ дає можливість контролювати дефектно-

домішковий склад досліджуваних матеріалів та його модифікацію при взаємодії 

з потоками частинок або внаслідок застосування різних активних технологічних 

процесів. Поєднання результатів ФЛ методу з результатами спектроскопії 

комбінаційного розсіювання світла (КРС), ІЧ поглинання, вимірювання ВАХ та 

дослідження  амплітудних спектрів при реєстрації іонізуючого випромінювання 

дасть повну картину механізмів взаємодії ростових дефектів з дефектами, 

індукованими радіаційним опроміненням та технологічними процесами. 

 

1.6 Висновки до Розділу 1 

Завдання радіаційного моніторингу навколишнього середовища та 

об’єктів АЕС на сьогодні для України є дуже важливим як з соціальної точки 

зору так і з економічної та наукової. Базовою компонентою при роз’язанні 

даного завдання є розвиток та вдосконалення вітчизняної технології 

напівпровідникових детекторів іонізуючого випромінювання як для 

побутових так і наукових та експериментальних потреб. Незважаючи на значні 

успіхи вітчизняних та закордонних науково-дослідних установ у галузі 

детекторного матеріалознавства цілий ряд проблем стосовно 

дефектоутворення у детекторних матеріалах, зумовленого активними 

технологічними факторами та впливом радіації, залишаються недостатньо 

вивченими. Серед таких слід відзначити проблеми підвищення радіаційної 

стійкості кристалів CdZnTe та дослідження придатності високотекстурованих 

алмазних плівок для роботи у якості детекторів γ- та рентгенівського 

випромінювання. 
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Таким чином, дослідження процесів дефектоутворення у детекторних 

кристалах СdZnTe та алмазних плівках, зумовлених технологічними та 

радіаційними процесами, визначення типів дефектів та механізмів їх взаємодії 

дозволить вирішити зазначені приорітетні проблеми та розвинути 

конкурентноздатну вітчизняну технологію детекторів іонізуючого  

випромінювання. 
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РОЗДІЛ 2 

РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНЕ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ У КРИСТАЛАХ 

Сd0.96Zn0.04Te, ЛЕГОВАНИХ ДОМІШКАМИ In ТА Ge  

 

2.1 Проблема радіаційної стійкості кристалів CdZnTe 

Існуючі на сьогодні твердотільні детектори для контролю ядерних частинок 

побудовані, як правило, на основі кремнію. Однак, при необхідності реєстрації 

нейтронного, гама- і рентгенівського випромінювання в умовах підвищених 

температур, сильного радіаційного фону, хімічно агресивному середовищі 

застосування кремнієвих детекторів значно ускладняється або навіть стає 

принципово неможливим. Крім того, такі детектори працюють тільки за 

наявності азотного охолодження. Найбільш перспективними на сьогодні є 

детектори рентгенівського та гамма-випромінювання на основі кристалів 

CdZnTe. Проте, у таких детекторах при наборі певної дози основного 

іонізуючого випромінювання (до 10 кГр) накопичується критична кількість 

радіаційних дефектів і детектор виходить з ладу (відбувається розмивання або 

зникнення фотопіку). Тому, ідентифікація механізмів радіаційного 

дефектоутворення у кристалах CdZnTe та розробка методів підвищення їх 

радіаційної стійкості є на сьогодні актуальню задачею [1, 2]. 

Основними структурними дефектами, які утворюються у кристалах CdZnTe 

при їх взаємодії з гамма-випромінюванням чи швидкими електронами є вакансії 

кадмію (VCd). Вакансії кадмію є акцепторними центрами, які в поєднанні з 

атомами неконтрольованих металічних домішок (донорами) виступають в ролі 

глибоких дефектів – глибоких донорно-акцепторних пар DAd (або А-центрів). 

Такі комплекси можуть ефективно захоплювати нерівноважні носії струму, тим 

самим зменшувати їх час життя, а отже і чутливість детектора [1–3]. Відомим 

методом компенсації вакансійних дефектів у напівпровідниках є легування 

донорами, або відпали у атмосфері Cd, Te [4, 5]. Можна припустити, що у сильно-

легованих донорними домішками кристалах CdZnTe при взаємодії ґратки з 
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іонізуючим випромінюванням радіаційні вакансійні дефекти будуть 

заповнюватись (компенсуватись) міжвузловими (нестехіометричними) атомами 

домішки. У такому випадку очікується зменшення ефекту радіаційного «вигорання» 

детекторного кристалу і, як наслідок, подовження часу його експлуатації. 

З метою перевірки запропонованого механізму компенсації радіаційних 

дефектів було проведено порівняння впливу електронного опромінення (потік – 

5×1014 см-2) на дефектну структуру легованих та нелегованих кристалів CdZnTe. 

Для збільшення ймовірності заповнення ростових та радіаційно-індукованих VCd 

у якості легуючих домішок обрано атоми In та Ge, які мають атомні радіуси (0.92 

Å та 0.93 Å) дуже близькі до атомного радіуса Cd (0.97 Å). Для вирощування 

монокристалів використовувався метод Бріджмена [6–9]. Вміст цинку в 

кристалах становив 4%. Нелегований кристал мав p-тип провідності, ρ = 3.5 

Ом×см. Концентрація легуючої домішки германію у легованому зразку 

становила n(Ge) = 7×1018 cм-3, при цьому даний кристал мав n-тип провідності. 

Питомий опір зразка Cd0.96Zn0.04Te:Ge становив 3.6×107 Ом×см. Концентрація 

легуючої домішки індію у кристалі Cd0.96Zn0.04Te:In становила n(In) = 3.5×1017 см-

3. Зразки C0.96Zn0.04Te, Cd0.96Zn0.04Te:Ge та Cd0.96Zn0.04Te:In мали розміри 8×8×1 

мм, опромінювались при кімнатній температурі потоком електронів 5×1014 см-2 з 

енергією електрона 1 МеВ з обох боків (еквівалентна доза – 110 кГр). Для 

встановлення впливу легування на процеси утворення радіційно-індукованих 

дефектів використано методи ФЛ та КРС. Для реєстрації спектрів ФЛ та КРС 

використано монохроматор HORIBA Jobin Yvon та лазерне збудження 514 нм.  

 

2.2 Ефект електронного опромінення на ФЛ кристалів Cd0.96Zn0.04Te, 

легованих In та Ge 

2.2.1 Вплив легування на ФЛ кристалів Cd0.96Zn0.06Te 

На Рис. 2.1 (а) наведено спектри ФЛ кристалів Cd0.96Zn0.06Te як вихідного 

так і легованого домішками In та Ge з розділенням на елементарні контури. Як 

видно, у спектрі нелегованого кристалу спостерігається смуга вільних екситонів 
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FE, зв’язаних екситонів D0X, домішкові смуги eA та DAs і смуга глибоких 

донорно-акцепторних пар DAd [10–14].  
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Рисунок 2.1 – Спектри ФЛ кристалів  Cd0.96Zn0.04Te: 1 – нелегований 

кристал, 2 – легований Ge, 3 – легований In (а). Схема випромінювальних 

переходів у легованих кристалах 

 

 

Як було сказано у Розділі 1, роль донорів у нелегованих кристалах 

відіграють атоми неконтрольованих домішок III-VII періодичної системи, 

акцепторів – ростові VCd [11]. Легування індієм та германієм приводить до 

зростання інтегральної інтенсивності смуги D0X внаслідок утворення атомів 

заміщення. У кристалі CdZnTe:Ge існують нейтральний та іонізований донорні 

центри GeCd
0 та GeCd

+, відповідно [15]. Донорна природа домішки GeCd 
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забезпечується двома розірваними хімічними зв’язками найближчих атомів Te. 

Рівень залягання GeCd
0 ⁓ 0.6 еВ вище валентної зони [16]. Тому можна 

припустити, що смуга D0X (далі смуга GeCd
0X) зумовлена анігіляцією екситону, 

зв’язаному на нейтральному донорі GeCd
0, Рис. 2.1(б). Зростання інтегральної 

інтенсивності екситонної смуги D0X у спектрах ФЛ кристалів Cd0.96Zn0.04Te:In 

зумовлене зростанням концентрації донорів InCd
0. Донорні центри InCd

0 мають 

енергію іонізації близьку до 14 меВ [15]. 

Легування як In так і Ge приводить до зменшення інтенсивності домішкових 

смуг DAs та eA та зростання інтегральної інтенсивності смуги глибоких донорно-

акцепторних пар DAd. Такі зміни у спектрах ФЛ зумовленні зростанням 

концентрації центрів InCd
0VCd

2- та GeCd
0VCd

2-. Таким чином, при легуванні 

домішки In та Ge заміщують атоми Cd (протидіють утворенню ростових вакансій 

кадмію) та утворюють із сусідніми вакансіями глибокі дефектні центри, які є  

ефективними пастками для нерівноважних носіїв заряду [5, 14, 17, 18].  Загально 

прийнято, що чим вища величина ID0X/IDAd тим менша концентрація пасток для 

носіїв заряду. У нашому випадку дане співвідношення має наступні числові 

значення: 8.3 – нелегований зразок, 5.8 – легований Ge, 2.1 – легований In. Отже, 

легування привело до збільшення концентрації пасток для носіїв заряду, якими є 

глибокі донорно-акцепторні пари, тобто комплекси InCd
0VCd

2- та GeCd
0VCd

2- [17].  

 

2.2.2 Ефект електронного опромінення на ФЛ вихідних та легованих 

кристалів Cd0.96Zn0.04Te 

При електронному чи γ-опроміненні крім утворення вакансійних дефектів 

структури має місце активний рух вакансій та міжвузлових нестехіометричних 

атомів, відбувається руйнація домішкових кластерів [5]. Тобто, у нашому 

випадку електронне опромінення повинно привести до перерозподілу 

інтенсивності між каналами випромінювальної рокомбінації у легованих та 

нелегованих кристалах Cd0.96Zn0.04Te. На Рис. 2.2 наведено спектри ФЛ вихідних 

та легованих кристалів Cd0.96Zn0.04Te до та після електронного опромінення. Як 
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видно, електронне опромінення приводить до зростання інтенсивності смуг DAs 

та DAd у спектрах нелегованих кристалів та зростання інтенсивності смуг 

InCd
0VCd

2- та GeCd
0VCd

2- у спектрах легованих кристалів. Тобто електронне 

опромінення (потік 5×1014 см-2) приводить до зменшення величини ID0X/IDAd у 

спектрах легованих In і нелегованих кристалів Cd0.96Zn0.04Te, внаслідок генерації 

глибоких донорно-акцепторних пар (Табл. 2.1).   
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Рисунок 2.2 – Нормовані ФЛ спектри неопромінених та опромінених 

електронами 1МеВ кристалів Сd0.96Zn0.04Te: (а) – нелегований кристал; (б) – 

легований In; (в) – легований Ge. 

 

 

Для спектрів ФЛ кристалів Cd0.96Zn0.04Te, легованих Ge, навпаки, спостерігається 

незначний ріст вказаного відношення. Як відомо [5], при взаємодії кристалічної 

ґратки CdZnTe з потоком швидких електронів матимуть місце два основні 

механізми перетворенння дефектно-домішкового складу – зміщення атомів з 

вузлів кристалічної ґратки з утворенням дефектів вакансія – міжвузловий атом 

та ефект Комптона з подальшою іонізаціює власних та радіаційно-індукованих 

дефектів (фотоефект) [5, 14]. 
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Таблиця 2.1 – Фізичні параметри кристалів Cd0.96Zn0.04Te до та після електронного 

опромінення 

 

№  Легування 

Неопромінені зразки 
Опромінення  

електрони 1 МеВ (110 кГр) 

Тип пр. 
ρ, 

Ом×см 
ID0X/IDAd 

Тип 

пр. 

ρ, 

Ом×см 
ID0X/IDAd 

1 Cd0.96Zn0.04Te p 3.5 8.3 p 3.6 4.8 

2 Cd0.96Zn0.04Te:Ge n 3.6×107 6 n 4.2×107 8 

3 Cd0.96Zn0.04Te:In n 1.5×1010 2.1 n 1.3×1010 0.25 

 

Для оцінки ймовірності утворення вакансій атомів у багатокомпонентних 

напівпровідниках, таких, як CdZnTe, виходять з положення, що мінімальна 

енергія зміщення атома з вузла приблизно рівна енергії зв’язку атома у ґратці 

(Edisplacing ≈ Ebinding) [14]. Енергії зв’язку у кристалах CdZnTe наступні: ⁓ 19.01 еВ 

для Te, ⁓ 19.39 еВ для Zn та ⁓ 18.99 еВ для Cd. Звідси слідує, що якщо не брати 

до уваги атоми цинку, яких мало у потрійному розчині Cd0.96Zn0.04Te:Ge, то 

найбільш ймовірний процес – це утворення вакансій кадмію та відповідних 

міжвузлових атомів Cdi [5]. Прямих експериментів для встановлення природи 

радіаційно-індукованих акцепторів не проводилось, але висока ймовірність 

припущень щодо фізичної природи наведених вище смуг ФЛ підтверджується 

наступним. Концентрація радіаційно-індукованих вакансій Cd в опромінених 

кристалах трохи вища, ніж концентрація вакансій Te, внаслідок меншої енергії 

зміщення. Останні індукують смуги низькотемпературної ФЛ з hνm = 1.1 еВ в 

CdTe при Т = 4.2 К, яка не спостерігається у наших дослідах [19, 20]. Розрахунки 

[21, 22] показують, що загальна кількість VCd, яка може бути сформована 

флюенсом ⁓ 5×1014  електронів становить ⁓ 1014 вакансій кадмію, які при 

взаємодії з власними дефектами можуть утворити ⁓ 1013 дефектних комплексів, 

таких як донорно-акцепторні пари. 

Отже, зростання інтенсивності смуг InCd
0VCd

2- та GeCd
0VCd

2 та DAd ми 

пов’язуємо із радіаційно-стимульованою генерацією вакансій кадмію, їх 

іонізацією та об’єднанням з сусідніми домішковими атомами у складніші 



77 
 

 
 

комплекси. На Рис. 2.3 наведено можливу схему взаємодії ростових і радіаційних 

дефектів у кристалах Cd0.96Zn0.04Te:Ge та нелегованих. 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Схематичне представлення радіаційно-індукованої 

міждефектної взаємодії у легованих і нелегованих кристалах CdZnTe. 

 

 

Зростання величини ID0X/IDAd при електронному опроміненні у спектрах 

кристалів Cd0.96Zn0.04Te:Ge зумовлене зростанням концентрації атомів 

(заміщення) GeCd. При цьому, суттєво зменшується концентрація радіаційно-

індукованих VCd. Така радіаційно-стимульована компенсація VCd, як ростових, 

так і радіаційних може бути пояснена тим, що опромінення привело до активації 

«неактивних» атомів легуючої домішки Ge, які були або у кластерному стані, або 

у міжвузловому, та їх активного руху у кристалічній ґратці [5] і утворення атомів 

заміщення. Наявність кластеризованого германію у кристалічній ґратці CdTe при 

його високій концентрації  n(Ge) = 7×1018 cм-3  добре відома з [15]. Таким чином, 

підвищена концентрація легуючої домішки Ge у кристалах Cd0.96Zn0.04Te:Ge 

робить їх  більш радіаційно-стійкими, принаймі до дози опромінення 110 кГр. 

Слід зазначити, що електронне опромінення при дозі еквівалентній 110 кГр 

для електронів з енергією 1 МеВ не приводить до зміни типу провідності (Табл. 

2.1), а питомий опір змінюється дуже слабо. Справді, кількість радіаційно-

індукованих дефектів при флюенсі 5×1014 см-2 не може перевищувати 5×1013 [5], 

а концентрації домішок становлять 1017 – 1018. Отже, суттєвого впливу 

електронне опромінення на електрофізичні властивості досліджуваних 

детекторних кристалів не має, тобто інверсія типу провідності не відбувається. 



78 
 

 
 

Отримані результати підтверджуються висновками з [23], про слабкий ефект 

електронного або γ-випромінювання (1 МеВ) на електропровідність кристалів CdTe.  

Таким чином, як слідує з результатів ФЛ дослідження, електронне 

опромінення по різному впливає на дефектну структуру легованих та 

нелегованих кристалів Cd0.96Zn0.04Te, тому процеси взаємодії кристалічної ґратки 

досліджуваних зразків з потоком швидких електронів потребують більш 

детального вивчення. 

 

2.3 Ефект електронного опромінення на КРС у кристалах Cd0.96Zn0.04Te, 

легованих In та Ge 

2.3.1 КРС кристалів Cd0.96Zn0.04Te:In та Cd0.96Zn0.04Te:Ge 

Ефективним методом дослідження процесів дефектоутворення у кристалах 

CdZnTe при зміні частки цинку, легуванні, тощо є спектроскопія комбінаційного 

розсіювання світла [24–26].   

На Рис. 2.4 наведено спектри КРС вихідного та легованих кристалів до та  

після опромінення швидкими електронами. Як видно, спектр нелегованого та 

неопроміненого кристалу Cd0.96Zn0.04Te (Рис. 2.4 (а)) містить чіткі TO та LO 

коливні смуги підграток CdTe та ZnTe. Відповідні смуги мають частотні 

положення ⁓ 143 см-1 (TOCdTe) далі TO1, ⁓ 165 cм-1 (LOCdTe) далі LO1, ⁓ 177 см-1 

(LOZnTe) далі LO2. У низькочастотній області спостерігається смуга з ω ≈ 128 см-

1, пов’язана з преципітатами телуру у досліджуваних зразків. Незначні зміщення 

LO смуг у спектрах КРС легованих та  нелегованих кристалів зумовлені 

невеликим розкидом значення x – процентної частки атомів Zn. Наявність двох 

мод у спектрах характерна для змішаних кристалів типу CdZnTe, CdHgTe та ін. 

[27, 28].  Наведені на Рис. 2.4 спектри КРС зареєстровані у геометрії зворотного 

розсіювання для площини (100). Досліджувані кристали Cd0.96Zn0.04Te мають 

структуру «цинкової обманки». Тому враховуючи правила відбору для даної 

сполуки, спектри повинні містити тільки LO моди, обох підграток [27, 28]. 

Наявність слабкої смуги ТО1 вказує на структурне розупорядкування та  
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 відхилення від стехіометрії у вихідному кристалі, зумовлене наявністю 

ростових дефектів. Як відомо з [11], відношення інтегральної інтенсивності LO 

смуг другого та першого порядку (2LO/1LO) характеризує силу електрон-

фононної взаємодії [29]. У нашому випадку, для нелегованого кристалу 

Cd0.96Zn0.04Te величина 2LO1/1LO1 ≈ 0.25. Легування кристалів Cd0.96Zn0.04Te 

атомами Ge приводить до збільшення величини 2LO1/1LO1  від 0.25 до 0.3, що 

вказує на зростання сили електрон-фононної взаємодії. Таке зростання електрон-

фононного зв’язку відбувається внаслідок підвищення кристалічної якості, 

завдяки компенсації ростових вакансійних дефектів атомами легуючої домішки 

Ge, тобто при утворенні атомів заміщення GeCd.  

У спектрі легованого германієм кристалу спостерігається зменшення 

інтенсивносі коливної смуги, пов’язаної з наявністю преципітатів телуру, що 
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Рисунок 2.4 – Спектри  КРС легованих та нелегованих кристалів  

Cd0.96Zn0.04Te до та після опромінення швидкими електронами 

 (доза – 110 кГр).  

 

 



80 
 

 
 

також свідчить про підвищення кристалічної якості. Протилежний ефект 

характериний для кристалів Cd0.96Zn0.04Te:In. Як видно з Рис. 2.4 (в), легування 

атомами In приводить до накопичення преципітатів телуру та підвищення 

інтенсивності КРС смуги TO1. Крім того величина 2LO1/1LO1  зменшується від 

0.25 до 0.1. Зазначені факти свідчать про зниження електрон-фононного зв’язку 

у кристалах Cd0.96Zn0.04Te:In у порівнянні з Cd0.96Zn0.04Te:Ge та Cd0.96Zn0.04Te, 

ймовірніше за все внаслідок зростання концентрації глибоких дефектних центрів 

InCd
0VCd

2- та недостатньої концентрації атомів легуючої домішки In.   

 

2.3.2 Вплив опромінення швидкими електронами на фоннонні властивості 

вихідних та легованих кристалів Cd0.96Zn0.04Te 

Електронне опромінення з дозою 110 кГр привело до суттєвих змін ФЛ 

властивостей як вихідних так і легованих кристалів. Варто очікувати, що воно 

також приведе до змін у процесах КРС. Як видно з Рис. 2.4 (а), опромінення 

нелегованого кристалу Cd0.96Zn0.04Te приводить до суттєвого зменшення 

інтегральної інстенсивності коливних смуг  LO1 та LO2 та збільшення їх 

півширини (Табл. 2.2). Крім того, спостерігається зменшення величини 

2LO1/1LO1. Такі зміни у спектрах КРС свідчать про радіаційно-індуковане 

скорочення часу життя та довжини вільного пробігу Раманівських поздовжніх 

оптичних фононів внаслідок зростання концентрації радіаційно-індукованих 

структурних дефектів та зниження кристалічної якості нелегованих зразків.  

 

Таблиця 2.2 – Півширини LO смуг та відношення 2LO1/1LO1  у КРС спектрах 

вихідних та легованих кристалів Cd0.96Zn0.04Te до та після опромінення 

 

 

КРС смуга 
Вих. кристал Ge – лег. In – лег. 

Неопром. Опр. Неопром. Опр. Неопром. Опр. 

Г(LO1) ⁓ 10 см-1 ⁓ 14 см-1 ⁓ 9.2 см-1 ⁓ 8 см-1 ⁓ 14 см-1 ⁓ 15 см-1 

Г (LO2) ⁓ 10 см-1 ⁓ 14.5 см-1 ⁓ 9.2 см-1 ⁓ 8 см-1 ⁓ 12 см-1 ⁓ 16 см-1 

2LO1/1LO1   0.25 0.15 0.3 0.3 0.1 0.08 
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При цьому збільшується інтенсивність TO1 оптичної моди та суттєво зростає 

інтенсивність смуги, пов’язаної з наявністю преципітатів телуру. Таким чином, 

електронне опромінення нелегованих кристалів Cd0.96Zn0.04Te приводить до 

порушення кристалічного порядку внаслідок утворення радіаційних дефектів 

структури, зменшення сили електрон-фононної взаємодії та до утворення 

преципітатів телуру. Преципітати телуру [30] діють як ефективні пастки для 

нерівноважних носіїв струму та негативно впливають на збір заряду в детекторі. 

Ефект електронного опромінення на фононні властивості кристалів 

Cd0.96Zn0.04Te:In подібний до ефекту на вихідних кристалах, але більш сильний. 

Тобто спостерігається суттєвіше зменшення інтенсивностей LO1 та LO2 смуг та 

збільшення їх півширини, зменшення величини 2LO1/1LO1 і зростання 

інтенсивності ТО1 та смуги, пов’язаної з наявністю преципітатів телуру.  

 Отже, легування індієм з концетрацією легуючої домішки n(In) = 3.5×1017 

cм-3 не приводить до помітного ефекту заміщення ростових та радіаційно-

індукованих вакансійних структурних дефектів. Навпаки, легування атомами Ge 

приводить до зменшення радіаційного ефекту у кристалах Cd0.96Zn0.04Te, тобто 

зменшення інтенсивностей LO1 та LO2  відбувається в меншій мірі, величина 

2LO1/1LO1  практично не змінюється. Півширина LO змуг навіть зменшується. 

Такі радіаційно-індуковані зміни у спектрах КРС кристалів Cd0.96Zn0.04Te:Ge 

вказують на ефективне заміщення ростових та радіаційно-індукованих дефектів, 

що добре корелює з висновками про підвищену радіаційну стійкість кристалів 

Cd0.96Zn0.04Te:Ge, отриманих на основі аналізу даних ФЛ спектроскопії. 

 

2.4 ФЛ пошук оптимальної концентрації In у кристалах Cd0.96Zn0.04Te  

Добре відомо, що нелеговані кристали CdZnTe містять значну кількість 

вакансій кадмію та залишкових донорів,  які разом утворюють А-центри. На 

даний час одним з основних методів зменшення концентрації А-центрів є 

легування індієм. У такому випадку VCd заміщуються атомами In, які виступають 
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донорами [31–32]. З попереднього параграфу слідує, що різні концентрації 

легуючих домішок приблизно однакових іонних радіусів (In, Ge) приводять до 

різної зміни дефектно-домішкового складу кристалів. Для визначення 

оптимальної концентрації легуючої домішки In (при якій відбувається 

максимальна компенсація VCd) було проведено ФЛ дослідження кристалів 

Cd0.9Zn0.1Te, легованих In при різних концентраціях. На Рис. 2.5 наведено  
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Рисунок 2.5 -  Cпектри ФЛ легованих та нелегованих кристалів 

Cd0.9Zn0.1Te (а) та розділення їх екситонної області на елементарні 

компоненти (б, в). 
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спектри ФЛ нелегованих кристалів Cd0.9Zn0.1Te та легованих індієм (n(In) = 8 × 

1016 cm-3), а також їх розділення на елементарні компоненти. Як видно, спектр 

нелегованого зразка складається iз екситонних смуг D0X та А0Х (VCd
0X), 

домішкової смуги DАS та смуги глибоких дефектів DAd [10–14].  Легування In 

приводить до появи нової смуги випромінювання з hνm = 1.652 eВ, яка зумовлена 

анігіляцією екситона, зв’язаного на мілкому нейтральному донорі. У легованих 

In кристалах Cd0.9Zn0.1Te у якості основного донора виступають атоми заміщення 

InCd
0 [33]. У спектрах легованих кристалів спостерігається зростання 

інтегральної смуги пов’язаної з рекомбінацією у мілких донорно-акцепторних 

парах DAs. Таке підвищення зумовлене вбудовуванням атомів In у ґратку 

Cd0.9Z0.1Te та утворенням комплексів InCd
0VCd

0 [33]. Також при легуванні In має 

місце зменшення інтегральної інтенсивності смуги глибоких донорно-

акцепторних пар DAd. Найбільш ймовірною причиною такого зменшення є 

зниження концентрації VCd, внаслідок їх заміщення атомами легуючої домішки. 

Таким чином, зміни інтенсивності всіх смуг у спектрах ФЛ легованого кристалу 

добре описуються процесом заміщення ростових VCd атомами індію. Легування 

індієм також приводить до зростання величини ID0X/IDAd, що вказує на зменшення 

концентрації пасток для носіїв заряду [18]. Отже, легування індієм з 

концентрацією 8×1016 cm-3 привела до підвищення кристалічної якості 

монокристалів Сd0.95Zn0.05Te:In. Додатковим підтвердженням наведеного вище 

висновку є зменшення півширини екситонної смуги D0X. Для нелегованого 

зразка Cd0.9Zn0.1Te та легованого In (8×1016 cm-3) півширини екситонної смуги 

D0X відповідно становлять w1 = 6.7 та w2  = 3.7 еВ  

 Проте, з попереднього параграфу відомо, що легування In з концентрацією 

n(In) = 3.5×1017 см-3 привело, навпаки, до зменшення величини ID0X/IDad. Тобто, 

різні концентрації легуючої домішки In по різному взаємодіють з ґраткою 

CdZnTe. Тому, для встановлення оптимальної концентрації проведено 

дослідження впливу декількох концентацій на випромінювальні властивості 

кристалів Cd0.9Zn0.1Te. На Рис. 2.6 наведено залежності інтегральної 

інтенсивностей екситонних смуг та величини ID0X/IDAd від концентрації легуючої 
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домішки In. Iнтенсивність смуг зв’язаних екситонів немонотонно залежить від 

концентрації атомів індію в ґратці монокристалів Cd0.9Zn0.1Te. 
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Рисунок 2.6 – Концентраційні залежності інтенсивності смуг зв’язаних 

екситонів у спектрах ФЛ кристалів Cd0.9Zn0.1Te:In (а) та величини ID0X/IDad (б). 

 

 

Інтенсивність смуги InCd
0X спочатку зростає до концентрації 1017 см-3, а потім, 

при збільшенні концентрації монотонно спадає. Така залежність вказує на те, що 

атоми індію ефективно заміщують VCd при концентраціях < 1017 см-3. Ймовірно 

далі йде процес вбудовування атомів In у міжвузловій формі Inі, або відбувається 

його кластеризація. Інтенсивність смуги VCd
0X спочатку зменшується до 

концентрації близько 1017 см-3, далі починає стрімко зростати. Такі зміни 

інтегральної інтенсивності смуги VCd
0X корелюють зі змінами інтенсивності 

смуги InCd
0X та відображають саме зменшення концентрації VCd внаслідок 

заміщення при концентраціях n(In) < 1017 см-3. Тоді подальший ріст інтенсивності 

відображає збільшення концентрації VCd. Справді, автори [34] зазначають, що у 

випадку значної концентрації донорної легуючої домішки у напівпровідниках 

виникає значна кількість вакансій акцепторного типу. У порівнянні з 

нелегованими кристалами, кількість вакансійних акцепторів може 
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збільшуватись у 10 разів. Саме з таким підсиленим ростом концентрації VCd ми і 

пов’язуємо зростання інтенсивності смуги VCd
0X у спектрах ФЛ кристалів 

Сd0.95Zn0.05Te:In при концентраціях вищих за 1017 см-3.  

Зележність  величини ID0X/IDAd від концентрації легуючої домішки In має 

спадаючий характер та добре описується експоненційною функцією. Основний 

спад значення показника ID0X/IDAd відбувається до концентрації 5×1017 см-3, а далі 

мало змінюється. Спад величини ID0X/IDAd зумовлений зменшенням інтенсивності 

смуги InCd
0X та суттєвим зростанням інтенсивності смуги DAd, внаслідок 

зростання концентрації VCd та об’єднанню їх з донорами InCd. 

 Варто зазначити, що для нелегованих кристалів Cd0.9Zn0.1Te інтенсивність 

екситонної смуги D0X дуже низька, тому співвідношення ID0X/IDAd → 0, що вказує 

на високу густину зарядових пасток та низьку кристалічну якість. При 

концентрації легуючої домішки n(In) 8×1016 cм-3 (мінімальна у даному 

експерименті) величина ID0X/IDAd становить 1.25, що свідчить про суттєве 

підвищення якості даного матеріалу та компенсацію власних дефектів. Проте, 

незначне підвищення концентрації легуючої домішки до 3.5×1017 cм-3 приводить 

до деградації кристалічної структури досліджуваного матеріалу, що 

проявляється у зменшенні величини  ID0X/IDAd з 1.25 до 0.25. 

 

2.5 Спектрометричні властивості кристалів Cd0.9Zn0.1Te:In при 

реєстрації α-частинок  241Am 

Для оцінки спектрометричних властивостей детекторів іонізуючого 

випромінювання на основі кристалів Cd0.9Zn0.1Te:In з різною концентрацією In 

проведенo дослідження амплітудних розподілів при реєстрації α-частинок 

джерела 241Аm. Також було розраховано енергетичну роздільну здатність для 

отриманих спектрів. Беручи до уваги необхідну умову для створення детектора 

– для повного збору заряду довжина дрейфу (μτE) повинна перевищувати 

товщину чутливого елементу, оцінено добуток μеτе для кристалів Cd0.9Zn0.1Te:In 
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з різною концентрацією індію. Розрахунок добутку μеτе проведено за допомогою 

співвідношення Хекта:  

                                            


















U

d

d

U
QQ
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20 exp1 ,                                      (2.1) 

 де Q – заряд, зібраний на электродах; Q0 – заряд, який виникає в зразку під дією 

γ-кванта; d – товщина активного шару зразка; U – напруга зміщення [35]. На  Рис. 

2.7 наведено амплітудні спектри детектора на основі Cd0.9Zn0.1Te:In з різною 

концентрацією In та відповідні концентраційні залежності. Як видно, залежність 

енергетичної роздільної здатності детекторів (FWHM) від концентрації In має 

монотонний харатер, а саме зростає зі збільшенням концентрації. Зростання 
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Рисунок 2.7 – Амплітудні спектри 241Аm, отримані за допомогою 

Cd0.9Zn0.1Te:In детекторів (а), концентраційні залежності μеτе (б) та 

енергетичної роздільної здатності FWHM (в). 
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FWHM відповідає зменшенню енергетичної роздільної здатності. Максимальна 

роздільна здатність спостерігаєтться при мінімальній концентрації 8×1016 cм-3. 

Такий результат узгоджується з характером концентраційної залежності 

величини ID0X/IDAd, де він максимальний також при мінімальній концентрації In 

внаслідок малої концентрації глибоких донорно-акцепторних пар InCd
0VCd

2-. З 

Рис. 2.7 видно, що значення добутку μеτе зростає до концентрації n(In) = 1017 cм-

3, далі зі збільшенням концентрації стрімко зменшується. Такий характер 

залежності також добре узгоджується із залежністю величини ID0X/IDAd від 

концентрації In. Зменшення енергетичної роздільної здатності та зменшення 

добутку μеτе зумовлене зростанням концентрації глибоких структурних дефектів 

InCd
0VCd

2- (ефективних пасток для носіїв заряду) внаслідок зростання вакансійних 

акцепторів, що має місце при високій концентрації донорної домішки In ⁓ 1018 cм-3.  

Отже, легування індієм є перспективним методом підвищення як 

структурної так і функціональної якості кристалів Cd0.9Zn0.1Te. Оптимальна 

концентрація In у твердій фазі знаходиться в межах від 8×1016 cм-3 до 1017 cм-3. 

Перевищення даної концентрації, наприклад до 3.5×1017 cм-3,  приводить до 

деградації структурної та функціональної якості детекторного матеріалу.  

 

 2.6 Висновки до Розділу 2 

З метою компенсації ростових та радіаційно-індукованих вакансійних 

дефектів проведено легування кристалів Cd0.96Zn0.04Te донорними домішками In 

та Ge. Методами ФЛ та КРС показано, що легування домішками In та Ge 

приводить до формування центрів InCd та GeCd  та їх об’єднання з сусідніми 

вакансіями кадмію. 

Встановлено, що при опроміненні швидкими електронами (доза 110 кГр) 

легування кристалів Cd0.96Zn0.04Te атомами Ge з концентрацією n(Ge) = 7×1018 cм-3 

приводить до ефективної компенсації радіаційно-індукованих VCd. Як слідує з 

результатів КРС та ФЛ досліджень, легування атомами In з концентрацією n(In) 
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= 3.5×1017 см-3 не має помітного компенсаційного ефекту, що проявляється у 

достатньо високій концентрації радіаційно-індукованих VCd.  

На основі результатів оптичних досліджень запропоновано фізичний 

механізм взаємодії радіаційних дефектів з атомами легуючих домішок, який 

передбачає заповнення радіаційно-індукованих VCd атомами легуючих домішок 

In та Ge (утворення атомів заміщення) та їх об’єднання з нескомпенсованими VCd 

(утворення глибоких донорно-акцепторних пар). На осові запропонованого 

механізму взаємодії за допомогою методів ФЛ продемонстровано немонотонну 

залежність кристалічної якості кристалів Cd0.9Zn0.1Te:In від концентрації 

легуючої домішки. 

За допомогою оптичних методів, вимірювань енергетичної роздільної 

здатності детекторів Cd0.9Zn0.1Te:In та розрахунку добутку μеτе встановлено, що 

оптимальна концентрація індію лежить у межах 8×1016 cм-3 до 1017 cм-3.  
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ РІЗНИХ ДОЗ γ-ОПРОМІНЕННЯ НА ВИПРОМІНЮВАЛЬНІ 

ТА ФОНОННІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ CdZnTe:Gе ТА ТОНКИХ 

ПЛІВОК НА ЇХ ОСНОВІ 

 

3.1 Проблема накоплення радіаційних дефектів 

Легування кристалів CdZnTe атомами Ge привело до підвищення їх 

радіаційної стійкості при опроміненні швидкими електронами з дозою 110 кГр у 

порівнянні з нелегованими кристалами. Було встановлено, що підвищена 

радіаційна стійкість зумовлена ефективним заміщенням радіаційно-індукованих 

VCd атомами легуючої домішки та утворенням центрів заміщення GeCd. Проте, зі 

збільшенням дози опромінення має місце ефект накоплення радіаційних 

дефектів і кристалічна структура напівпровідника буде деградувати. Таким 

чином, важливо встановити динаміку взаємодії атомів легуючої домішки з 

радіаційно-індукованими вакансійними дефектами при збільшенні дози 

опромінення з метою визначення порогової дози, при якій кристал втрачає 

детекторні властивості та її порівняння з відповідною для нелегованих кристалів. 

У даному розділі наведено результати досліджень впливу різних доз γ-

опромінення на випромінювальні та фононні властивості кристалів 

Cd0.96Zn0.04Te:Ge, а також на силу електрон-фононної взаємодії в них. Буде 

показано, що порогові дози γ-опромінення, пов’язані з втратою детекторних 

властивостей корелюють з дозами, коли починаються ефекти насичення в 

залежностях інтенсивностей смуг ФЛ, зумовлених радіаційними вакансіями 

кадмію. Окремим параграфом висвітлено результати дослідження радіаційного 

дефектоутворення у структурах Cd0.9Zn0.1Te/CdTe, що важливо при розробці 

багатофункціональних детекторів, які базуються на чутливих елементах з 

градуйованою забороненою зоною [1]. Використовуючи дану структуру можна 

проводити селекцію заряджених частинок за енергією, тобто частинки з більшою 

енергією будуть поглинатись в шарі CdZnTe, а з меншою – в шарі CdTe. Тоді при 
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роботі такої подвійної системи загальний радіаційний ресурс приладу також 

повинен збільшитись.  

 

3.2 Синтез кристалів Cd0.96Zn0.04Te:Ge та структур Cd0.9Zn0.1Te/CdTe 

Кристали Cd0.96Zn0.04Te:Ge були вирощені методом Бріджмена. 

Концентрація домішки Ge становила (2–3)×1017 см-3. Тонкі плівки Cd0.9Zn0.1Te 

були вирощені на підкладках CdTe методами епітаксії з рідкої фази [1, 2]. 

Товщина вихідних плівок становила ~ 10 мкм.  

Плівки Cd0.9Zn0.1Te/CdTe та кристали Cd0.96Zn0.04Te:Ge були опромінені γ-

квантами у діапазоні доз 10…500кГр при кімнатній температурі. Відповідні 

потоки γ-квантів становлять Nγ = 1.69×1015 – 8×1016 см-2. Для опромінення 

використовувалось джерело 60Со, з енергією фотонів ~ 1.2 МеВ. Методи НФЛ  та 

КРС використовувались як основні для фіксації радіаційно-стимульованих змін 

дефектно-домішкового складу та кристалічної структури у досліджуваних 

плівках та кристалах. Для збудження ФЛ використовувався He-Ne лазер з 

довжиною хвилі λex = 632.8 нм. Всі ФЛ вимірювання зроблено при Т = 5К. Для 

охолодження зразків використовувалась кріостатна система UTRECS. Спектри 

ФЛ реєструвались за допомогою фотопомножувача із сурмяно-цезієвим 

емітером. Спектри КРС реєструвались за допомогою монохроматора HORIBA 

Jobin Yvon при лазерному збудженні 488 нм. 

 

3.3 ФЛ аналіз впливу γ-опромінення на дефектну структуру кристалів 

Cd0.96Zn0.04Te:Ge  

3.3.1 Структура спектрів НФЛ неопромінених кристалів Cd0.96Zn0.04Te:Ge 

при температурі 5 К. 

На Рис. 3.1 (а) наведено спектр НФЛ кристалу Cd0.96Zn0.04Te:Ge та його 

розділення на елементарні контури [3, 4]. Відсутність будь-яких смуг 
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випромінювання у області глибоких дефектів (DAd) свідчить про високу 

кристалічну якість досліджуваних зразків. Тому далі ми не будемо показувати і  
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Рисунок 3.1 – Спектр ФЛ неопроміненого кристалу Cd0.96Zn0.04Te:Ge та його 

розділення  на елементарні контури (а), зележності інтегральної інтенсивності 

домінуючих смуг ФЛ від потужності лазерного випромінювання (б, в). 
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обговорювати спектральний діапазон 1.3 – 1.46 еВ. Екситонна область спектру 

НФЛ неопроміненого зразка складається зі смуги вільних FE та зв’язаних 

екситонів GeCd
0Х, VCd

0X та А0Х [5–8]. Як випливає з положення максимуму 

смуги A0X у ролі акцепторів А можуть бути атоми неконтрольованих домішок 

Ag чи Cu [9, 10]. Екситонна природа зазначених смуг підтверджуєтться 

надлінійним нахилом залежності їх інтегральної інтенсивності від потужності 

лазерного випромінювання I(GeCd
0X) ~ L1.38, I(VCd 

0X) ~ L1.5] [11]. У спектрі ФЛ 

вихідного зразка спостерігаються фононні повторення смуг FE і VCd 
0X [7, 8, 12]. 

Домішкова область спектру ФЛ неопроміненого зразка складається зі смуг еVCd
-  та 

еVCd
2-, зумовлених переходами вільних електронів на близькі акцепторні рівні 

іонізованих VCd (рівні залягання в межах 0.13 – 0.21 еВ [13]) та смуги GeCd
0VCd

0, 

зумовленої рекомбінацією у мілких донорно-акцепторних парах. Домішкова 

природа смуги GeCd
0VCd

0 підтверджується кутом нахилу інтегральної інтенсивності 

від потужності лазерного випромінювання, Рис. 3.1 (в). Також у домішковій області 

зареєстровано фононні повторення смуг рекомбінації у донорно-акцепторних 

парах та переходах електронів на близькі по енергії акцепторні рівні.  

 

3.3.2 Перетворення спектрів ФЛ кристалів Cd0.96Zn0.04Te:Ge під дією різих доз 

γ-опромінення 

На Рис. 3.2 (а) наведено спектри ФЛ монокристалів Cd0.96Zn0.04Te:Ge до та після 

γ-опромінення. Як видно, доза опромінення 10 кГр приводить до зменшення 

інтенсивності екситонних смуг – GeCd
0X, VCd

0X, A0X та збільшення інтенсивності 

домішкових смуг (eVCd
-, еVCd

2- та VCd
0GeCd

0). Як було сказано у попередньому 

Розділі, при взаємодії напівпровідника з потоком γ-квантів [13] мають місце два 

механізми зміни дефектно-домішкового складу – зміщення атомів з вузлів 

кристалічної ґратки з утворенням пар Френкеля та ефект Комптона з подальшою 

іонізаціює власних та радіаційно-індукованих дефектів [13–17].  Враховуючи це 

та запропоновану схему процесів взаємодії атомів домішки з радіаційними VCd 
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(Рис. 2.3), можна стверджувати, що зменшення інтенсивності екситонних смуг 

GeCd
0X, VCd

0X та збільшення інтенсивності домішкових смуг eVCd
-, еVCd

2- та 

VCd
0GeCd

0 взаємопов’язані. А саме, зменшення інтенсивності смуг GeCd
0X, VCd

0X 

зумовлене зменшенням концентрації дефектів GeCd
0 та VCd

0 при радіаційно- 
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Рисунок 3.2 – Спектри ФЛ вихідного та γ-опроміненого (10 кГр) кристалів  

Cd0.96Zn0.04Te:Ge (а), дозові залежності інтегральної інтенсивності екситонних (б)   

та домішкових (в) смуг ФЛ, порівняння залежностей у легованих та нелегованих 

кристалах (г). 
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індукованому формуванні комплексних дефектів VCd
0GeCd

0 та іонізації нейтральних 

VCd. Останнє  приводить до збільшення інтенсивності смуг eVCd
-, еVCd

2-. Отже, γ-

опромінення з дозою 10 кГр приводить до ефективної генерації VCd, їх іонізації та 

взаємодії з атомами легуючої домішки Ge. Зменшення інтенсивності смуги A0X 

пов’язане з конкуренцією та домінуванням каналів рекомбінації, через енергетичні 

рівні, зумовлені радіаційними VCd. 

Для розуміння динаміки радіаційного дефектоутворення у кристалах 

Cd0.96Zn0.04Te:Ge при збільшенні дози γ-опромінення проведено дослідження дозових 

залежностей інтегральної інтенсивності смуг ФЛ, Рис. 3.2 (б, в). Залежності 

інтегральних інтенсивностей екситонних смуг ФЛ мають аналогічний спадаючий 

монотонний характер з ростом дози опромінення. Головний спад спостерігається у 

діапазоні доз 10 – 100 кГр. З подальшим збільшенням дози опромінення до 500 кГр 

інтенсивність смуг екситонної ФЛ практично не змінюється. Таким чином, основне 

радіаційно-індуковане перетворення дефектно-домішкової структури кристалів  

Cd0.96Zn0.04Te:Ge має місце при досягненні експозиційної дози 100 кГр. Радіаційний 

ефект при зростанні дози опромінення для інтенсивності домішкових смуг – 

протилежний, Рис. 3.2 (в). Інтегральна інтенсивність смуг eVCd
-, еVCd

2- та VCd
0GeCd

0 

суттєво зростає до дози 100 кГр, а далі при зростанні дози до 500 кГр практично 

не змінюється. Донорні дефекти Cdi [12], які одночасно утворюються з VCd не 

проявились у спектра ФЛ опромінених кристалів Cd0.96Zn0.04Te:Ge так як вони є 

центрами безвипромінювальної рекомбінації, Рис. 2.3. 

Ефекти насичення, які спостерігаються для інтегральних інтенсивностей як 

GeCd
0X, VCd

0X та А0Х смуг ФЛ, так і eVCd
-, еVCd

2- та VCd
0GeCd

0 смуг у діапазоні 

доз γ-опромінення 100 – 500 кГр, також взаємопов’язані. Такі ефекти можуть 

бути зумовлені вирівнюванням швидкостей генерації радіаційних дефектів та їх 

анігіляції (стан динамічної рівноваги). Тобто, концентрація міжвузлових атомів 

кадмію, виростає настільки, що зменшується чам життя вакансій кадмію. При 

цьому в процесі заповнення вакансій кадмію можуть брати участь і міжвузлові 

та нестехіометричні атоми домішки Ge, які  при відсутності близьких вакансій 

залишались на місці. Цей «неактивний» запас атомів домішки Ge при активації γ-
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квантами протидіє радіаційному вигоранню кристалів Cd0.96Zn0.04Te:Ge. Дані 

висновки підтверджуються ненульовою інтенсивністю смуг екситонної ФЛ 

навіть при самій високій дозі γ-опромінення 500 кГр, Рис. 3.2 (б, в). Тобто, у 

складі центрів ФЛ, які визначають екситонну рекомбінацію існує незначна 

кількість ФЛ центрів з високою радіаційною стійкістю. Вважаємо, що це і є 

міжвузловий кадмій та нестехіометричний германій, які і відповідають за  

підвищену радіаційну стійкість кристалів Cd0.96Zn0.04Te:Ge.  

Важливим моментом, є те що критична доза γ-опромінення (100 кГр), при 

якій дозова залежність смуги ФЛ, зумовленої радіаційними вакансіями кадмію 

(еVCd), переходить у насичення, у легованих кристалах значно перевищує 

відповідну для нелегованих кристалів (10 кГр), Рис 3.2 (г). Саме це і доводить 

підвищену опірність кристалічної ґратки кристалів CdZnTe:Ge до утворення 

радіаційних пошкоджень, у порівнянні з кристалами CdZnTe. Слід зазначити, що 

вказані критичні дози γ-опромінення корелюють з дозами коли кристали 

втрачають детекторні властивості – відбувається зникнення або суттєве розмиття 

фотопіку та суттєво знижується імпульсна/рахункова характеристика [12, 13, 17]. 

 

3.4 Вплив γ-опромінення на силу електрон-фононної взаємоії в кристалах 

Cd0.96Zn0.04Te:Ge  

3.4.1 Визначення сили електрон-фононної взаємодії методом ФЛ 

Для більш детального аналізу впливу γ-опромінення на дефектно-

домішковий склад кристалів Cd0.96Zn0.04Te:Ge та взаємодії власних і радіаційно-

індукованих структурних дефетів проведено дослідження зміни електрон-

фононної взаємодії у досліджуваних кристалах при γ-опроміненні. Один з 

експериментальних методів оцінки електрон-фононного зв’язку базується на 

порівнянні інтегральних інтенсивностей нуль-фононних смуг 

фотолюмінесценції (НФЛ) та відповідних фононних повторень [18, 19]. 

Залежності сили електрон-фононного зв’язку S (фактор Хуанга-Ріс) для 
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спостережуваних у спектрах ФЛ кристалів Cd0.96Zn0.04Te:Ge смуг від дози γ-

опромінення наведено на Рис. 3.3.  Як видно, фактор Хуанга-Ріс монотонно 

залежить від дози γ-опромінення. При малих дозах до 100 кГр, величина S 

зростає, при дозах більше 100 кГр – виходить на насичення та мало залежить від 

дози. Зростання сили електрон-фононного зв’язку зі збільшенням дози 

зумовлене збільшенням коливної дисторсії електронних орбіталей, 

локалізованих поблизу радіаційних дефектів внаслідок радіаційно-індукованого 

розупорядкуванням кристалічної гратки та утворенням локальних механічних 

напружень. Фактор Хуанга-Ріс смуги VCd
0GeCd

0 практично не залежить від дози 

γ-опромінення. Цей факт вказує на те, що смуга донорно-акцепторноїї 

рекомбінації пов’язана з наявністю дефектних центрів, які мають високу 

радіаційну стійкість. Збільшення електрон-LO-фононного зв’язку також може 

бути зумовлене радіаційно-стимульованим збільшенням енергії іонізації власних 

та радіаційних центрів ФЛ при їх взаємодії з Комптонівськими електронами [20]. 
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Рисунок 3.3 – Дозові залежності фактора Хуанга-Ріс, розраховані для 

інтегральних інтенсивностей екситонних (а) та домішкових (б) смуг ФЛ у 

спектрах кристалів Cd0.96Zn0.04Te:Ge. 
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3.4.2 Оцінка сили електрон-фононної взаємодії методом КРС 

Іншим методом оцінки впливу γ-опромінення на електрон-фононний 

зв’язок у кристалах Cd0.96Zn0.04Te:Ge є дослідження зміни величини 2LO1/1LO1 із 

резонансних спектрів КРС [21]. На Рис. 3.4 (а) наведено резонансні спектри КРС 

вихідних та γ-опромінених (500 кГр) кристалів Cd0.96Zn0.04Te:Ge. У спектрах  

 

домінують коливні смуги, зумовлені коливаннями підґратки CdTe – 1LO1 з 

частотним положення ω ≈ 170 cм-1 та її другий порядок 2LO1 з ω = 342 cм-1 [22–24]. 

Слабка смуга при 145 cм-1 зумовлена поперечними оптичними  коливаннями 

(ТО1) у ґратці CdTe [24–26]. Форма 1LO1 смуги є несиметричною та розширеною. 

Розділення спектрів на Лоренціани дає змогу відокремити смугу КРС при 178 см-1. 

Ця смуга може бути комбінованою коливною модою TO + TA у кристалах CdTe 
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Рисунок 3.4 – Резонансні спектри КРС вихідного (1) та γ-опроміненого (2) 

кристалів Cd0.96Zn0.04Te:Ge (а), дозова залежність відношення інтегральних 

інтенсивностей другого та першого порядку LO1-смуги. 

 

 



102 
 

 
 

[22, 24], де TA – поперечна акустична мода в CdTe (ω = 35 cм-1). По-друге, смуга 

КРС при 178 см-1 відповідає локальним коливанням домішкових Ge атомів у 

октаедральному оточенні ґратки Cd0.96Zn0.04Te:Ge [27–29]. Поздовжні коливання 

вільних носіїв (плазмони) та LO-фонони у полярних напівпровідниках можуть 

взаємодіяти, якщо їх частоти співмірні. Тоді у спектрах КРС з’являються зв’язані  

моди з частотою та півшириною, які залежать від концентрації носіїв та їх 

рухливості [30–32]. Отже, ймовірніше за все смугам КРС при 178 сm-1 є ω+ 

зв’язані плазмон-фононні моди. З аналізу залежності концентрації носіїв n та 

рухливості µ від частотного зміщення Δω = ω+ - ωLO (8 cм-1) та збільшення 

півширини ΔΓ = Γ+ - γ (24 cм-1 ) згідно [31] слідує, що концентрація носіїв 

становить 5×1017 cм-3, що добре корелює з концентрацією атомів легуючої 

домішки (2–3)×1017 cm-3. Наявність 1LO1 моди пов’язують з наявністю дефектів 

(атомів Gе) у кристалічній гратці, і відносно висока її інтенсивність вказує на 

індуковане легуванням розупорядкування ґратки [33]. У полярних 

напівпровідниках, таких як CdTe, електрони можуть взаємодіяти з LO-фононами 

через деформаційний потенціал, або за допомогою поздовжнього електричного 

поля, викликаного рухом атомів. Остання взаємодія має назву Фроліхівської [34–

36], і проявляється як 2LO1 смуга.  

γ-опромінення не приводить до суттєвих змін частотного положення та 

форми спектрів КРС, спостерігається зміна інтенсивності 1LO1 та 2LO1 смуг. 

Збільшення дози γ-опромінення приводить до зростання інтенсивності 2LO1 

смуги та зменшення інтенсивності смуги 1LO1. Як наслідок, відношення 

інтенсивностей смуг 2LO1 та 1LO1 змінюється монотонно і тотожно до змін 

інтегральних інтенсивностей домішкових смуг eVCd
-, еVCd

2- та VCd
0GeCd

0 та 

фактора Хуанга-Ріс. Величина 2LO1/1LO1 збільшується до дози γ-опромінення 

100 кГр, далі переходить на насичення. Тобто основна зміна електрон-фононного 

зв’язку, оціненого за спектрами КРС, також корелює зі зростанням концентрації  

радіаційно-індукованих VCd
0, їх іонізацією та утворенням дефектів типу 

VCd
0GeCd

0. Внаслідок зростання концентрації структурних дефектів зростає 

механічне напруження. Стан начинення, який спостерігається для величини 
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2LO1/1LO1 при дозах γ-опромінення (100 – 500 кГр) ми пов’язуємо зі станом, 

коли швидкість генерації радіаційних дефектів рівна швидкості їх анігіляції через 

заповнення міжвузловими атомами Ge. Слабка залежність величини 2LO1/1LO2 від 

дози γ-опромінення у межах 100 – 500 кГр вказує на високу радіаційну стійкість 

матеріалу Cd0.96Zn0.04Te:Ge та його опірність до радіаційного вигорання.  

 

3.5 Радіаційно-стимульована перебудова дефектної структури 

детекторних плівок Cd0.9Zn0.1Te/CdTe 

У тонких плівках Cd0.9Zn0.1Te/CdTe на інтерфейсі завжди наявне механічне 

напруження та відхилення частки Zn від наявного 10% у об’ємі плівки. Варто 

очікувати, що ефекти γ-опромінення на дефектно-домішковий склад структур 

Cd0.9Zn0.1Te/CdTe буде суттєво  відрізнятися від випадку опромінення легованих 

об’ємних кристалів. У даному параграфі наведено результати ФЛ дослідження 

реакції кристалічної ґратки плівок Cd0.9Zn0.1Te/CdTe на дію різних доз γ-

опромінення.  

 На Рис. 3.5 наведено спектри ФЛ вихідних та опромінених γ-квантами 

монокристалічних плівок Cd0.9Zn0.1Te/CdTe. Як видно, екситонна ФЛ 

досліджуваних плівок складається зі смуги вільних екситонів FE (hνm = 1.657 еВ, 

w = 4 меВ), смуг з’язаних екситонів D0X(hνm = 1.654 еВ, w = 2.8 меВ), VCd
0X (hνm 

= 1.648 еВ, w = 6 меВ) та А0Х (hνm = 1.643 еВ, w = 8 меВ) та їх фононних 

повторень. Зазначені положення максимуму ФЛ смуг відповідають 10% частці 

цинку [37].  Домішкова область містить смугу DVCd
0 та її фононні повторення. У 

якості донорів, які забезпечують канали люмінесценції DVCd
0 та D0X, виступають 

атоми неконтрольованих домішок III – VII груп періодичної системи [38, 39], а у 

якості акцепторів для смуги А0Х – неконтрольовані домішки Ag чи Cu [9]. Для 

аналізу динаміки змін інтенсивності смуг ФЛ від експозиціної дози проведено 

опромінення плівок Cd0.9Zn0.1Te/CdTe γ-квантами до дози 100 кГр. На Рис. 3.6 (а, 

б) наведено дозові залежності еситонної ФЛ та фактора Хуанга-Ріс для смуги 

VCd
0X.  
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 Дозову залежність для смуги DVCd
0 ми не наводими через те, що вона повторює 

криві залежностей для екситонних смуг. Інтенсивності смуг FE, D0X, VCd
0X та 

A0X  немонотонно залежать від дози опромінення. Збільшення інтегральної 

інтенсивності смуг ФЛ, яке мають місце при дозах до 50 кГр, пояснюють 

«ефектом малих доз», який являє собою радіаційно-індуковане зменшення 

концентрації структурних дефектів та збільшення часу життя нерівноважних 

носіїв заряду [40]. Доказом запропонованого механізму є синхронність 

поведінки інтенсивності всіх смуг ФЛ при малих дозах (< 50 кГр). Крім того, до 

зростання інтенсивності смуг ФЛ також приводить індуковане потоком γ-квантів 

утворення вакансій кадмію та їх іонізація. Тоді синхронний спад інтенсивності 

смуг ФЛ при дозах > 50 кГр пояснюється збільшенням концентрації центрів 

безвипромінювальних рекомбінації внаслідок радіаційно-індукованого 

розупорядкування кристалічної ґратки, кластеризації радіаційних дефектів, 

зокрема міжвузлових атомів Cdi, та утворення локальних механічних напружень 

[7, 8, 13].  
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Рисунок 3.5 -  Спектри ФЛ плівок Cd0.9Zn0.1Te/CdTe: (а) – вихідний 

зразок, (б) – зразок опромінений  γ-квантами з дозою 50 кГр. 
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Рисунок 3.6 – Дозові залежності інтенсивності смуг випромінювання у 

спектрах ФЛ плівок Cd0.9Zn0.1Te/CdTe (а), фактора Хуанга-Ріс для смуги VCd
0X 

(б) та положень максимуму ФЛ смуг (в). 

 

  

Залежність фактора Хуанга-Ріс для смуги VCd
0X протилежна до поведінки 

інтегральних інтенсивностей смуг ФЛ від дози опромінення. Підсилення 

електрон-фононного зв’язку відоме [41] для структур InGaN/GaN та тонких 

шарів CdZnTe [42] при зростанні механічного напруження. Таким чином, ми 

припускаємо, що спад величини фактора Хуанга-Ріс при дозах до 50 кГр 

зумовлений радіаційно-індукованою релаксацією механічного напруження у 

структурі Cd0.9Zn0.1Te/CdTe, яке генерується у процесі росту внаслідок різних 

сталих ґратки CdTe та Cd0.9Zn0.1Te [37]. Тоді підсилення електрон-фононного 

зв’язку при дозах більших 50 кГр пов’язане з наступним зростанням механічного 

напруження зумовленого великою концентрацією радіаційних дефектів. Для 

перевірки таких міркувань проведено дослідження впливу γ-опромінення на 

положення максимуму спостережуваних ФЛ смуг, Рис. 3.6 (в). Як видно, γ-

опромінення спочатку, приводить до червоного зміщення всіх смуг ФЛ, потім 

смуги ФЛ повертаються у вихідне положення. Така закономірність може бути 

зумовлена або зміною частки цинку у структурі плівки Cd0.9Zn0.1Te/CdTe 
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внаслідок радіаційно-стимульованої дифузії атомів Zn у напрямку підкладки [13], 

або радіаційно-стимульованою релаксацією механічного напруження у плівці [42]. 

Частка Zn у плівці становить 10%, що відповідає ~1022 cм-3. Припустимо, що 

при максимальному потоці γ-квантів Nγ = 1.69 × 1016 квантів/см2 може утворитись 

⁓ 1016 атомних зміщень Zn [13]. Тоді, якщо навіть 1016 атомів Zn дифундують з 

об’єму, який зондується збуджуючим світлом це буде еквівалентне зміщенню 

0.0001% кількості атомів Zn у одному кубічному сантиметрі. У одиницях 

зміщення hν ⁓ 0.0001 меВ, що набагато менше за спостережувані ~ 1-2 меВ. 

Отже, радіаційно-індукованої дифузії Zn недостатньо для забезпечення 

спостережуваного зміщення у спектрах ФЛ. 

 Різниця сталих ґратки Cd0.9Zn0.1Te та CdTe становить ⁓ 0.6% (СdTе – 6.482 

Å, Cd0.9Zn0.1Te – 6.443 Å), що приводить до виникнення механічного напруження 

розтягу у об’ємі плівки [37]. Після γ-опромінення відбувається релаксація 

напруження як через вирівнювання концентрації Zn, так і через утворення 

рухливих радіаційних дефектів, які приводять до перерозподілу локальних 

напружень [13]. На Рис. 3.6 (в) можна спостерігати, що положення максимуму 

ФЛ смуг при дозах < 50 кГр зміщуються в сторону менших енергій, потім 

повертаються у вихідне положення. Отже, послаблення електрон-фононного 

зв’язку при дозах до 50 кГр зумовлене ралаксацією механічного напруження, а 

подальший ріст – з накопленням радіаційних дефектів та зростанням 

викривлення ґратки. Таким чином, при розробці варізонних детекторних 

структур Cd0.9Zn0.1Te/CdTe підрібно враховувати, що у процесі їх експлуатації на 

інтерфейсі відбувається радіаційно-стимульована перебудова дефектно-

домішкового складу з утворенням та переносом точкових дефектів, які можуть 

суттєво вплинути на процес збору та реєстрації заряду. 

 

3.6 Висновки до Розділу 3 

Методами ФЛ та КРС визначено динаміку взаємодії атомів легуючої 

домішки Ge у кристалах Cd0.96Zn0.04Te:Ge з радіаційно-індукованими вакансіями 

кадмію при накопленні експозиційної дози γ-опромінення до 500 кГр. 
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Встановлено, що основна перебудова дефектно-домішкового складу кристалів 

Cd0.96Zn0.04Te:Ge, яка пов’язана з накопленням порогової дози γ-опромінення, 

при якій втрачаються детекторні властивості, має місце до дози 100 кГр та 

визначається генерацією вакансій кадмію, їх іонізацією, заповненням атомами 

Ge (утворенням атомів заміщення GeCd) та об’єднанням у комплекси GeCdVCd. 

Вказана порогова доза значно перевищує відповідну для нелегованих кристалів 

– 10 кГр. Запропоновано фізичний механізм ефектів насичення, характерних для 

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

2LO1/1LO1, який базується на вирівнюванні швидкостей генерації радіаційних 

дефектів та їх анігіляції (встановленні динамічної рівноваги) за участю атомів Ge. 

Методами ФЛ встановлено немонотонну динаміку радіаційно-

стимульованого дефектоутворення у монокристалічних плівках 

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

залежностей інтенсивності смуг ФЛ та фактора Хуанга-Ріс, які базуються на 

зміні механічного напруження у плівках. Показано, що при малих дозах (< 50 

кГр) γ-опромінення механічне напруження у плівці Cd0.9Zn0.1Te/CdTe спадає, 

потім монотонно зростає внаслідок утворення значної кількості вакансійних 

дефектів структури. 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ ТЕРМІЧНИХ ВІДПАЛІВ НА ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ ТА 

МІЖДЕФЕКТНУ ВЗАЄМОДІЮ У КРИСТАЛАХ CdZnTe ТА 

ДЕТЕКТОРНИХ СТРУКТУРАХ  НА ЇХ ОСНОВІ 

 

4.1 Термічно-стимульована ліквідація радіаційних дефектів 

Термічний відпал радіаційних дефектів – відомий метод відновлення 

вихідних фізичних властивостей напівпровідникових матеріалів [1]. Ізохронні та 

ізотермічні відпали проводились для польових транзисторів та структурах метал-

оксид-напівпровідник (MOS) на основі кремнію. Автори [1] відзначили 

відновлення початкових електрофізичних характеристик, а саме порогового 

потенціалу, в структурах Si/SiO2, попередньо опромінених швидкими 

електронами 1.5 МеВ з еквівалентною дозою 1.5×1012 електронів/cм2. В роботі 

було показано, що основні зміни електричних параметрів таких структур 

пов’язані з іонізаційними ефектами на інтерфейсі Si/SiO2, викликаними 

вторинними електронами, які приводили до зміщення порогового потенціалу. 

Авторами запропоновано фізичний механізм ліквідації радіаційно-індукованих 

дефектів шляхом термічного відпалу, який базується на зворотному до іонізації 

процесі заповнення пасток електронами, переважно із зони провідності кремнію. 

Пізніше у 2004 році вийшла робота [2], яка стосується застосування методу 

термічного відпалу для компенсації радіаційних дефектів саме у детекторних 

кристалах CdZnTe та CdTe. Автори піддавали термічному відпалу (Т = 105ºС) 

детекторні функціональні елементи, опромінені нейтронами і протонами 

потоками 1011…1014 нейтронів/cм2 та 109…1011 протонів/cм2, і методом PICTS 

(photo-induced current transient spectroscopy) спостерігали відновлення їх вихідної 

дефектної структури. Було встановлено нові типи радіаційно-індукованих 

дефектів, які відповідають за функціональну ефективність детекторів, а саме за 

положення фотопіку, захоплення дірок, втрату спектроскопічних властивостей. 
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Сучасними методами ліквідації радіаційних дефектів у кристалах CdZnTe із 

значною поглинутою дозою, а також покращення якості та адгезії контактів у 

неопромінених детекторних структурах Au-CdZnTe-Au є термостатична обробка 

у атмосфері аргону [3, 4]. Незважаючи на ефективність таких газостатичних 

методик обробки, фізичні механізми, відповідальні за перетворення та 

відновлення дефектно-домішкового складу кристалів CdZnTe, до кінця не 

вивчені. В даному параграфі представлено результати дослідження впливу 

термічних газостатичних відпалів на процеси міждефектної взаємодії у γ-

опромінених кристалах CdZnTe та детекторних структурах Au-CdZnTe-Au. 

 

4.2 Вплив термообробки у атмосфері Ar на дефектну структуру 

кристалів Cd0.95Zn0.05Te опромінених γ-квантами 

4.2.1 Ефект γ-опромінення на випромінювальні властивості вихідних 

кристалів Cd0.95Zn0.05Te   

Кристали Cd0.95Zn0.05Te, вирощені методом Бріджмена [5], були опромінені 

γ-квантами при кімнатній температурі у діапазоні доз 10…100 кГр. До та після 

опромінення кристалів були проведені вимірювання низькотемпературної ФЛ. 

Наступний етап експерименту включав термічний відпал опромінених кристалів 

Cd0.95Zn0.05Te при температурах 100 та 200 ºС в Ar атмосфері протягом 0.5 

години. Після відпалу знову були проведені вимірювання ФЛ. На Рис. 4.1 

наведено спектри ФЛ кристалів Cd0.95Zn0.05Te до та після γ-опромінення дозою 

10 кГр та їх розділення на елементарні компоненти. Як видно, екситонна область 

спектру ФЛ вихідного кристалу складається із смуги вільних екситонів FE, смуги 

з’язаних екситонів D0X та смуги VCd
0X. Смуга вільних екситонів FE та екситонів, 

зв’язаних мілких нейтральних акцепторах VCd
0X мають LO фононні повторення.  

 Домішкова область ФЛ містить широку, зумовлену рекомбінацією у 

донорно акцепторних парах DVCd
0 та її фононні повторення [6]. У області 

глибоких дефектів спостерігається смуга, зумовлена рекомбінацією за участю 

глибоких донорно-акцептрних пар DVCd
2-. γ-опромінення приводить до  
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суттєвого зменшення інтегральної інтенсивності смуг FE, D0X та DVCd
2- та 

зростання інтенсивності смуг випромінювання VCd
0X та DVCd

0. Такі зміни у 

спектрах зумовлені радіаційно-стимульованою генерацією вакансій кадмію та їх 
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Рисунок 4.1 – Спектри ФЛ кристалів  Cd0.95Zn0.05Te до та після γ-

опромінення (10 кГр) (а) та розділення їх форми на елементарні компоненти 

(б, в). 
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об’єднанням із сусідніми домішковими донорними атомами та зниженням 

кристалічної якості досліджуваних зразків. 

 

4.2.2 Вплив термообробки на ФЛ  γ-опромінених кристалів Cd0.95Zn0.05Te   

Термічний відпал неопромінених кристалів CdZnTe при певних 

температурах та атмосферах також може приводити до утворення або ліквідації 

точкових дефектів структури [7]. Тому, до того як застосовувати відпали до γ-

опромінених кристалів Cd0.95Zn0.05Te слід дослідити вплив термічного відпалу у 

атмосфері Ar на ФЛ неопромінених кристалів. На Рис. 4.2 наведено спектри ФЛ 

  

неопромінених кристалів Cd0.95Zn0.05Te до та після відпалу при 200ºС протягом 

0.5 години у атмосфері аргону. Відпал досліджуваних кристалів у атмосфері 

1.35 1.40 1.45 1.52 1.54 1.56 1.590 1.605

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
T = 5 K,

l
зб

= 632.8 нм

DVCd

2-
 

Відп.

 

 

 

 

 3

Ін
те

н
си

в
н

іс
ть

 Ф
Л

, 
в
ід

н
. 
о
д

.

h, eВ

FE

D
0
X

V
Cd

0
X

V
C

d
0
X

-L
O

DV
Cd

0
Вих.

 
 

Рисунок 4.2 – Cпектри ФЛ кристалів Cd0.95Zn0.05Te: (1) – вихідний кристал, (2) 

– відпалений при 200ºС протягом 0.5 години у атмосфері аргону. 
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аргону при температурі 200ºС не приводить до суттєвих змін у дефектно-

домішковому складі. Спостерігається лише незначне зниження інтенсивності 

домішкової смуги люмінесценції DVCd
0 та зростання інтенсивності смуги D0X. 

Такі зміни пов’язані із зростанням концентрації ізольованих донорів, внаслідок 

термічно-стимульованого розпаду (дисоціації) донорно-акцепторних пар DVCd
0 

[8]. Загальноприйнято, що зростання інтегральної інтенсивності смуги D0X є 

проявом підвищення кристалічної якості кристалів CdZnTe [9, 10], тобто відпал 

досліджуваних кристалів привів до підвищення їх кристалічної якості.  

 Термічні відпали у Ar атмосфері як при 100ºС так і при 200ºС приводять до 

більш cуттєвих змін у ФЛ спектрах γ-опромінених кристалів Cd0.95Zn0.05Te. На 

Рис. 4.3 наведено спектри низькотемпературної ФЛ вихідних та γ-опромінених 
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Рисунок 4.3 – Спектри ФЛ вихідних та γ-опромінених кристалів 

Cd0.95Zn0.05Te після термообробки при 100ºС та 200ºС: (а) – екситонна та 

домішкова область ФЛ, (б) – область ФЛ глибоких дефектів. 
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кристалів Cd0.95Zn0.05Te (доза – 50 кГр) до та після термічних відпалів у атмосфері 

Ar  протягом 0.5 години при температурах 100ºС та 200ºС. Відпали приводить 

до підвищення інтенсивності екситонної смуги D0X і смуги глибоких дефектів 

DVCd
2-, а також до зменшення інтенсивності смуги DVCd

0 у спектрах γ-

опромінених кристалів. При відпалі 200ºС спостерігається практично повне 

відтворення форми спектру вихідних кристалів. Зворотній у порівнянні з 

радіаційним ефект, зумовлений термічними відпалами, пояснюється тим [1], 

що під час відпалу має місце процес зворотній до іонізації і донорні центри 

відновлюють свою структуру. Загальна фізична модель перебудови дефектної 

структури кристалів Cd0.95Zn0.05Te при γ-опроміненні та термічному відпалі 

наступна. Превалюючим результатом взаємодії потоку γ-квантів iз спеціально 

нелегованими кристалами Cd0.95Zn0.05Te є утворення пар Френкеля (VCd + Cdi) 

та іонізація ростових і радіаційно-індукованих дефектів. Тому ріст смуг ФЛ, 

пов’язаних з рекомбінацією за участю мілких акцепторів визначається ростом 

концентрації VCd. При підвищеній температурі, значно вищій за температуру 

Дебая (⁓ 200 К) значну роль починають відігравати ангармонічні коливання і 

починається інтенсивний рух вакансій та їх кластерів. Внаслідок цього  

просторово-обмежені дефекти можуть наближатись і вступати у взаємодію та 

формувати глибкі дефекти типу DVCd
2- [7, 8]. Така взаємодія і приводить до 

анігіляції як точкових радіаційно-індукованих дефектів так і дисоціації їх 

кластерів. Термічно-стимульована взаємодія відбувається через поле 

механічних напружень, які виникають при зміні об’єму дефектів кристалічної 

ґратки та зменшенні сил міжатомного відштовхування у околі менш густо 

упакованих кристалічних областей. Такими областями і є радіаційно-

індуковані вакансії, їх кластери, дислокації, а також домішкові атоми та іони [11].  

Таким чином, встановлено, що термічні відпали кристалів Cd0.95Zn0.05Te 

при температурах до 200ºС у атмосфері аргону при атмосферному тиску 

протягом 0.5 години приводять до процесів ліквідації радіаційно-індукованих 

дефектів і відновлення початкового дефектно-домішкового складу. 
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4.3 Випромінювальні та фононні властивості кристалів Cd0.9Zn0.1Te з 

планарними Au контактами після газостатичної обробки 

4.3.1 Газостатична обробка детекторних структур 

Підвищення омічності контакту метал-напівпровідник та ущільнення 

металу контакту може бути досягнуте при обробці гідростатичним чи 

газостатичним тиском [12, 13]. Після таких обробок мають місце значні зміни 

стану поверхні, руйнування плівок поверхневих окислів та адсорбованих газів 

внаслідок більш інтенсивних зміщень поверхневих шарів та збільшення 

кількості областей металічного контакту [12]. Актуальною задачею насьогодні є 

встановлення фізичних механізмів зміни дефектно-домішкового складу структур 

Au-Cd0.9Zn0.1Te-Au, зумовлених газостатичною обробкою. У даному параграфі 

наведено результати дослідження впливу газостатичної обробки на 

випромінювальні та фононні властивості структур Au-Cd0.9Zn0.1Te-Au та 

проведено їх порівняння з ВАХ та амплітудними спектрами, отриманими при 

реєстрації α-частинок. Досліджувані кристали Cd0.9Zn0.1Te були вирощені 

методом Бріджмена при високому тиску. Після різки злитків на кубики 5×5×5 

мм3 зразки механічно полірувались і травились у бром-вмісних травниках, після 

чого із золотохлористоводневої кислоти наносились Au контакти та проводилась 

газостатична обробка у аргоні при тиску 0.4 ГПа та Т = 170С [14].  

 

4.3.2 Вплив газостатичної обробки на КРС та ФЛ структур Au-

Cd0.9Zn0.1Te-Au у приконтактній області 

  На Рис. 4.4 наведено спектри КРС та ФЛ структури Au-Cd0.9Zn0.1Te-Au, 

зареєстровані у приконтактній області до та після газостатичної обробки. У 

спектрах КРС у низькочастотній області спостерігаються комплексні акустичні 

коливні смуги LA1-TA1 та LO1-TA1 з ω1 = 91 cм-1 та  ω2 = 97 cм-1 [15, 16]. Коливна  

смуга з ω = 124 cм-1 пов’язана з преципітатами Te, які знаходяться у 

досліджуваних зразках. Смуги КРС, зумовлені поздовжніми та поперечними  



120 
 

 
 

 коливаннями у підґратках  CdTe та  ZnTe спостерігаються у діапазоні 140…180 

cм-1.  А саме, смуга з ω  ⁓ 143 см-1 (TOCdTe) далі TO1, ⁓ 165 cм-1 (LOCdTe) далі LO1, 

⁓170 см-1 (TOZnTe) далі смуга TO2,  ⁓ 177 см-1 (LOZnTe) далі LO2. У діапазоні 

500…800 cм-1 спостерігаються багатокомпонентні коливні смуги, зумовлені 
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Рисунок 4.4 – Спектри КРС (а, б) та ФЛ (в) структур Au-Cd0.9Zn0.1Te-Au 

до та після газостатичної обробки при Т = 170 ºC. 
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наявністю оксидів телуру різних кристалічних конфігурацій [16, 17]. Широку 

смугу при 500 – 700 cм-1 пов’язують з [TeO4]
-4 тригональними біпірамідами, а 

при 700 – 800 cм-1 з [TeO3]
-2 тригональними пірамідами [18, 19].  Відповідні 

смуги КРС обробленої та вихідної Au-Cd0.9Zn0.1Te-Au структур не 

відрізняються за частотними положеннями та півширинами. Вказана 

особливість говорить про те, що газостатична обробка не приводить до появи 

суттєвих механічних напружень. Для аналізу структурних змін у зразках під 

впливом газостатичної обробки було оцінено відношення інтегральних 

інтенсивностей смуг КРС, зумовлених наявністю TeOx та коливаннями ґратки 

Cd0.9Zn0.1Te (ITeOx/ICdZnTe). У даному випадку газостатична обробка приводить 

до зміни вказаного відношення від ≈ 1.7 до ≈ 1.2. внаслідок руйнуванням 

поверхневих оксидних плівок. 

На Рис. 4.4 (в) наведено спектри ФЛ структур Au-Cd0.9Zn0.1Te-Au до та 

після газостатичної обробки. Виміри проведено у точці близько золотого 

контакту. В спектрах обробленого та вихідного зразків домінує смуга D0X де 

роль донорів відіграють атоми заміщення AuCd
3+ [20–24]. Також 

спостерігаються смуги випромінювання DVCd
0 та DVCd

2-. Як видно, 

газостатична обробка приводить до зростання інтегральної інтенсивності смуг 

пов’язаних з рекомбінацією за участю мілких та глибоких донорно-

акцепторнпх пар DVCd
0 та DVCd

2-. Такий ріст можна пояснити збільшенням 

концентрації атомів заміщення Au3+ при їх газостатично-стимульованій 

дифузії з контакту у приконтактну область та об’єднанні останніх із сусідніми 

вакансіями кадмію відповідно до реакції  Au3+ + VCd
2- ↔[Au3+VCd

2-]+. 

Таким чином, оптичними методами ФЛ та КРС встановлено, що 

газостатична обробка 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. 
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4.3.3  Вплив газостатичної обробки на ВАХ та амплітудні спектри, 

зареєстровані детекторами Au-Cd0.9Zn0.1Te-Au 

Для оцінки впливу газостатичної обробки на функціональні властивості 

детекторних структур Au-Cd0.9Zn0.1Te-Au та з метою підтвердження результатів, 

отриманих методами ФЛ та КРС проведено дослідження їх ВАХ та амплітудних 

спектрів при реєстрації випромінювання від джерел 137Cs та 241Am до та після 

обробки, Рис. 4.5. 

 

Симетрична і лінійна ВАХ та низькі струми витікання вихідного зразка вказують 

на задовільну якість контактів та можливість використовувати його як 

радіаційний детектор. Газостатична обробка приводить до суттєвого зменшення 

струмів витікання у всьому діапазоні прикладених напруг, що вказує на 

підвищення омічності контакту метал-напівпровідник та ущільнення металу 

контакту. Як було встановлено методами ФЛ та КРС, таке підвищення 

структурної якості пов’язане з руйнування плівок поверхневих оксидів TeOx, 

дифузією атомів золота з контакту у приконтактну область кристалів 
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Рисунок 4.5 – ВАХ (а) та амплітудні розподіли сигналу радіонуклідів 137Cs 

та 241Am (б) структури Au-Cd0.9Zn0.1Te-Au до та після газостатичної обробки. 
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Cd0.9Zn0.1Te, утворення атомів заміщення Au3+ та об’єднання їх з 

нескомпенсованими сусідніми вакансіями кадмію. 

Базуючись на результатах, отриманих методами ФЛ, КРС та при 

вимірюванні ВАХ можна припустити що структурні та електрофізичні зміни у 

структурах Au-Cd0.9Zn0.1Te-Au, стимульовані газостатичною обробкою 

позитивно вплинуть при реєстрації рентгенівського та γ-випромінювання 

(E  59,54 кеВ). На Рис. 4.5 (б) наведено амплітудні спектри радіонуклідів 137Cs 

та 241Am, отримані досліджуваними структурами до та після газостатичної 

обробки. Опромінення проводили двома джерелами одночасно. На 

амплітудному розподілі, отриманому за допомогою вихідного зразка, 

спостерігається висока кількість імпульсів у каналах детектора, що вказує на 

високу чутливість детектора до рентгенівського та γ-випромінювання. 

Газостатична обробка приводить до підвищення кількості імпульсів у каналах 

детектора, що вказує на підвищення чутливості структури Au-Cd0.9Zn0.1Te-Au 

[25]. Максимальний ефект покращення детекторних характеристик проявляється 

при реєстрації рентгенівського випромінювання 13.9 кеВ. З огляду на це було 

проведено оцінку товщини шару контакту Au-Cd0.9Zn0.1Te, в якому відбуваються 

зміни, стимульовані газостатичною обробкою. Встановлено, що модифікація 

досліджуваного переходу відбувається на глибині не більше 130 мкм від 

золотого контакту, що співпадає з результатами  ФЛ досліджень. 

 

4.4 Висновки до Розділу 4 

Методами ФЛ та КРС встановлено, 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 зворотніх 

до радіаційних та стимулюють ліквідацію радіаційно-індукованих вакансійних 

дефектів, дисоціацію їх кластерів та відновлення початкового дефектно-

домішкового складу. Запропоновано фізичний механізм взаємодії ростових та 

радіаційних дефектів під впливом ізотермічних відпалів, який базується на дії 
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поля локальних механічних напружень, що виникають у процесі утворення та 

накопичення радіаційних дефектів, при температурах вищих за температуру 

Дебая (⁓ 200 К) для даної сполуки, коли основну роль відіграють ангармонічні 

коливання. 

Оптичними методами показано, що газостатична обробка детекторних 

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

0.4ГПа 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 вакансіями кадмію. Як наслідок, спотерігається зниження струмів 

витікання, підвищення кількості імпульсів у каналах детектора, що вказує на 

підвищення чутливості структури Au-Cd0.9Zn0.1Te-Au при реєстрації 

рентгенівського та γ-випромінювання.  
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РОЗДІЛ 5  

ФОНОННІ ТА ВИПРОМІНЮВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ 

ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ АЛМАЗНИХ ПЛІВОК, ВИРОЩЕНИХ НА 

МОЛІБДЕНОВИХ ПІДКЛАДКАХ ІЗ ЗАРОДКОВИМ  ШАРОМ  

 

5.1 Алмазні полікристалічні плівки 

Розділи 2, 3, 4 даної дисертації були присвячені дослідженню процесів 

дефектоутворення у детекторних кристалах CdZnTe, зумовлених їх легуванням, 

радіаційним опроміненням та термостатичною обробкою. Встановлені 

закономірності дефектоутворення та міждефектної взаємодії дають можливість 

оптимізувати технологію радіаційних детекторів на основі CdZnTe. Не менш 

перспективним матеріалом для побудови радіаційно-стійких детекторів 

нейтронів для активних зон реакторів АЕС є алмазні полікристалічні плівки. Такі 

плівки осаджуються плазмохімічними методами із газової фази метан-водневої 

суміші. Метод осадження з газової фази у плазмі тліючого розряду постійного 

струму (PECVD) з використанням молібденових підкладок з нанесеним 

зародковим шаром дозволяє вирішити ряд важливих проблем. Зокрема, цей 

метод дозволяє значно збільшити швидкість росту плівок від ~ 0.9 мкм/год при 

спонтанній нуклеації до ~ 100 мкм/год у випадку застосування попередньо 

нанесеного зародкового шару [1–5], на порядки зменшити пружні деформації у 

алмазних мікрокристалах, зумовлені невідповідністю постійних кристалічних 

ґраток і різницею коефіцієнтів термічного розширення підкладка/алмазний шар. 

Використання технології PECVD дозволяє створювати на поверхні підкладки 

латерально впорядковане розташування зародків росту та оптимізувати 

технологічні режими для отримання алмазних плівок з мікроалмазами однакової 

кристалічної огранки. 

Важливою проблемою синтезу алмазних плівок плазмо-хімічними 

методами, є висока ймовірність утворення в процесі росту небажаних вторинних 

компонент, які складаються з sp1, sp2 та sp3 графітної та аморфної фаз вуглецю. 
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Ці неалмазні компоненти плівок утворюються на границях кристалічних зерен 

та поверхні плівки. Незважаючи на їх відносно малу частку (< 10%) вони можуть 

сильно впливати на провідність алмазних плівок. sp2 зв’язки на границях 

алмазних мікрокристалів індукують у забороненій зоні матеріалу π та π* стани, 

які локалізовані симетрично відносно рівня Фермі. Також відомо, що майже 

половина атомів вуглецю, локалізованих на границях алмазних мікрокристалів 

відповідають за створення енергетичних станів всередині забороненої зони. 

Таким чином відбувається формування небажаних каналів провідності в 

детекторній структурі на основі алмазних плівок, які ефективно перешкоджають 

збору заряду [6, 7]. Для опису структури неалмазної компоненти 

використовують модель Робертсона-Феррарі [8–11]. Ця модель передбачає, що 

границі алмазних зерен складаються з графітових кластерів (sp2 фаза) оточених 

sp3 зв’язками (тетраедральний аморфний вуглець).  

В даному Розділі наведено результати досліджень властивостей алмазних 

полікристалічних плівок, вирощених методом PECVD на підкладках із 

молібдену при спонтанній нуклеаціїї та з використанням попередньо нанесеного 

зародкового шару, а також порівняння їх з властивостями алмазних 

монокристалів, вирощених термобаричним методом при високому тиску та 

високій температурі (HPHT). Ці дослідження спрямовані на вирішення проблем, 

пов’язаних з технологією отримання алмазного матеріалу з наперед заданими 

властивостями, необхідними для створення ефективних радіаційних детекторів. 

 

5.2 Морфологічні та фононні властивості полікристалічних алмазних 

плівок, вирощених на молібденових підкладках із зародковим шаром  

5.2.1 Вплив попередньо нанесеного зародкового шару на морфологію 

алмазних полікристалічних плівок 

Алмазні полікристалічні плівки можна осаджувати, застосовуючи дві основні 

схеми: спонтанна нуклеація, або нанесення зародкового шару з алмазних мікро- 

і нанокристалітів. Попередньо нанесений зародковий шар дозволяє оминути етап 
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спонтанного зародження і суттєво підвищити швидкість росту плівки. У даній 

роботі полікристалічні алмазні плівки осаджувались методом PECVD у плазмі 

тліючого розряду із суміші CH4/H2/CO2 на молібденові підкладки при T = 1140 

ºС. Відносна концентрація вуглекислого газу та метану CH4/CO2 = 10. 

Зародковий поверхневий шар формувався при механічній обробці Мо підкладок 

ультрадисперсним алмазним порошком [8]. Застосування молібдену зумовлене 

тим, що він термічно і хімічно стійкий та не утворює сполук з вуглецем, 

воднем та киснем навіть при Т =  900 – 1200 ℃. 
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Рисунок 5.1 – СЕМ зображення алмазної плівки, та розподіл алмазних 

мікрокристалів за розмірами: плівка, осаджена на Мо підкладці без (а, б) та із 

зародковим шаром (в, г). 
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На Рис. 5.1 наведено отримані СЕМ зображення поверхні алмазних 

полікристалічних плівок, вирощених на Мо підкладках із зародковим шаром та 

без нього і відповідний розподіл алмазних мікрокристалів за розмірами. Як 

видно, використання попередньо нанесеного зародкового шару приводить до 

зменшення середнього латерального розміру алмазних кристалітів до d ~ 8 мкм  

у порівнянні з плівкою без зародкового шару (d ~ 17 мкм). Цей ефект пояснюється 

використанням зародкового шару з близькими за розмірами зародками та їх  

значно вищою поверхневою густиною (108…1010 зар/cм2) у порівнянні з тими, 

які утворюються при спонтанній нуклеації (104 зар/cм2). Такі структурні 

перетворення, викликані нанесенням зародкового шару, повинні привести до 

зміни фононних властивостей алмазних плівок.  

 

5.2.2 КРС алмазних полікристалічних плівок, вирощених за попереднього 

нанесення зародкового шару. Результати 

На Рис. 5.2 наведено спектри КРС монокристалічного HPHT алмазу, 

алмазних плівок, осаджених на молібденовій підкладці з попередньо нанесеним 

зародковим шаром та без нього, а також розділення спектрів на елементарні контури 

[3, 5, 10–14]. Найбільш інтенсивна смуга КРС при 1332.5 см-1 для 

монокристалічного алмазу та при 1337.5 см-1 і 1335.5 см-1 для спектрів алмазних 

плівок відповідає непружному розсіюванню першого порядку на тричі 

виродженому оптичному фононі F2g симетрії алмазу (далі смуга ωdiam) [13–16]. 

Ця смуга зміщена в область високих частот на ∆ω ~ 5 см-1 (~ 3 см-1 для плівки на 

підкладці із зародковим шаром) відносно смуги КРС у монокристалічному HPHT 

алмазі (1332.5 см-1) [15, 17]. Наявність смуг КРС при 1394.9 та 1582.5 см-1 у 

спектрах полікристалічних плівок, зумовлена присутністю на границях зерен та 

поверхні досліджуваних плівок графітоподібного вуглецю (sp2 фаза). Смуга при 

1582.5 см-1 (Е2g-мода, G-смуга) відповідає коливанням атомів симетрії Е2g в 

площині атомарного графенового шару з sp2 зв’язками вуглецю [11, 12, 15]. Інша 

смуга D (від «disordered graphite») при 1394.9 см-1 зумовлена фононам А1g  



132 
 

 
 

симетрії К-точки краю зони Бріллюена. Природу D-смуги пов'язують з 

невиконанням правил відбору по хвильовому вектору для процесу непружного 

розсіяння внаслідок порушень періодичності кристалічної структури, наявності 

меж кристалітів, структурних дефектів та різного типу алотропних структурних 

форм вуглецю [15–20]. Смуга КРС з положенням максимуму 1283.5 см-1 

пов’язана з коливаннями sp3 вуглецевих зв’язків тетраєдрального аморфного 

вуглецю (ta-C). Дана смуга є проявом sp3 зв’язків між графітними 

нанокластерами (sp2 кластерами), які знаходяться на границях алмазних 

мікрокристалів та поверхні плівки. Смуги при 1496.2 та 1180.1 см-1 мають 

однакову дисперсію та зумовлені наявністю транс-поліацетилену СНx (далі 

смуги t-PA1 та t-PA2) у структурі вторинної компоненти плівок [21–23].  
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Рисунок 5.2 – Спектри КРС алмазних монокристалів, алмазних 

полікристалічних плівок на контрольній Мо підкладці та підкладці із 

зародковим шаром (а) та розділення спектрів на елементарні контури (б). 
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Таким чином, спектри КРС алмазних полікристалічних плівок, на відміну 

від спектрів об’ємних монокристалів, відображають наявність у структурі як 

алмазної компоненти так і вторинної. Наявність графітоподібної фази вуглецю 

на поверхні полікристалічних алмазних плівок та на границях мікрокристалів 

доведено методами ТЕМ у роботах [19, 20].  

 

5.2.3 Аналіз даних КРС досліджень 

Зміщення частотного положення смуги ωdiam зумовлене механічним 

напруженням у алмазних мікрокристалах, яке може бути індукованим двома 

факторами: Перший визначається різницею параметрів кристалічних ґраток 

алмазу (0.357 нм при Т = 300К) та молібдену (0.314 нм при Т = 300К), а також 

наявністю певної кількості структурних дефектів, які приводять до локальної 

дисторсії основної матриці. Другий – пов’язаний з різницею коефіцієнтів 

термічного розширення алмазу та молібдену [24–29]. Використовуючи відоме 

рівняння з роботи [27] на основі даних КРС можна оцінити залишкове механічне 

напруження у алмазних мікрокристалах як 

                                        0( )D diam DA A        ,                                         (5.1) 

де  – зміщення положення смуги diam  відносно відповідного значення для 

ненапруженого монокристалу, diam  і 0  – положення максимуму даної смуги для 

полікристалічної плівки і об’ємного монокристалу. Коефіцієнт пропорційності при 

цьому становить     0 11 12 11 122 3 0./ 43DA p S S q S S           ГПа/см [25]. У 

даному випадку 11 1.01S   ТПа-1 і 12 0.14S    ТПа-1 – пружні узгоджуючі 

константи для алмазу, а 
2

02.82p     та 
2

01.78q   – фононні деформаційні 

потенціали для алмазу [25–27]. Використовуючи рівняння (5.1) отримуємо, що 

механічні напруження у алмазних мікрокристалах на вихідній Мо підкладці та 

підкладці із зародковим шаром становлять відповідно σ1 ≈ - 2.15 ГПа та σ2 ≈ -1.29 

ГПа. Знак «-» у розрахованих значеннях означає наявність напруження стиску. 
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Отримані значення співмірні із значеннями механічних напружень у алмазних 

полікристалічних плівках, осаджених на підкладках, виготовлених з інших 

металів [26, 29]. Даний результат добре узгоджується із величиною визначеного 

у роботі [30, 31] від’ємного коефіцієнту тиску для MPCVD алмазних плівок, який 

становить – 0.4 ГПа/cм-1 (розрахованого на одиницю зміщення смуги ωdiam).  

Зменшення величини зміщення смуги ωdiam у спектрах КРС алмазних плівок, 

вирощених на підкладках з зародковим шаром зумовлене релаксацією 

механічного напруження у алмазних мікрокристалах майже у два рази. Тобто, 

застосування зародкового шару приводить до релаксації механічного 

напруження у алмазних монокристалічних включеннях у структурі плівки. Така 

релаксація може бути пов’язана з розмірним ефектом [32]. Розмірний ефект – це 

зменшення розміру алмазних мікрокристалів та збільшення кількості 

міжзернових границь, тобто об’ємної частки неалмазної компоненти. При 

збільшенні частки графітоподібної фази, активним рухливим атомам 

неконтрольованих домішок, які знаходяться на поверхні ростучої плівки, 

енергетично більш вигідно вбудуватись саме у границі алмазних зерен не 

руйнуючи сильні алмазні зв’язки у структурі монокристалічних включень. Це 

приводить до зменшення концентрації точкових та протяжних структурних 

дефектів у алмазних мікрокристалах, і відповідно, до зменшення локальних 

механічних напружень [32]. Але, при застосуванні попередньо нанесеного 

зародкового шару ґратка алмазних мікрокристалів все-одно залишається 

напруженою, внаслідок присутності певного числа структурних дефетів та 

різниці коефіцієнтів температурного розширення алмазу та молібдену. 

Півширина (Г) смуги ωdiam у спектрах КРС алмазних плівок на підкладках із 

зародковим шаром (8 см-1) набагато більша від відповідної для HPHT 

монокристалу (~2 см-1), і незначно зменшується у порівнянні зі спектрами плівок, 

вирощених при спонтанній нуклеації (~ 10.5 см-1). Така зміна півширини смуги 

ωdiam пов’язана зі скороченням часу життя Раманівських фононів, спричиненим 

більшою концентрацією структурних дефектів у полікристалічній плівці в 

порівнянні з високоякісними монокристалами. Причому, при використанні 
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зародкового шару розширення основної смуги КРС менше, внаслідок зменшення 

концентрації структурних дефектів у алмазних мікрокристалах та збільшення 

часу життя Раманівських фононів. Тут можна зробити припущення, що 

неалмазна компонента плівок може відігравати роль гетера, забираючи на себе 

під час росту плівки неконтрольовані домішки [33].  

Алмазна полікристалічна плівка вважається більш досконалою, коли 

включає меншу кількість неалмазної компоненти. Для кількісної оцінки 

досконалості алмазних плівок використовують співвідношення інтегральних 

інтенсивностей коливних смуг, пов’язаних з коливаннями у кристалічній 

структурі алмазу (смуга ωdiam) та вторинній компоненті (смуги ta-C, t-PA1, t-PA2, 

D та G). Для такої оцінки в роботі [34], використовується кількісний параметр, 

який має назву q-фактора, що визначається зі співвідношення: 

                         
1 2

75
100%

75

diam

diam D G t PA t PA ta C

I
q

I I I I I I



   

 
    

,                        (5.2) 

де Iωdiam – площа під смугою ωdiam, ID+IG+It-PA1+It-PA2+Ita-C – сума площа під 

«неалмазними» смугами t-PA1, t-PA2, D, G та ta-C. Коєфіцієнт 75 взято для 

компенсації різниці перерізів комбінаційного розсіювання sp2 та sp3 фази 

вуглецю для довжини хвилі збудження 488 нм [34]. У нашому випадку q-фактор 

для алмазних плівок, осаджених на підкладки без зародкового шару, становить 

92%, що незначно перевищує відповідне значення для плівок на підкладках із 

зародковим шаром (86%). Отже, нанесення зародкового шару на поверхні 

ростових підкладок приводить до збільшення у структурі плівок вторинної 

компоненти (суміші sp2 та sp3).  

Так, як  вторинна компонента плівок містить ароматичні кільця транс-

поліацетилену, то повинна мати кластеризовану будову. Використовуючи 

інтегральні інтенсивності коливних смуг D і G можна оцінити латеральні розміри 

графітоподібних sp2 кластерів (La) на границях алмазних мікрокристалів та 

поверхні полікристаліної плівки. Як відомо з робіт [11, 15, 22], латеральні 

розміри sp2 кластерів оцінюються зі співвідношення: 
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де С (λex = 488 нм) ≈ 44 Å. У нашому випадку латеральний розмір sp2 кластерів 

La менший для плівок, вирощених при спонтанній нуклеації (33 Å) по 

відношенню до плівок, вирощених при застосуванні зародкового шару (62 Å). 

Також на основі співвідношення ID/IG оцінюється об’ємна частка sp3 зв’язків у 

структурі нанокристалічних чи гідрогенізованих аморфних вуглецевих плівок 

[11, 22]. З певним наближенням такий підхід можна використати для 

полікристалічних плівок, але саме до неалмазної компоненти [15].  Проте, з робіт 

[35, 36] відомо, що більш точно процентну частка sp3 зв’язків вуглецю у 

неалмазній компоненті на границях мікрокристалів та на поверхні плівки можна 

оцінити за положенням максимуму коливної смуги G ввівши емпіричну 

формулу, яка описує експериментальні дані [11, 15, 22] залежності положення 

смуги G від частки sp3 фази: 

                              
3    0.24  4cont (8.9 0) 0.158Gsp                                         (5.4) 

 де 
G - частотне положення коливної смуги G. Використання саме положення 

смуги G для оцінки частки sp3 зв’язків зумовлене великою різницею перерізів 

розсіювання для sp3 та sp2 зв’язків вуглецю за різної довжини звилі збудження 

[36]. У нашому випадку застосування зродкового шару приводить до 

формування алмазної полікристалічної плівки із меншою часткою sp3 зв’язків на 

границях алмазних зерен та поверхні полікристалічної плівки (0.28→0.21), тобто 

меншою часткою тетраедрального аморфного вуглецю. Узагальнені спектральні 

та структурні параметри досліджуваних алмазних плівок наведено у Табл. 5.1. 

Як видно з Рис. 5.2 (б), інтегральна інтенсивність смуги ta-C дещо вища у 

спектрах КРС плівки, синтезованій на Мо підкладці без нанесення зародкового 

шару. Це вказує на зменшення кількості sp3 зв'язків у структурі вторинної 

компоненти на границях алмазних зерен та поверхні плівки, осадженої на 

підкладку з зародковим шаром. Це добре узгоджується з розрахунками 

процентної частки sp3 зв'язків на основі частотного положення коливної смуги 
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G. Знаючи латеральний розмір sp2 кластерів та частку sp2 вуглецевих зв’язків [11, 

14, 15] можна оцінити оптичну ширину забороненої зони неалмазної компоненти  

досліджуваних плівок. На Рис. 5.3 наведено узагальнені з робіт [11, 14, 15] 

залежності оптичної ширини забороненої зони графітоподібного аморфного 

матеріалу від середнього латерального розміру графітових sp2 кластерів та 

об’ємної частки sp2 фази вуглецю. Сірими прямокутниками нанесено, 

розраховані у даній роботі, латеральні розміри sp2 кластерів та об’ємна частка sp2 

фази вуглецю у вторинній компоненті. Прямокутник на осі ординат відображає 

межі оптичної ширини забороненої вторинної неалмазної компоненти плівок. У 

нашому випадку Eg зменшується від 2.1 еВ до 1.5 еВ внаслідок нанесення 

зародкового мікроалмазного шару. 

Отже, застосування зародкового шару, крім сильного виграшу у швидкості 

росту, суттєво змінює морфологічні та фононні властивості алмазних плівок у 

порівнянні з плівками, отриманими при спонтанній нуклеації. Зокрема 

утворюється плівка, яка складається з менших за латеральними розмірами 

алмазних мікрокристалів та більшою об’ємною часткою неалмазної компоненти. 

Ймовірно, ця вторинна компонента на границях алмазних зерен грає роль гетера 

для неконтрольованих домішок, зумовлюючи більшу структурну досконалість 

 

Таблиця 5.1 – Спектральні та структурні параметри алмазних плівок, 

осаджених на Мо підкладки при спонтанній нуклеації та з використанням 

зародкового шару 

 

Зразок 
ω(diam),  

см-1 
σ, ГПа 

Г(ωdiam), 

см-1 
La, Å q, % 

ω(G),  

см-1 

Г(G), 

 см-1 

Вміст 

sp3 фази 

Спонт. нук. 1337.5  -2.15 10.5 33 92 1582.5 148.2 0.28 

Підкл. із 

шаблоном  
1335.5 -1.29 8.1 62 86 1585.4 136.5     0.21 

Прир. алмаз 

[18, 28] 
1332.1 0 2.1 0 100 - - ≈ 1 
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монокристалічних включень. Останнє проявляється як зменшення, оціненого з 

даних КРС, механічного напруження алмазних мікрокристалів у плівці,  

вирощеної із застосуванням зародкового шару та зменшення півширини смуги 

ωdiam. Таким чином, на відміну від HPHT алмазних монокристалів, 

полікристалічні плівки завжди містять вторинну неалмазну компоненту, об’єм 

якої та хімічний склад залежать від умов росту та попередньої обробки 

ростових підкладок. Фізичні властивості самих мікроалмазів нерозривно 

пов’язані з  властивостями цієї компоненти. Морфологічні та структурні 

зміни, індуковані застосування зародкового шару впливають на дефектно-

домішковий склад, а отже і на особливості випромінювальної рекомбінації 

досліджуваних полікристалічних плівок. Тому наступний параграф 

присвячено дослідженню особливостей фотолюмінесценції полікристалічних 

алмазних плівок. 
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Рисунок 5.3 – Адаптовані з [11, 14, 15] експериментальні залежності 

оптичної ширини забороненої зони графітоподібних покриттів від розміру 

графітових кластерів та відносної частки sp2 фази вуглецю. 
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5.3 Зв’язок ФЛ алмазних матеріалів з їх структурою  

Як було показано у попередньому параграфі, алмазні полікристалічні плівки 

складаються з двох структурних компонент – алмазної (кристалічної) та 

аморфної графітоподібної (вторинної). Обидві компоненти проявляються у 

спектрах КРС у вигляді коливних смуг ωdiam (sp3 зв’язки), D та G (sp2 зв’язки). 

Виникає логічне запитання – чи відображаються структурні компоненти плівки 

у спектрах ФЛ? Для вивчення даного питання були записані спектри ФЛ 

алмазних плівок, аморфних вуглецевих покриттів та високоякісних об’ємних 

алмазних монокристалів, Рис. 5.4. Як видно, ФЛ аморфного графітоподібного   
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Рисунок 5.4 – Спектри ФЛ алмазних плівок, алмазного монокристалу та 

аморфного графітоподібного покриття. 
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покриття (DLC плівка) являє собою дві широкі смуги W1 та W2 з положенням 

максимуму близько 1.8 – 2.0 еВ. ФЛ вуглецевих матеріалів з такими 

спектральними характеристиками пов’язують з випромінювальними 

переходами між більш заселеними та менш заселеними рівнями підзон, які 

створені у забороненій зоні основної матриці (алмазу) внаслідок наявності 

вторинної компоненти полікристалічних плівок. Ці люмінесцентно активні 

зони виникають внаслідок розкиду за довжиною та кутами С-С зв’язків 

неалмазної компоненти плівок [37–41]. Для алмазних монокристалів 

характерна відсутність ФЛ у діапазоні близько 2 еВ. У даному випадку 

спектри плівок та монокристалів складаються із інтенсивних піків, 

зумовлених внутрішньоцентровими переходами азотних NV та H3 центрів. У 

випадку CVD полікристалічних плівок, при збудженні всієї товщини 

(150…200 мкм) у спектрах ФЛ домінують смуги випромінювання, зумовлені 

випромінюванням NV центрів. При збудженні ультрафіолетовим світлом 

спектр ФЛ приймає вигляд однієї широкої смуги з положенням максимуму 

біля 2.0…2.1 еВ. Така широка ФЛ смуга характерна для аморфізованих 

графітоподібних плівок (DLC плівка) [37–41]. Спектральні особливості ФЛ 

трьох видів вуглецевих матеріалів відображають те, що у монокристалі немає 

графітоподібних кластерів, у полікристалічній плівці присутня вторинна 

компонента, а аморфна вуглецева плівка складається із суміші sp2 та sp3 

зв’язків. Відповідно до загальної моделі розподілу густини станів аморфних 

матеріалів [36, 38] спотворення кутів та довжини C-C зв’язків, приводить до 

утворення енергетичних підзон у оптичній забороненій зоні матеріалу, 

переходи електронів між якими забезпечують ефективні канали 

випромінювальної рекомбінації. 

Таким чином, ФЛ алмазних полікристалічних плівок так само, як і 

випадку КРС містить дві частини, які визначають наявність як основної 

кристаліної sp3 компоненти, так і вторинної – суміші sp2 та sp3 зв’язків. 

Маркером кристалічної компоненти є люмінесценція NV центрів, а вторинної 

аморфної – смуга W.  
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5.4 Вплив температури та інтенсивності збудження на ФЛ алмазних 

плівок  

У спектрах ФЛ полікристалічних плівок періодичні еквідистантні смуги 

I1…I4, можуть бути зумовлені, наприклад, люмінесценцією sp2 кластерів, які 

знаходяться на границях зерен та на поверхні плівки і відсутні у об’ємних 

монокристалах [37–41]. Наявність окремих піків може бути зумовлена 

розподілом цих кластерів за латеральними розмірами. Доказом саме фононної 

природи ФЛ смуг I1…I4, характерних для обох переходів NV0 та NV- є 

особливості поведінки інтегральної інтенсивності нуль-фононних смуг та 

відповідних фононних повторень при зміні температури [37–41]. При зростанні 

температури зростає ймовірність електрон-фононного зв’язку і спостерігається 

підвищення інтенсивності ФЛ фононного повторення. Одночасно, інтенсивність 

люмінесценції sp2 кластерів при зростанні температури повинна зменшуватись 

внаслідок температурного гасіння. На Рис. 5.5 наведено спектри ФЛ алмазних  

1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I1

I1

300 K

80 K

 

 

 

 

h, еВ

Iн
те

н
си

в
н

іс
ть

 Ф
Л

, 
в
ід

. 
о
д

.

  NV-

   

  NV0

   

15 K

I1
0.25

lex = 488 нм

 
 

Рисунок 5.5 –  спектри ФЛ алмазних плівок, осаджених на Мо 

підкладках при спонтанній нуклеації, зареєстровані при різних температурах. 
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 полікристалічних плівок, осаджених на Мо підкладки без нанесення 

зародкового шару, зареєстровані при різних температурах. Як видно, 

відношення інтегральних інтенсивностей INV-/II1 зі зростанням температури 

зменшується, що вказує на фононну природу періодичних еквідистантних 

смуг I1…I4. Наявність у спектрі ФЛ чітких відокремлених смуг ФЛ свідчить 

про те, що рекомбінація відбувається між дискретними дефектними рівнями, 

які знаходяться глибоко в забороненій зоні кристалічного алмазу. Причому 

рівні, які знаходяться близько до зони провідності чи валентної зони не беруть 

участь у таких випромінювальних переходах через недостатність енергії 

збудження (488 нм – 2.54 еВ) для їх активації [37–44]. Для уточнення природи 

ФЛ смуг NV0 та NV- проведено дослідження залежності їх інтегральної 

інтенсивності від потужності збуджуючого випромінювання. При цьому 

вважаємо, що інтенсивність ФЛ пропорційна Lk, де L – потужність 

збуджуючого випромінювання, k  - кількість фотонів, необхідна для 

заповнення рівня, з якого відбувається випромінювання [45]. На Рис. 5.6 

наведено залежності інтегральної інтенсивності домінуючих смуг ФЛ від 

потужності лазерного випромінювання. Інтенсивності обох НФЛ смуг 

надлінійно залежать від потужності збудження. Коефіцієнт нахилу залежності 

інтенсивності смуги NV0 k = 1.25, для смуги NV- - 1.12. Надлінійна залежність 

вказує на екситонну природу даних смуг [46–49]. Проте, як вже було сказано, 

в даному випадку енергії кватнів лазерного випромінювання (2.54 еВ) не 

достатньо для збудження екситонної чи зона-зонної ФЛ. Надлінійні 

залежності інтенсивностей смуг, пов’язаних з рекомбінацією за участю NV 

центрів характерні як для алмазних монокристалів [47–49] так і для 

полікристалічних плівок [43]. Причина такої поведінки люмінесценції NV 

центрів до кінця не вивчена до цього часу. Одне з припущень було висловлене 

авторами [43], де запропоновано пояснення природи смуги NV0 як такої, яка 

зумовлена анігіляцією непрямих (екситони в непрямозонному 

напівпровіднику) зв’язаних екситонів. Смуги непрямих зв’язаних екситонів 

спостерігаються у спектрах алмазних монокристалів, опромінених швидкими  
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електронами. Характерне  положення максимуму – 2.14 еВ. У нашому випаду, 

смуга люмінесценції NV0 центрів спостерігається при 2.157 еВ. Наше 

припущення, полягає в тому, що надлінійна залежність смуги випромінювання 

при 2.157 еВ спричинена її комплексністю. Тобто, дана смуга є суперпозицією 

двох, одна з яких, ймовірно, є внутрішньоцентровим переходом NV центрів, 

друга – зумовлена анігіляцією непрямих зв’язаних екситонів. Для перевірки 

даного припущення, з метою розділення вказаних смуг було проведено 

опромінення алмазних полікристалічіних плівок швидкими електронами енергії  

2.5 МеВ. Доза опромінення становила 1.5 кГр. Як видно з Рис. 5.7 у спектрах 

розділяється чітке плече з положенням максимуму 2.14 еВ, яке ми пов’язуємо з 

анігіляцією непрямих екситонів, зв’язаних на нейтральних вакансіях вуглецю.  
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Рисунок 5.6 – Залежність форми спектру ФЛ (а) та інтенсивності ФЛ 

смуг NV0 та NV- від потужності лазерного випромінювання (б).  
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Отже, смуга ФЛ, яка має положення близько 2.15 еВ у спектрах алмазних 

плівок є комплексною та складається з внутрішньоцентрового переходу NV 

центрів та анігіляції непрямого зв’язаного екситону. За аналогією надлінійну 

залежність інтенсивності ФЛ смуги NV- від потужності збудження також можна 

пояснити її комплексністю. 

 

5.5 Вплив зародкового шару на ФЛ та ВАХ алмазних плівок 

Наступний крок дослідження – встановлення впливу попереднього 

нанесення зародкового шару, при вирощуванні полікристалічних плівок, на їх 

фотолюмінесценцію. На Рис. 5.8 (а) наведено спектри ФЛ алмазних 

полікристалічних плівок, осаджених на Мо підкладки при спонтанній нуклеації 

та із використанням зародкового шару. Як видно, інтенсивність смуг, 

зумовлених люмінесценцією NV центрів менша у спектрах плівок на Мо 

підкладках з шаром алмазних зародків. Дана особливість пояснюється 

зменшенням концентрації азотно-вакансійних дефектних центрів у алмазних 

мікрокристалах. Справді, в роботах [37–41] показано, що при зменшенні розміру 
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Рисунок 5.7 – Спектри ФЛ алмазних полікристалічних плівок, опромінених 

швидкими електронами. 
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алмазних мікрокристалів від десятків мікрометрів до сотень нанометрів, 

зменшується ймовірність вбудовування атомів азоту в них. При цьому азот більш 

ефективно вбудовується у неалмазну компоненту плівок. Дане пояснення добре 

узгоджується з результатами КРС спектроскопії про структурні зміни вторинної 

компоненти, індуковані вбудовуванням азоту. Також, застосування зародкового 

шару приводить до змін півширини НФЛ, зумовлених рекомбінацією за участю 

NV0 та NV- дефектних центрів. На Рис. 5.8 (б) у збільшеному вигляді для  
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Рисунок 5.8 – Спектри ФЛ алмазних плівок, осаджених при спонтанній 

нуклеації  та із зародковим шаром, і цієї ж плівки після відпалу при 550℃ у 

атмосфері Н2 (а). Діапазон випромінювання NV0 центрів у спектрах плівок (б). 

 

. 

порівняння наведено діапазон свічення НФЛ, спричинених NV0 центрами. Як 

видно, у спектрах алмазних плівок, вирощених при застосуванні зародкового 

шару спостерігається зменшення півширини безфононних смуг. Півширина 

смуги NV0 зменшуєтться від 10.2 меВ до ~ 8 меВ. В свою чергу смуга NV- 

звужується від 11.1 меВ до ~ 10 меВ. Такі зміни у спектрах можуть бути 
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зумовлені релаксацією механічного напруження у алмазних мікрокристалах при 

застосуванні зародкового шару мікроалмазів. Останнє добре корелює з 

результатами про зменшення механічного напруження, отриманими методом 

КРС та вказує на зменшення концентрації NV центрів, які індукують дисторсію 

основної ґратки та механічне напруження. 

Зміна дефектної структури як основної алмазної компоненти досліджуваних 

плівок так і вторинної на границях зерен та поверхні при застосуванні 

зародкового шару повинна привести до змін провідності плівок. При перевірці 

придатності алмазного матеріалу, для використанні у якості радіаційного 

детектора дослідження ВАХ є дуже інформативними та показують як якість 

контактів, так і наявність струмів витікання, які негативним чином впливають на 

збір заряду в об’ємі детектора. На Рис. 5.9 наведено ВАХ алмазних плівок на 

обох типах підкладок. Як видно, в обраному діапазоні прикладеної напруги 

(робочі напруги при детектуванні рентгенівського та γ-випромінювання) ВАХ 

вихідної плівки має лінійний характер та показує незначне зростання струму.  
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Рисунок 5.9 – ВАХ алмазних плівок осаджених на вихідну підкладку (а) 

та підкладку з шаблонним шаром (б) [50–55]. 
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Плівка характеризується високим електричним опором на рівні ~ 1.2×1012 Ом. 

ВАХ для алмазної плівки, осадженої на підкладку з нанесеним шаром 

мікроалмазів, демонструє суттєвий ріст струму через плівку навіть при напрузі 

50 В, що робить її непридатною для використання у якості детектора. Збільшення 

провідності можна пояснити висновками КРС та ФЛ досліджень про збільшення 

частки sp2 фази вуглецю на границях алмазних мікрокристалів, збільшення 

латерального розміру sp2 кластерів та зменшення оптичної ширини забороненої 

зони границь зерен, внаслідок інтенсивного вбудовування в неї атомів азоту. 

Справді, як відомо з [7] sp2 фаза вуглецю характеризується більшою провідністю 

через те, що у структурі графіту кожен атом вуглецю має 3 ковалентні зв’язки у 

площині і один незадіяний електрон, який і дає вклад у провідність. Так як sp2 

фаза наявна у всій структурі плівки, то збільшення її частки і приводить до 

зменшення сумарного опору плівки. Для досягнення максимального питомого 

опору алмазної плівки, що є необхідною умовою при їх застосуванні у якості 

детекторів, необхідно максимально зменшити об’ємну частку вторинної 

компоненти плівок, яка спрацювала як гетер, очищуючи алмазні мікрокристали. 

Одним з відомих способів видалення неалмазної компоненти із структури 

полікристалічної плівки є відпал у водневій атмосфері. На Рис. 5.8 (а) наведено 

спектр ФЛ алмазної плівки, вирощеної на підкладці з зародковим шаром, 

відпаленої в атмосфері H2 при температурі 550 ℃. Порівнюючи його форму зі 

спектром невідпаленого зразка, можна зробити висновок про синхронне 

зростання інтенсивності всіх смуг випромінювання. Така зміна ФЛ пов’язана зі 

зменшенням концентрацї центрів безвипромінювальної рекомбінації внаслідок 

пасивації обірваних зв’язків на границях зерен і поверхні плівки атомами водню. 

 

5.6 Вплив відпалу у H2 на фононні, рекомбінаційні та електрофізичні 

властивості алмазних плівок, вирощених на підкладках із зародковим шаром  

Так, як саме вторинна неалмазна компонента плівок (суміш sp2 та sp3 

зв’язків), яка знаходиться на поверхні алмазної плівки і на границях зерен, 
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визначає провідність плівки, то з метою підвищення питомого опору плівок 

потрібно її видалити. Для видалення графітоподібної фази вуглецю 

використовують ізотермічні відпалі у атмосфері водню [7, 56–58]. У такому 

випадку відбувається індуковане атомарним воднем травлення алмазної плівки 

подібне до того, яке має місце при рості плівок з метан-водневої суміші. Ефект 

очистки плівки від графітного шару базується на суттєвій різниці у швидкостях 

травлення алмазної та графітної фази вуглецю, а саме, швидкість травлення sp3 

фази (швидкість утворення летких сполук) на порядки менша за швидкість 

травлення sp2 фази. На Рис. 5.10 (а) наведено спектри КРС плівки на підкладці з 

зародковим шаром до та після відпалу у атмосфері водню. Спектри показано з  

відніманням ФЛ фону. Як видно, відпал приводить до зменшення інтенсивностей 

смуг, пов’язаних з коливаннями у структурі sp2 зв’язаного вуглецю (смуги D, G), 

а також смуг, які є проявом тетраедрального аморфного вуглецю та транс-
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Рисунок 5.10 –  Спектри КРС (а) та ВАХ (б) алмазних плівок на Мо 

підкладках з зародковим шаром, до та після відпалу при T = 550ºC у H2. .  
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поліацетилену. Ймовірніше за все такі зміни в спектрах зумовлені зменшенням 

частки  неалмазної компоненти на границях алмазних мікрокристалів та поверхні 

полікристалічної плівки при його травленні у атомарному водні. На Рис. 5.10 (б) 

для підтвердження отриманих результатів наведено ВАХ досліджуваних плівок. 

Як видно, відпал у водневій атмосфері приводить до зростання електричного 

опору (криві 2→3). При цьому, електричний опір полікристалічної плівки 

зростає навіть по відношенню до плівки, осадженої на Мо підкладку без 

зародкового шару. Такі зміни електропровідності, індуковані відпалами, добре 

узгоджуються з результатами оптичних досліджень про травлення неалмазної 

компоненти на границях алмазних кристалітів та поверхні плівки. Для 

підтвердження запропонованого механізму видалення неалмазної компоненти 

були проведені ФЛ дослідження при збудженні у видимій області (Рис. 5.8) та 

при збудженні 325 нм (Рис. 5.11) з метою реєстрації змін у монокристалічній та 

аморфній компонентах плівки. Збудження 488 нм проникає у алмазні 

мікрокристали, 325 нм – більш поверхневе збудження та відображає стан 

графітоподібного шару на поверхні досліджуваних плівок. Як вже зазначалось, 

відпал приводить до синхронного зростання інтенсивності всіх дискретних смуг 

ФЛ, зумовленої внутрішньоцентровими переходами NV центрів, Рис. 5.8. Такі 

перетворення у спектрах ФЛ відбуваються внаслідок зменшенням концентрації 

центрів безвипромінювальної рекомбінації [56, 58]. Отже, відпал з одного боку, 

приводить до збільшення інтенсивності ФЛ, зумовленої NV центрами; з іншого 

(Рис. 5.11) – стимулює зменшення інтенсивності широкої смуги люмінсценції W, 

зумовленої рекомбінацією в неперервних підзонах, утворених розкидом довжин 

та кутів C-C зв’язків у графітоподібній фазі вуглецю. Зменшення концентрації 

центрів безвипромінювальної рекомбінації відбувається при зменшенні частки 

неалмазної компоненти плівок та пасивації обірваних зв’язків у ній при взаємодії 

із атомарним воднем. Пасивація відбувається при [56–58] міграції атомів водню  

через кластери тетраедрального аморфного вуглецю (ta-C). Зменшення 

інтенсивності ФЛ, зумовленої неалмазною компонентою можна пов’язати зі 

зменшенням її об’ємної частки. Таким чином, відпал алмазних полікристалічних  
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плівок у водневій атмосфері при температурі T = 550 ºC приводить до збільшення 

їх питомого опору внаслідок зменшенням частки неалмазної компоненти в них.  

  На основі алмазних плівок, вирощених на Мо підкладках з попередньо 

нанесеним зародковим шаром, відпалених у водневій атмосфері, було 

виготовлено макети радіаційних детекторів та проведено їх тестування при 

реєстрації α-частинок джерела 239 Pu. На Рис. 5.11 (б) наведено амплітудний 

розподіл, отриманий за допомогою багатоканального аналізатора. Велика 

кількість імпульсів на амплітудному розподілі вказує на високу чутливість 

алмазної плівки до реєстрації α-частинок, отже вона може працювати як 

радіаційний детектор.  
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Рисунок 5.11 – Спектри ФЛ алмазних плівок на Мо підкладках з зародковим 

шаром до та після відпалу при T = 550 ºC у атмосфері Н2 (а);  

амплітудний розподіл, отриманий при реєстрації α-частинок за допомогою 

відпаленої плівки (б). 
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5.7 Висновки до Розділу 5 

Методами ФЛ, КРС та СЕМ встановлено, що нанесення зародкового шару 

при PECVD осадженні алмазних плівок приводить до формування плівки з 

меншими за розмірами алмазними кристалітами, які мають меншу концентрацію 

структурних дефектів азотної природи та більшою часткою вторинної 

неалмазної компоненти. Неалмазна компонента відіграє роль гетера, забираючи 

на себе атоми неконтрольованих домішок. Завдяки цьому кристалічна якість 

алмазних мікрокристалів зростає та зменшується механічне напруження в них.  

Показано, що ФЛ алмазних полікристалічних плівок є суперпозицією 

люмінесценції алмазних мікрокристалів та неалмазної компоненти плівки. 

Встановлено, що використання зародкового шару приводить до збільшення 

провідності плівки, що є негативним ефектом у разі її використання у якості 

радіаційного детектора. На основі оптичних досліджень запропоновано 

фізичний механізм підвищення провідності, який пов’язано зі зільшенням 

процентного вмісту sp2 фази вуглецю у вторинній компоненті плівок. Для 

видалення неалмазної компоненти плівок проведено їх відпал у водневій 

атмосфері, ефективність якого продемонстровано на основі електрофізичних та 

оптичних експериментів. 
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РОЗДІЛ 6 

ВПЛИВ ІОННОГО БОМБАРДУВАННЯ ТА ЧАСТКИ МЕТАНУ У 

МЕТАН-ВОДЕВІЙ СУМІШІ НА ПРОЦЕСИ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ У 

CVD АЛМАЗНИХ ПЛІВКАХ 

 

6.1 Проблема механічного напруження у епітаксійних алмазних плівках 

Досліджувані у Розділі 5 алмазні плівки були напруженими. Характерні 

механічні напруження стиску становили σ = 1.29 – 2.15 ГПа. Механічне 

напруження у гетероепітаксійних алмазних плівках зумовлене двома складовими 

– різницею параметрів кристалічних ґраток і коефіцієнтів теплового  розширення 

алмазу та матеріалу підкладки та наявністю певної кількості структурних 

дефектів. Такі напруження мають негативний вплив при спробах отримати 

алмазну плівку максимальної товщини для застосування у якості радіаційного 

детектора. При досягненні товщини ⁓ 200 мкм механічне напруження виростає 

до значень достатніх для руйнування інтерфейсного шару та відокремлення 

плівки від підкладки. Таким чином, подальший її ріст припиняється. 

Відокремлена плівка має назву – самонесуча алмазна плівка [1], проте і вона 

залишається напруженою [2, 3]. Як було показано у [1–3], частково зменшити 

механічне напруження у алмазній компоненті плівки можна використовуючи 

кремній у якості підкладки. Монокристалічний кремній ближчий до алмазу за 

коефіцієнтом теплового розширення (αSi = 3·10-6/℃, αC = 1·10-6/℃), ніж метали 

молібден, мідь, нержавіюча сталь. Іншим способом є застосування попередньо 

нанесеного зародкового шару, який приводить до збільшення частки границь 

зерен (вторинної компоненти плівок), які відіграють роль гетера для домішок при 

PECVD рості. Проте, при застосуванні Si монокристалічних підкладок та 

зародкового шару алмазна плівка залишається напруженою (σ ≤ 1 ГПа) і містить 

велику кількість структурних дефектів зумовлених домішками азоту та кремнію.  

У розглянутих експериментах з PECVD вирощування алмазних плівок у 

Розділі 5 підкладкотримач у ростовій камері був під плаваючим негативним  
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електричним потенціалом (з’єднаний через змінний опір з анодом). У такому 

випадку ростуча поверхня алмазної плівки піддається інтенсивному 

низькоенергетичному іонному бомбардуванню разом з опроміненням потоком 

електронів. Таке подвійне опромінення позитивно діє на початковому етапі 

нуклеації. Іони утворюють центри кристалізації, електронне опромінення 

пришвидшує утворення атоморного водню, який знищує неалмазні фази 

вуглецю на поверхні плівки [4–10]. Зі збільшенням товщини алмазної плівки 

іонне бомбардування починає відігравати негативний ефект – індукує 

порушення ґратки алмазного покриття і стимулює вбудовування великої 

кількості домішкових атомів (неконтрольованих Si та N). Таким, чином у плівці 

збільшується механічне напруження [11–15]. При цьому припиняється 

латеральний ріст алмазних зерен, починає домінувати колоноподібний ріст з 

великою часткою границь зерен (неалмазної компоненти плівок) та зменшується 

її однорідність. Для вирішення даної проблеми було запропоновано 

використовувати заземлений підкладкотримач [16–20], а втрату швидкості росту 

компенсувати збільшенням частки метану у суміші CH4+H2. У випадку 

заземленого підкладкотримача ростуча поверхня плівки не піддіється іонному 

бомбардуванню. 

В даному Розділі наведено результати оптичного дослідження процесів 

дефектоутворення у алмазних полікристалічних плівках, вирощених методом 

PECVD з метан водневої суміші при наявності (ІБ зразки) та відсутності (ВІ 

зразки) іонного бомбардування.  

 

6.2 Морфологічні та фононні властивості алмазних плівок, вирощених 

при іонному бомбардуванні та без нього 

Для вирощування алмазних плівок за відсутності іонного бомбардування 

викорисовувалась суміш CH4+H2 із часткою метану 0.75%. Тиск у камері 

становив 100 мм рт. ст., швидкість росту 2.5 мкм/год при Т = 980℃. Для росту 

плівок під іонним бомбардуванням використовували метан-водневу суміш з 
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часткою метану 0.25 % та тиском у камері 160 мм рт. ст., швидкість росту ⁓ 2 

мкм/год при Т = 1150℃.  Товщина плівок була ⁓ 35 мкм. У якості підкладки 

використовувались Si монокристалічні пластини, попередньо шліфовані 

нанодисперсною алмазною пастою (нанесення зародкового шару).  

На Рис 6.1 наведено СЕМ зображення поверхні досліджуваних алмазних 

плівок, отримане при однаковому збільшенні мікроскопу. Як видно, 

мікрокристали на обох плівках мають огранку (100). Вона більш чітка для плівки, 

отриманої при іонному бомбардуванні. Латеральні розміри алмазних 

мікроскристалів на зразках, отриманих при іонному бомбардуванні, становлять 

⁓ 2 мкм, на зразках, отриманих при його відсутності – 6 мкм. Структура плівки 

ВІ більш однорідна, а на плівці ІБ спостерігається колоноподібний ріст зі 

значною часткою границь зерен. Отже, відсутність іонного бомбардування 

приводить до утворення більш однорідної плівки із крупнішими 

мікрокристалами, які мають слабо виражені границі. Тобто, очікується 

підвищення кристалічної якості таких плівок та зменшення частки вторинної 

неалмазної фази вуглецю. 

 
 

(а) 

 
 

(б) 

 

 

Рисунок 6.1 – СЕМ зображння поверхні алмазних плівок, вирощених при 

іонному бомбардуванні (а) та без нього (б). 
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На Рис. 6.2 (а – в) наведно нормовані на інтенсивність алмазної фононної 

смуги ωdiam спектри КРС досліджуваних алмазних плівок з розділенням на 

елементарні контури та зміщення алмазної смуги ωdiam. У спектрах ІБ плівок 

інтегральна інтенсивність смуг, пов’язаних з наявністю неалмазної компоненти 

(t-PA, ta-C, D та G) на границях зерен та поверхні мікрокристалів суттєво вища, 

ніж у спектрах ВІ плівок. Така різниця у формі спектрів свідчить про вищу частку 
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Рисунок 6.2 – Спектри КРС досліджуваних алмазних плівок (а), 

зміщення положення смуги ωdiam у спектрах ВІ плівок (б), розділення спектру 

КРС на елементарні контури. Білими точками зображено суму теоретичних 

контурів. 
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вторинної компоненти у структурі ІБ плівок. Положення максимуму смуги ωdiam 

(1335.2 см-1) у спектрі ІБ плівок зміщене, відносно положення у спектрах 

високоякісних ненапружених НPHT монокристалів, на Δω = 2.7 см-1. Таке 

зміщення свідчить про наявне механічне напруження стиску σ ≈ 1.2 ГПа [21, 22]. 

Отже, плівка вирощена за наявності іонного бомбардування напружена та 

містить вищу частку неалмазної компоненти. Положення максимуму смуги ωdiam 

у  спектрі ВІ плівки співпадає з положенням у спектрах ненапружених об’ємних 

HPHT монокристалів (1332.5 см-1) [23–25]. Таким чином, відсутність іонного 

бомбардування приводить до формування ненапруженої плівки з низькою 

часткою неалмазної компоненти.  Для порівняння домішкового складу алмазної 

компоненти обох типів плівок було проведено ФЛ дослідження. 

 

6.3 ФЛ алмазних плівок, вирощених за наявності та відсутності іонного 

бомбардування 

Відсутність іонного бомбардування привело до суттєвих змін морфології та 

структури PECVD алмазних плівок. Тоді виключення іонного бомбардування 

повинно вплинути на випромінювальні властивості досліджуваних плівок. На 

Рис. 6.3 (а) наведено спетри ФЛ обох типів алмазних плівок. Як видно, ФЛ обох 

досліджуваних алмазних плівок визначається NV та SiV центрами. Інтегральна 

інтенсивність ФЛ суттєво вища у спектрах ІБ плівок внаслідок вищої 

концентрації SiV та NV оптичних центрів у алмазній компоненті. Тобто, 

наявність іонного бомбардування приводить до ефективного вбудовування 

атомів азоту та кремнію у алмазні мікрокристали. Азот, як неконтрольвана 

домішка наявна у робочому газі внаслідок недосконалості вакууму в ростовій 

камері [26–30], a кремній попадає у плазму тліючого розряду при бомбардуванні 

Si підкладки [31, 32]. Коли плівка стає суцільною (h = 100–200 нм) підкладка вже 

не може бути джерелом SiV центрів [33, 34]. Наявність SiV центрів у товстих 
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плівках (h = 30 – 100 мкм) свідчить про наявність іншого джерела кремнію. За 

припущенням [35] при високих температурах підкладки (⁓ 1000℃) кремній з  

 

підкладки може дифундувати на поверхню ростучої плівки по границях 

алмазних мікрокристалів (по вторинній компоненті алмазних плівок). При 

взаємодії неалмазної компонени плівок з плазмою тліючого розряду атоми Si 

попадають у плазму і вбудовуються у вигляді SiV оптичних центрів у алмазні 
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Рисунок 6.3 – Спектри ФЛ алмазних плівок, вирощених при відсутності та 

наявності потоку іонів (а), моделі дифузії атомів Si з монокристалічної 

підкладки (б, в). 
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мікрокристали. Тому, суттєво вища інтенсивність ФЛ SiV центрів у спектрах ІБ 

плівок зумовлена вищою часткою неалмазної фази вуглецю і добре корелює з 

результатами КРС дослідження. На Рис. 6.3 (б, в) наведено можливі механізми, 

стимульованої високою температурою, дифузії атомів кремнію із підкладки. Як 

слідує із СЕМ зображень, границі зерен на ІБ плівці відкриті, а на ВІ плівці 

канали дифузії закриті і унеможливоюють потрапляння атомів кремнію із 

підкладки у плазму. 

 

6.4 Вплив концентації CH4 на інтенсивність випромінювання SiV 

центрів 

Досліджувані алмазні плівки, вирощені за наявності іонного 

бомбардування, характеризуються суттєвим залишковим механічним 

напруженням, вищою часткою вторинної (неалмазної) компоненти і меншими 

латеральними розмірами алмазних мікрокристалів. Велика частка границь зерен 

робить можливою дифузію Si атомів із підкладки через плівку у плазму при 

взаємодії із атомарним воднем [36, 37]. Після чого, ймовірніше за все, атоми Si 

вбудовуються у кристалічну ґратку алмазних мікрокристалів. Виключення із 

ростової системи іонного бомбардування дає можливість отримати більш 

одноріду плівку з низькою об’ємною часткою границь зерен. Як було показано 

методами ФЛ дифузія Si атомів, у цьому випадку, сильно обмежена. Збільшення 

частки вторинної компоненти плівок, як правило, пов’язане із зменшенням 

середнього латерального розміру алмазних мікрокристалів внаслідок процесів 

вторинної нуклеації [9, 38–40]. Іншим важливим фактором, який впливає на 

процесии вторинної нуклеації є концентрація основного носія вуглецю у PECVD 

процесі – метану [35, 41, 42]. Тому, дослідження у даному параграфі спрямовані 

на встановлення механізмів дефектоутворення у алмазних плівках, вирощених 

методом PECVD за відсутності іонного бомбардування, при різних (0.7 – 6%) 

концентраціях CH4 у суміші CH4+Н2. 
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На Рис. 6.4 (а) наведено спектри ФЛ алмазних ВІ плівок, отриманих при 

різних концентраціях метану. Як видно, зі збільшенням частки CH4 у робочій 

суміші зростає інтенсивність люмінесценції SiV центрів. При цьому, 

спостерігається збільшення частки неалмазної компоненти плівок (границь 

зерен), яке проявляється як зростання інтенсивності КРС смуг t-PA, ta-C, D та G 
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Рисунок 6.4 – Спектри ФЛ алмазних плівок, вирощених при відсутності 

іонного бомбардування за різних концентрацій метану (а), та відповідні 

спектри КРС. 

 

 

(зменшується q-фактор), Рис. 6.4 (б). Таким чином, збільшення концентрації 

оптичних центрів SiV у кристалічній ґратці алмазних мікрокристалів у плівках 

при збільшенні частки метану відбувається внаслідок збільшення кількості 

каналів дифузії Si атомів з підкладки. Як показують результати [41, 42], при 

збільшенні частки метану до  5 – 6% змінюється кінетика CVD плазми, а саме, 

стрімко зростає кількість CHx радикалів і сажі у вигляді нанодисперсного 

графіту, та знижується концентрація атомарного водню. Сажа осідає не 
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вступаючи у хімічний процес росту кристаічної ґратки, а CHx радикали при малій 

концентрації атомарного водню стимулюютьь утворення неалмазної 

компоненти плівок. 

На Рис. 6.4 (а) чітко прослідковується, що збільшення інтенсивності 

люмінесценції SiV оптичних центрів корелює із зменшенням інтегральної 

інтенсивності NV центрів. Справді стимульовані збільшенням частки метану 

процеси вторинної нуклеації приводять до зменшення латерального розміру 

алмазних мікрокристалів. Тому, як було сказано у попередньому Розділі, атомам 

азоту енергетично більш вигідно вбудовуватись не у алмазну ґратку, а у 

вторинну компоненту плівок.  

Таким чином, процеси утворення SiV та NV оптичних центрів певним 

чином конкурують і залежать від наявності джерел Si та N атомів. Азот весь час 

присутній у плазмі, а кремній попадає у плазму при її взаємодії із матеріалом 

підкладки. SiV та NV оптичні центри впливають не тільки на оптичні властивості 

алмазних детекторів, а й на повноту збору заряду [43, 44]. Тому, для 

встановлення особливостей утворення цих оптичних центрів на різних етапах 

росту плівки було зроблено вертикальний скол плівки разом з підкладкою та 

проведено дослідження мікро-ФЛ та КРС зі зміщенням ⁓ 5 мкм від підкладки до 

поверхні плівки. На Рис. 6.5 наведено спектри мікро-ФЛ та КРС, зареєстровані у  

різних точках вздовж сколу алмазної плівки. Як видно, на інтерфейсі Si 

підкладка/алмазна плівка спостерігається висока інтенсивність КРС смуги, 

характерної для монокристалічного кремнію. З віддаленням від підкладки на 2 

мкм з’являється ФЛ смуга SiV, зумовлена внутрішньоцентровою рекомбінацією 

кремній-вакансійних оптичних центрів. Також зростає широка ФЛ із hνm ≈ 2.1 

еВ, яка характерна для аморфізованих графітоподібних плівок та визначається 

випромінювальними переходами між енергетичними рівнями, зумовленими 

розкидом довжини та кутів C-C зв’язків. Наявність SiV центрів вказує на 

існування фрагментів (принаймі мікрокристалічних) алмазної кристалічної 

ґратки, а ФЛ при  2.1 еВ – на значну частку неалмазної компоненти.  
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Зі збільшенням товщини плівки до 10 – 20 мкм зменшується і зникає смуга 

КРС, зумовлена коливаннями кремнієвої кристалічної ґратки і з’являється КРС  

смуги, зумовлені алмазною ґраткою та міжзерновими границями (неалмазна 

компонента). При цьому, стрімко зростає інтенсивність люмінесценції SiV 

центрів, зокрема проявляються фононні повторення I1 та I2. Положення 

максимуму широкого ФЛ фону зміщується від 2.1 еВ до 1.95 еВ, та зростає його 

інтегральна інтенсивність. Останнє вказує на появу у люмінесцентній смузі при 

1.95 еВ складової, зумовленої люмінесценцією NV центрів. 

 Далі при зростанні товщини плівки до 30 – 35 мкм суттєво зростає 

інтенсивність алмазної смуги КРС ωdiam  внаслідок зростання розмірів алмазних 

мікрокристалів та частки алмазної компоненти плівки. Одночасно зменшується 
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Рисунок 6.5 – Спектри ФЛ та КРС, зареєстовані в різних точках у 

вертикальному напрямку від монокристалічної Si підкладки до поверхні 

алмазної плівки. 
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інтенсивність люмінесценції SiV центрів. Зменшення інтенсивності смуги SiV 

пояснюється зменшенням коцентрації цих оптичних центрів внаслідок 

утруднення дифузії Si атомів із підкладки по границям алмазних мікрокристалів 

при їх зменшенні з ростом алмазної плівки.  

Зі зростанням товщини плівки до 40 – 45 мкм і далі до 60 мкм 

спостерігається значне зростання інтегральної інтенсивності люмінесценції NV 

центрів та алмазної фононної смуги ωdiam. Зрозуміло, що зі зростом товщини 

алмазної плівки джерело атомів кремнію обмежується внаслідок зменшення 

об’єму можливих каналів їх дифузії із підкладки. Проте, концентрація атомів 

азоту (неконтрольована домішка внаслідок недосконалості вакууму у ростовій 

камері) у суміші CH4+H2 залишається сталою. Тоді виникає питання – чому не 

спостерігaється ефективного вбудовування NV оптичних центрів на початкових 

етапах нуклеації та утворенні перших алмазних мікрокристалів? 

Для аналізу динаміки утворення SiV та NV центрів у процесі росту алмазної 

плівки на Рис. 6.6 наведено залежності інтегральної інтенсивності смуг 

 
Рисунок 6.6 – Залежності інтегральної інтенсивності ФЛ SiV та NV 

центрів від положення лазерного променя вздовж алмазного мікрокристалу. 
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люмінесценції SiV та NV від положення збуджуючого променя вздовж 

алмазного мікрокристалу. Як видно, протягом росту алмазної плівки 

спостерігається конкуренція процесів утворення азотних та  кремнієвих 

оптичних центрів. На початкових етапах (10 – 20 мкм) домінують SiV центри, на 

прикінці (40 – 60 мкм) – NV центри. Пояснення такої динаміки можуть бути два.  

По-перше, 70% випромінювання оптичного центру SiV припадає на НФЛ, 

30% на фононні повторення. Тобто, фактор Дебая-Воллера для SiV центру α(SiV) 

≈ 0.7, що суттєво вище, ніж для NV центрів – α(NV0/-) ≈ 0.13 [45, 46]. А при 

побудові залежностей інтенсивності смуг SiV та NV0/- від положення 

збуджуючого  променя по глибині плівки враховувалась інтегральна 

інтенсивність (площа під кривою) саме НФЛ. Тому навіть незначне зростання 

концентрації SiV центрів буде відображатись у зротстанні інтенсивності смуги 

при 1.68 еВ. Для NV0/- центрів, внаслідок значної електрон-фононної взаємодії, 

зростання концентрації NV0/- компенсується частковим збільшенням 

інтенсивності фононних повторень. Таким чином, слабка зміна інтенсивності 

смуг N0/- зі зростанням товщини плівки до 30 мкм, у порівнянні із зміною 

інтенсивності SiV, зумовлена вищою електрон-фононною взаємодією цих 

оптичних центрів. 

По-друге, на початкових етапах формування алмазної плівки (≤ 20 мкм) 

алмазна кристалічна ґратка сильно розупорядкована [32, 41] з великою 

концентрацією вакансій та дивакансій. А SiV центри складаються із атома 

заміщення SiC та двох нескомпенсованих вакансій вуглецю VC. Атомний 

радіус Si атомів на 60% більший, ніж атомний радіус вуглецю. Тому, алмазна 

кристалічна ґратка може помістити атом кремнію при наявності дивакансій та 

ще двох сусідніх нескомпенсованих вакансій вуглецю [47, 48]. Тобто, на 

початкових етапах утворення плівки, коли концентрація вакансій висока, 

домінують SiV центри, зі зменшенням концентрації вакансій вуглецю 

зменшується ймовірність вбудовування атомів Si та зникає їх джерело при 

зменшенні об’ємної частки границь алмазних мікрокристалів. Зі зменшенням 

концентрації вакансій вуглецю при збільшенні товщини плівки збільшується 
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ймовірність вбудовування NV0/- центрів, внаслідок співмірності атомних 

радіусів N та С [31]. 

 

6.5 Висновки до Розділу 6 

Методами ФЛ та КРС встановлено, що виключення іонного бомбардування 

із PECVD ростової системи алмазних плівок на Si підкладках з метан-водневої 

суміші приводить до утворення ненапруженої плівки з меншою об’ємною 

часткою неалмазної компоненти та вдвічі більшим латеральним розміром 

алмазних мікрокристалів. Зменшення механічного напруження та частки 

неалмазної компоненти (кількості границь зерен) зумовлене відсутністю 

низькоенергетичного іонного бомбардування, яке приводить до порушення 

кристалічної алмазної ґратки, ефективного вбудовування Si та N дефектів із 

плазми тліючого розряду. Збільшення латерального розміру алмазних 

мікрокристалів пов’язане із зменшенням ефективності вторинного 

зародкоутворення, яке також зумовлене іонним бомбардуванням. Показано, що 

процеси дифузії атомів із Si підкладки залежать від об’ємної частки границь 

зерен, як каналів дифузії, яка визначаються не тільки наявністю чи відсутністю 

іонного бомбардування, а й концентрацією CH4.  

Таким чином, актуальним залишається питання, як залежать процеси 

дефектоутворення у алмазних полікристалічних плівках, вирощених PECVD 

методом від співвідношення інших компонент робочої суміші. Вирішення 

даного питання наведено у наступному Розділі. 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 
 

Список вирокристаних джерел  до Розділу 6 

1. F. Ahmed, Deformation and Damaging Mechanisms in Diamond Thin Films 

Bonded to Ductile Substrates, (PhD Thesis) Universität Erlangen-Nürnberg, 2012.  

2. Е.П. Березняк, А.А. Веревкин, И.И. Выровец, В.И. Грицына, С.Ф. Дудник, 

В.Е. Кутний, О.А. Опалев, Е.Н. Решетняк, А.В. Рыбка, В.Е. Стрельницкий, 

Получение самонесущих поликристаллических алмазных пленок для 

детекторов ионизирующего излучения // Вант. – 2011. – 2. – С. 137–140. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/111296. 

3. V. Srikanth, Review of advances in diamond thin film synthesis //   

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of 

Mechanical Engineering Science. – 2011. – 226. P. 303–318. 

https://doi.org/10.1177/0954406211422788. 

4. P.S. Weiser. S. Prawer, K.W. Nugent, A.A. Bettiol, L.I. Kostidis, S.P. Dooley, The 

effect of ion-beam induced strain on the nucleation density of chemical vapour 

deposited diamond // Ion beam modification of materials. – 1996. – Austr. Natl. 

Univ. – P. 752–756. https://findanexpert.unimelb.edu.au/scholarlywork/969280. 

5. W. Wang, K. Liao, G. Gao, Nucleation and growth of diamond films on 

molybdenum // Surface and Coating Technology. – 2000. – 126. – P. 195–198. 

https://doi.org/10.1016/S0257-8972(00)00522-3. 

6. A. Heiman, I. Gouzman, S. Christiansen, H. Strunk, A. Hoffman, Nano-diamond 

films deposited by direct current glow discharge assited chemical vapor deposition 

// Diamond and Rekated Materials. – 2000. – 9. – P. 866–871. doi: 10.1016/S0925-

9635(00)00193-X. 

7. S. Saada, S. Pochet, L.Rocha, J. Arnault, P. Bergonzo, Real time investigation of 

diamond nucleation by laser scattering // Diamond and Related Materials. – 2009. 

– 18. – P. 707–712. https://doi.org/10.1016/j.diamond.2009.01.044.  

8. Sussmann R.S. CVD Diamond for Electronic Devices and Sensors (2009 John 

Wiley & Sons), 2009. 

9. J. Jiang, Y. Tzeng, Mechanisms of suppessing secondary nucleation for low-

powerand low-temperature microwave plasma self-bias-enhanced growth of 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/111296
https://doi.org/10.1177%2F0954406211422788
https://findanexpert.unimelb.edu.au/scholarlywork/969280
https://doi.org/10.1016/S0257-8972(00)00522-3
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2FS0925-9635(00)00193-X?_sg%5B0%5D=XNlhoRZ2QQcaz8tL_FXDWFWp97mx2xgg0rpfBa9cl4qvltt7LXeeqSsudd_7cAqPyzQIxskRG_fPM3ebfMe5m_g80g.netbnPqok3gmIwr5s8IIu3Sp_kjJCSNNusDYXPwH4J172iHBBtgCZ0awQ_L5z72kgdzm9SXoI0Ej3gW6SkwNkw
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2FS0925-9635(00)00193-X?_sg%5B0%5D=XNlhoRZ2QQcaz8tL_FXDWFWp97mx2xgg0rpfBa9cl4qvltt7LXeeqSsudd_7cAqPyzQIxskRG_fPM3ebfMe5m_g80g.netbnPqok3gmIwr5s8IIu3Sp_kjJCSNNusDYXPwH4J172iHBBtgCZ0awQ_L5z72kgdzm9SXoI0Ej3gW6SkwNkw
https://doi.org/10.1016/j.diamond.2009.01.044


172 
 

 
 

diamond films in argon diluted methane // AIP Advances. – 2011. – 1. – P. 042117. 

https://doi.org/10.1063/1.3656241. 

10.  В. Грицина, С. Дудник, О. Опалев, Е. Решетняк, В. Стрельницкий, Особенности 

синтеза алмазных пленок в тлеющем разряде постоянного тока // ВАНТ. – 2018. – 

1. – P. 96 – 100.  http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/137348. 

11.  Y. Liu, Y. Tzeng, C. Liu, P. Tso, I. Lin, Growth of microcrystalline and 

nanocrystalline diamond films by microwave plasmas in a gas mixture of 1% 

metmethane/5% hydrogen/94% argon // Diamond and Related Materials. – 2004. 

– 10. – P. 1859–1864. https://doi.org/10.1016/j.diamond.2004.05.006. 

12.  Y. Liu, C. Liu, Y. Chen, Y. Tzeng, P. Tso, I. Lin, Effects of hydrogen additive on 

microwave plasma CVD of nanocrystalline diamond in mixtures of argon and 

methane // Diamond and Related Materials. – 2004. – 13. – P. 671–678. 

https://doi.org/10.1016/j.diamond.2003.11.088. 

13.  M. Shamsa, S. Ghosh, I. Calizo, V. Ralchenko, A. Popovich, A. A. Balandin, 

Thermal conductivity of nitrogenated ultrananocrystalline diamond films on silicon // 

Journal of Applied Physics. – 2008. – 103. – P. 083538. https://doi.org/10.1063/1.2907865. 

14.  M. Angadi, T. Watanabe, A. Bodapati, P. Keblinski, P. Schelling, S. Phillpot, 

Thermal transport and grain boundary conductance in ultrananocrystalline 

diamond thin films // Journal of Applied Physics. – 2006. – 99. – P. 114301.  

15.  М. Ali, I. Qazi, Effects of substrate-potential on the growth of diamond films 

through hot-filament chemical vapour deposition // Int. J. Surface Science and 

Engineering. – 2013. – 2. – P. 171–180. doi: 10.1504/IJSURFSE.2013.053706. 

16.  Q. Chen, J. Yang, Z. Lin, Synthesis of oriented textured diamond films on silicon 

via hot filament chemical vapor deposition // Appl. Phys. Lett. – 1995. – 67 (13). 

– P. 1853–1855. http://zimp.zju.edu.cn/~qchen/MSPapers/texture.pdf. 

17.  R. Schropp, Industrialization of Hot Wire Chemical Vapor Deposition for thin film 

applications // Thin Solid Films. – 2015. – 595. – P. 272–283. 

https://doi.org/10.1016/j.tsf.2015.07.054. 

18.  J. Jung, N. Hwang, Non-Classical Crystallization of Thin Films and Nanostructures 

in CVD Process // Chemical Vapor Deposition - Recent Advances and Applications 

https://doi.org/10.1063/1.3656241
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/137348
https://doi.org/10.1016/j.diamond.2004.05.006
https://doi.org/10.1016/j.diamond.2003.11.088
https://aip.scitation.org/journal/jap
https://doi.org/10.1063/1.2907865
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1504%2FIJSURFSE.2013.053706?_sg%5B0%5D=B7sCw6wVeJWiOVcaXxcVQKDXTRxCGFuBmbQJwJqNqcfY2sGt2EPcpsxXVY58ceg9iRhldPYctR7IfRYSZRZlv4smYg.01BkmamzRXvY4gVBZO6AKxKt_Pj_sHqcdHUPjhr7zWBO3IVkrl1fm0FAw7VDGo8wbh5THXBseTbdOJApZC3phg
http://zimp.zju.edu.cn/~qchen/MSPapers/texture.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00406090
https://doi.org/10.1016/j.tsf.2015.07.054


173 
 

 
 

in Optical, Solar Cells and Solid State Devices. – 2016. – 2. – P. 23–67. 

doi:10.5772/63926. 

19.  A. Ahmad, Optical and electrical properties of synthesized reactive rf sputter 

deposited boron-rich and boron-doped diamond-like carbon thin films // Journal of 

Materials Science: Materials in Electronics. – 2017. – 28. – P. 1695–1705. 

https://doi.org/10.1007/s10854-016-5715-7.    

20.  S. Park, Y. Ahn, Y. Jeong, T. Na, N. Hwang, Comparison of plasma-enhanced 

kinetics between floating and grounded states // Materials Characterization. – 2020. 

– 163. – P. 110235. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2020.110235. 

21.  A. Azevedo, E. Corat,  N. Leite, N. Ferreira, V. Trava-Airoldi, Raman analyses of 

residual stress in diamond thin films grown on Ti6Al4V alloy // Materials 

Research. – 2002. – 6. – P. 51–56. http://dx.doi.org/10.1590/S1516-

14392003000100010. 

22.  R. Tu, T. Xu, D. Li, S. Zhang, M. Yang, Q. Li, L. Zhang, T. Shimada, T. Goto, J. 

Shi, Morphology and mechanical behavior of diamond films fabricated by IH-

MPCVD // RSC Adv. – 2018. – 8. – P. 16061–16068. doi:10.1039/C8RA01871E. 

23.  E. Liscia, F. Álvarez, E. Burgos, E. Halac, H. Huck, M. Reinoso, Stress Analysis 

on Single-Crystal Diamonds by Raman Spectroscopy 3D Mapping // Materials 

Sciences and Applications. – 2013. – 4. – P. 191–197. 

http://dx.doi.org/10.4236/msa.2013.43023. 

24.  Iu. Nasieka, V. Strelchuk, V. Naseka, Yu. Stubrov, S. Dudnik, V. Gritsina, O. 

Opalev, K. Koshevoy, V. Strel’nitskij, V. Tkach, I. Antipov, An analysis of the 

specificity of defects embedded into (100) and (111) faceted CVD diamond 

microcrystals grown on Si and Mo substrates by E/H field discharge // Journal of Crystal 

Growth. – 2018. – 491. – P. 103–110. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2018.03.045. 

25.  K. Nugent, S.Prawer, Confocal Raman strain mapping of isolated single CVD 

diamond crystals // Diamond and Related Materials. – 1998. – 7. – P. 215–221. 

https://doi.org/10.1016/S0925-9635(97)00212-4. 

26.  F. Theije, U. Schermer, W. van Enckevort, Effects of nitrogen impurities on the 

CVD growth of diamond: step bunching in theory and experiment // Diamond and 

https://link.springer.com/journal/10854
https://link.springer.com/journal/10854
https://doi.org/10.1007/s10854-016-5715-7
https://doi.org/10.1016/j.matchar.2020.110235
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-14392003000100010
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-14392003000100010
https://doi.org/10.1039/2046-2069/2011
https://doi.org/10.1039/C8RA01871E
http://dx.doi.org/10.4236/msa.2013.43023
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2018.03.045
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925963597002124#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925963597002124#!
https://doi.org/10.1016/S0925-9635(97)00212-4


174 
 

 
 

Related Materials. – 2000. – 9. – P. 1439–1449. doi:10.1016/S0925-

9635(00)00261-2. 

27.  S. Moore, Y. Vohra, Nitrogen and silicon defect incorporation during 

homoepitaxial CVD diamond growth on (111) surfaces // MRS Proceedings. – 

2015. – 1734. doi: 10.1557/opl.2015.304. 

28.  J. Achard, V. Jacques, A. Tallaire, CVD diamond single crystals with NV centres: 

a review of material synthesis and technology for quantum sensing applications // 

Journal of Physics D: Applied Physics. – 2020. – 53 (31). – P. 313001. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03052857. 

29.  Y. Zheng , C. Li , J. Liu , J. Wei, H. Ye, Diamond with Nitrogen: States, Control 

and Applications // Functional diamond. – 2021.  

https://doi.org/10.1080/26941112.2021.1877021. 

30.  C. Osterkamp, M. Mangold, J. Lang, P. Balasubramanian, T. Teraji, B. Naydenov, 

F. Jelezko, Engineering preferentially-aligned nitrogen-vacancy centre ensembles 

in CVD grown diamond // Scientific Reports. – 2019. – 9. – P. 5786. 

https://doi.org/10.1038/s41598-019-42314-7. 

31.  J. Becker, E. Neu, The silicon vacancy center in diamond // Semiconductors and 

Semimetals. – 2020. – 103. – P. 201–235. doi:10.1016/bs.semsem.2020.04.001. 

32.  J. Barjon, E. Rzepka, F. Jomard, J. Laroche, D. Ballutaud, T. Kociniewski, J. 

Chevallier, Silicon incorporation in CVD diamond layers // Phys. Stat. Sol. – 2005. 

– 202. – P. 2177–2181. https://doi.org/10.1002/pssa.200561920. 

33.  S. Lagomarsino,  A. Flatae, H. Kambalathmana, F. Sledz, L. Hunold, N. Soltani, P. 

Reuschel, S. Sciortino, N. Gelli, M. Massi,  C. Czelusniak, L. Giuntini, M. Agio, 

Creation of Silicon-Vacancy Color Centers in Diamond by Ion Implantation // 

Radiation Detectors and Imaging. – 2021. https://doi.org/10.3389/fphy.2020.601362.   

34.  A. Emelyanova, A. Rakevich, E. Martynovich, V. Mironov, A. Bolshakov, V. 

Sedov, V. Ralchenko, V. I. Konov, Temperature quenching of the luminescence of 

SiV centers in CVD diamond films // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: 

Physics. – 2017. – 81. – P. 1154–1158. https://doi.org/10.3103/S106287381709009X. 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2FS0925-9635(00)00261-2?_sg%5B0%5D=Lg-nSFWPcQBRlnQCbFZ_O6GThp7mbPWmgSSe5Jno1h84JbPsZs1mXYx8e40iumeSjhoEr5ymJ3V37emxVi-pdvjmAw.87hidPhtCdL6O4LhUHETugE63HLBxgYbRRd3cMtdshZznGs6gLp31346WTxGJPBNhjfy7CzR4mMq5a6X3w_ufg
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2FS0925-9635(00)00261-2?_sg%5B0%5D=Lg-nSFWPcQBRlnQCbFZ_O6GThp7mbPWmgSSe5Jno1h84JbPsZs1mXYx8e40iumeSjhoEr5ymJ3V37emxVi-pdvjmAw.87hidPhtCdL6O4LhUHETugE63HLBxgYbRRd3cMtdshZznGs6gLp31346WTxGJPBNhjfy7CzR4mMq5a6X3w_ufg
https://doi.org/10.1557/opl.2015.304
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03052857
https://doi.org/10.1080/26941112.2021.1877021
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.nature.com/srep
https://doi.org/10.1038/s41598-019-42314-7
https://doi.org/10.1002/pssa.200561920
https://www.frontiersin.org/people/u/1155928
https://www.frontiersin.org/people/u/743202
https://www.frontiersin.org/people/u/1126170
https://www.frontiersin.org/people/u/73274
https://www.frontiersin.org/people/u/1074377
https://doi.org/10.3389/fphy.2020.601362
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://link.springer.com/journal/11954
https://link.springer.com/journal/11954
https://doi.org/10.3103/S106287381709009X


175 
 

 
 

35.  L. Himics, S. Toth, M. Veres, P. Csikvari, M. Koos, Influence of microwave 

plasma parameters on light emission from SiV color centers in nanocrystalline 

diamond films // Open Chem. – 2015. – 13. – P. 263 – 269. 

https://doi.org/10.1515/chem-2015-0034. 

36.  A. Stacey, Sh. Michaelson, J. Orwa, S. Rubanov, S. Prawer, B. Cowie, A. 

Hoffman, Near coalescent submicron polycrystalline diamond films deposited on 

silicon: Hydrogen bonding and thermal enhanced carbide formation // Journal of 

Applied Physics. – 2009. – 106. – P. 103503. https://doi.org/10.1063/1.3257255. 

37.  J. Jaseliunaite, A. Galdikas, Kinetic Modeling of Grain Boundary Diffusion: The 

Influence of Grain Size and Surface Processes // Materials. – 2020. – 13(5). – P. 

1051. https://doi.org/10.3390/ma13051051. 

38.  O. A. Williams, Nanocrystalline diamond // Diamond and Relat. Mater. – 2011. – 

20. – P. 621–640. doi:10.1016/j.diamond.2011.02.015. 

39.  C. Ф. Дудник, Р.Л. Василенко, В.Н. Воєводин, В.И. Грицина, К.И. Кошевой, 

О.А. Опалев, Е.Н. Решетняк, В.Є. Стрельницкий, В.Ф. Горбань, Получение и 

свойства проводящих алмазных нанокристаллических покрытий // 

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2014. – 2. – С. 213–

224. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nano_2014_12_2_4. 

40.  D. M. Gruen, Nanocrystalline diamonds films // Annu. Rev. Mater. Sci. – 1999. – 

29. – P. 211–259. https://doi.org/10.1146/annurev.matsci.29.1.211. 

41.  D. Das, R. Singh, A review of nucleation, growth and low temperature synthesis of 

diamond thin films // International Materials Reviews. – 2007. – 52. – P. 29–64. 

https://doi.org/10.1179/174328007X160245. 

42.  V. Sedov, A. Martyanov, A. Khomich, S. Savin, E. Zavedeev, V. Ralchenko, 

Deposition of diamond films on Si by microwave plasma CVD in varied CH4-

H2 mixtures: Reverse nanocrystalline-to-microcrystalline structure transition at 

very high methane concentrations // Diamond and Related Materials. – 2020. – 109. 

P. 108072. https://doi.org/10.1016/j.diamond.2020.108072. 

43. N. Ade, An investigation of the role of defect levels on the radiation response of 

synthetic diamond crystals when used as sensor for the detection of mammography 

https://doi.org/10.1515/chem-2015-0034
https://aip.scitation.org/author/Stacey%2C+A
https://aip.scitation.org/author/Michaelson%2C+Sh
https://aip.scitation.org/author/Orwa%2C+J
https://aip.scitation.org/author/Rubanov%2C+S
https://aip.scitation.org/author/Prawer%2C+S
https://aip.scitation.org/author/Cowie%2C+B+C+C
https://aip.scitation.org/author/Hoffman%2C+A
https://aip.scitation.org/author/Hoffman%2C+A
https://doi.org/10.1063/1.3257255
https://doi.org/10.3390/ma13051051
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nano_2014_12_2_4
https://doi.org/10.1179/174328007X160245
https://doi.org/10.1016/j.diamond.2020.108072


176 
 

 
 

X-rays // Applied radiation and isotopes. – 2017. – 127. – P. 237–244. doi: 

10.1016/j.apradiso.2017.06.021. 

44. M. Pacilli, P. Allegrini, M. Girolami, G. Conte, E. Spiriti, V. Ralchenko, M. 

Komlenok, A. Khomic, V. Konov, Polycrystalline CVD diamond pixel array 

detector for nuclear particles monitoring // Journal of Instrumentation. – 2013. 

https://doi.org/10.1088/1748-0221/8/02/C02043. 

45. K. Wang, J. Steeds, Z. Li, Y. Tian, Photoluminescence studies of both the neutral 

and negatively charged nitrogen-vacancy center in diamond // Microscopy and 

microanalysis. – 2016. – 22. – P. 108 – 112. doi: 10.1017/S1431927615015500. 

46. C. Schreyvogel, V. Polyakov, R. Wunderlich, J. Meijer, C. Nebel, Active charge state 

control of single NV centers in diamond by in plane Al-Schottky junction // Scientific 

reports. – 2015. – 5. – P. 12160. https://www.nature.com/articles/srep12160. 

47. K. Jahnke, A. Sipahigil, J. Binder, M. Doherty, M. Metsch, L. Rogers, N. 

Manson, M. Lukin, F. Jelezko, Electron–phonon processes of the silicon-vacancy 

centre in diamond // New Journal of Physics. – 2015. – 17. – P. 043011. 

https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/4/043011.  

48. S. Stehlik, L. Ondic, M. Varga, J. Fait, A. Artemenko, T. Glatzel, A. Kromka, B. 

Rezek, Silicon-Vacancy Centers in Ultra-Thin Nanocrystalline Diamond Films // 

Micromachines. – 2018. – 9(6). – P. 281. https://doi.org/10.3390/mi9060281. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2017.06.021
https://iopscience.iop.org/journal/1748-0221
https://doi.org/10.1088/1748-0221/8/02/C02043
https://www.nature.com/articles/srep12160
https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/4/043011
https://doi.org/10.3390/mi9060281


177 
 

 
 

РОЗДІЛ 7 

МОДИФІКАЦІЯ СТРУКТУРИ, ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ І КОЛИВНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛМАЗНИХ ПЛІВОК, СИНТЕЗОВАНИХ ІЗ CH4+H2 

ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВОДНЮ АЗОТОМ ТА АРГОНОМ 

 

7.1 Нанокристалічні алмазні плівки 

Добре відомо, що алмаз є хорошим ізолятором з шириною забороненої зони 

5.48 еВ. При дослідженні наноструктурованих алмазних плівок [1, 2] було 

встановлено, що вони мають суттєву електропровідність при кімнатній 

температурі, чого немає при легуванні об’ємних монокристалів азотом внаслідок 

високої енергії активації електронів провідності домішкового рівня – 1.7 еВ. У 

роботі [2] показано, що провідність таких алмазних покриттів визначається 

впливом азоту на структуру границь нанокристалічних зерен, і тому 

спостерігається тільки у наноструктурованих плівках, у яких об’ємна частка 

границь зерен є високою. Зменшення розмірів мікрокристалів у алмазній 

полікристалічній плівці приводить до суттєвого зменшення поверхневої 

шорсткості, а також до змін оптичних, електрофізичних та рекомбінаційних 

властивостей таких плівок [1, 2]. Сьогодні нанокристалічні алмазні плівки 

розглядаються дослідниками як новий матеріал з широкими можливостями 

застосування у електронних та оптичних приладах, а також у медицині. Низький 

питомий опір таких плівок та простота нанесення роблять їх перспективним 

кандидатом при розв’язанні однієї з сучасних проблем алмазних радіаційних 

детекторів – заміщення металічних електродів на більш радіаційно-, термічно- та 

хімічно-стійкі – вуглецеві [3–6]. Одним із шляхів зменшення фракції алмазних 

зерен у структурі алмазних плівок до нанометрів при використанні CVD методу 

є часткове або повне заміщення водню в суміші газів CH4+H2 азотом. 

Гіпотетично, у такому випадку процес синтезу має супроводжуватись 

інтенсивним вторинним зародкоутворенням, яке повинне протидіяти росту 

крупних алмазних монокристалів, Рис. 6.1 [7–11].  
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Рисунок 7.1 –  Адаптована з [12] схема росту нанокристалічної алмазної 

плівки. 

 

 

Інший спосіб – заміщення водню на аргоном. При цьому зникає джерело 

атомарного водню, знижується інтенсивність травлення sp2 фази вуглецю і осідає 

переважно графітоподібна плівка без монокристалічних включень, яка містить 

сутєву частку sp3 зв’язків у формі тетраєдрального аморфного вуглецю. У такому 

випадку сильно збільшується об’ємна частка границь алмазних зерен, що також 

повинно проводити до зростання електропровідності. Проте, застосування 

аргону у робочій суміші CH4/H2 має обмеження, яке визначається суттєвим 

зменшенням швидкості росту плівки при його процентному вмісті 70 – 80%. 

Передбачається, що максимальний ефект збільшення електропровідності 

вуглецевих плівок буде досягатись при застосуванні одночасно оптимальних 

концентрацій азоту та аргону у суміші CH4+H2. 

Отже, дослідження у даному Розділі спрямовані на встановлення та 

детальне вивчення фізичних механізмів перебудови структури та дефектно-

домішкового складу алмазних плівок, синтезованих плазмохімічним методом із 

газу CH4+H2 при заміщенні водню азотом та аргоном.   
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7.2 Морфологічні та фононні властивості алмазних плівок, вирощених 

при різному вмісті N2 у метан-водневій суміші 

 Для отримання алмазних плівок N2 був доданий у газову суміш CH4+H2. 

При цьому частка CH4 становила 0.5 %. У якості підкладок використовували 

монокристалічні Si пластини.  

На Рис. 7.2 наведено СЕМ зображення поверхні алмазних плівок, осаджених  

 

при різних частках N2, а також гістограми розподілу алмазних зерен за 

розмірами. Як видно, плівки осаджені із суміші CH4+H2 з вмістом N2 близько 6% 

складаються з відносно крупних зерен з чіткою огранкою. Середні розміри зерен 

становлять 170 – 200 нм. При збільшенні вмісту N2 до 25% спостерігається 

суттєве зменшення розмірів алмазних зерен і зникає чітка огранка. У цьому 

випадку середній розмір зерна зменшується до 70 – 80 нм. З Рис. 7.2 також видно, 

що додавання азоту у метан-водневу суміш приводить до утворення глобулярної 
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Рисунок 7.2 – СЕМ зображення  алмазних плівок, синтезованих з газу, 

що містить 6% N2 (а) і 25% N2 (б) та розподіли алмазних зерен за 

розмірами. 
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мікроструктури з середнім розміром глобули менше 1 мкм. При цьому поверхня 

глобул вкрита нанорозмірними зернами. Алмазні плівки, осаджені при 6% вмісту 

N2 характеризуються мікрошорсткістю поверхні на рівні 𝑅𝑎 = 72.2 нм (середнє 

арифметичне вiдхилення її профiлю вiд базової площини), в той час як осаджені 

при 25% N2 мають шорсткість 𝑅𝑎 = 32 нм, що у двічі менше. Разом з тим, розміри  

глобулярних формувань варіюються в межах 20 – 40 нм. Як слідує з результатів 

рентгенівської дифрактометрії, плівки, синтезовані з додаванням 6% N2 

характеризуються блочною структурою з розміром області когерентного 

розсіювання близько 70 нм та параметром гратки a0 = 0.3567 нм, що характерно 

для природного алмазу [13]. При цьому, додавання N2 у робочу газову суміш у 

співвідношенні 25% приводить до зменшення не тільки розміру області 

когерентного розсіювання майже до 25 нм, а й до зменшення параметру гратки 

до 0.3563 нм. Зменшення параметру гратки у порівнянні з табличними 

значеннями, відомими для об’ємних кристалів є характерною особливістю 

наноструктурованих матеріалів [13]. Морфологічні параметри для алмазних 

плівок, осаджених при різній концентрації N2 наведено у Табл. 7.1. 

 

На Рис. 7.3 наведено спектр КРС алмазної плівки, синтезованої з метан-

водневої суміші з додаванням 12% N2, та його розділення на елементарні 

компоненти. У даному випадку використовувалось ультрафіолетове збудження  

 (325 нм), яке дає можливість ефективно збуджувати як σ-стани так і π-стани у  

 

Таблиця 7.1 – Морфологічні параметри алмазних плівок, осаджених на Si 

підкладки з метан-водневої суміші при різному вмісті N2 

 

Вміст 

N
2
 

Мікро-

шорстість 

Область ког. 

розсіювання 

Параметр гратки, 

нм 

Середній розмір 

алм. зерна, нм 

6% 𝑅𝑎 = 72.2 нм 70 нм  a
0
 = 0.3567  170 – 200 

25% 𝑅𝑎 = 32 нм 25 нм a
0
 = 0.3563  70 – 80 
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 алмазі, що сформовані відповідно sp3 та sp2 фазами вуглецю. Тобто, виходячи з 

 факту, що переріз комбінаційного розсіювання для sp3 фаз вуглецю становить ~ 

1/6 перерізу для sp2 при збудженні у видимій області (514 нм, 488 нм) зміщення 

у ультрафіолетову область приведе до підсилення розсіювання sp3 алмазної 

компоненти, яка є менш вираженою внаслідок суттєвого зменшення розміру 

кристалічних зерен (10 мкм → 100 нм) при додаванні азоту [14, 15]. Правильність 

розкладу контролюється сумою теоретичних контурів (зображено точками). 

У спектрі алмазної плівки, вирощеної з додаванням 12% азоту 

спостерігаються такий же набір коливних смуг, як і у випадку плівок, отриманих 

без додавання азоту. Інтенсивність алмазної фононної смуги ωdiam при 1337 см-1 

суттєво знижується у порівнянні зі спектром плівки отриманої без додавання 

азоту. Інтенсивність коливих смуг D та G, пов’язаних з наявністю на поверхні 

плівки та границях алмазних зерен розупорядкованого та кристалічного графіту 

(sp2 фаза) значно зросла. Такий ефект, стимульований додаванням азоту, 

свідчить про суттєве збільшення об’ємної частки вторинної графітоподібної 
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Рисунок 7.3 – Cпектри КРС алмазних плівок, вирощених з робочої суміші 

CH4/H2 без додавання азоту та з додаванням 12% азоту. 
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компонентти плівок. Про останнє також свідчить збільшення інтенсивності 

коливних смуг при 1160 і 1490 см1, пов’язаних із коливаннями C-H зв’язках 

транс-поліацетилену (t-PA) [16–19]. У порівнянні із смугами D, G та t-PA1,2 

інтенсивності смуги ta-C при 1270 см-1 зменшується при зростанні частки азоту. 

У КРС спектрах алмазних плівок, вирощених з додаванням та без додавання 

азоту (Рис. 7.3) спостерігається зміщення алмазної фононної смуги ωdiam на 5 см-1 

відносно відповідного положення для об’ємного алмазного монокристалу [20–

22]. Така зміна у спектрах КРС зумовленим різницею коефіцієнтів термічного 

розширення матеріалів плівки та підкладки та неспівпадінням їх параметрів 

ґратки, а також наявністю дефектів структури [23–25]. Величина напруження у 

даному випадку у відповідності з рівнянням (5.1) становить ~ 2 ГПа.  

На Рис. 7.4 (а) наведено спектри КРС алмазних плівок, вирощених при 

різному вмісті азоту. Як можна спостерігати, збільшення концентрації N2 у 

суміші CH4+H2 суттєво не впливає на положення алмазної фононної смуги. Її 

півширина у спектрах КРС досліджуваних плівок, синтезованих з додаванням  

6% N2 (Г = 22.5 см-1) перевищує значення для плівки, вирощеної без додавання 

азоту (Г = 8.1 см-1) та суттєво перевищує відповідне значення для природного 

алмазу (Г = 2 см-1). Зростання півширини смуги ωdiam у спектрах КРС 

нанокристалічних плівок зумовлене не тільки зменшенням часу життя оптичних 

фононів внаслідок більшої кількості структурних дефектів, а і ефектом 

фононного конфайменту, який має місце задяки нанометровим розмірам 

алмазних зерен [26]. Зміну спектральних характеристик алмазних 

нанокристалічних плівок та їх морфологічних парметрів в залежності від 

процентної частки N2 у складі робочого газу наведено у Табл. 7.2. Як видно, 

збільшення вмісту азоту суттєво не змінює положення основної смуги ωdiam, але  

приводить до монотонного зростання її півширини та зменшення інтенсивності. 

Зміну інтенсивності коливних смуг кристалічної компоненти та вторинної 

графітоподібної в залежності від концентрацї N2 наведено на Рис. 7.4 (б). 

Збільшення концентрації азоту приводить до зменшення інтенсивності смуг, 

пов’язаних з коливаннями у sp3 фазі вуглецю, а саме алмазної смуги ωdiam та  
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Рисунок 7.4 –  Спектри КРС алмазних плівок, вирощених при різному 

вмісті азоту у суміші CH4+H2 (а), залежності інтенсивності смуг КРС (б) та 

питомого опору (в) від процентної частки N2. 

 

 

 смуги tа-С, пов’язаної з наявністю sp3 зв’язків у вторинній компоненті плівки. В 

той же час інтенсивність смуг, пов’язаних з коливаннями у структурі sp2 

зв’язаного вуглецю монотонно зростають зі збільшенням вмісту азоту. Зміну 

відношення інтенсивності смуг КРС, зумовлених коливаннями у структурі sp3 та 



184 
 

 
 

sp2 фаз вуглецю визначається за допомогою q-фактору. З Табл. 7.2 видно, що зі 

збільшенням частки азоту спостерігається монотонне зменшення показника 

кристалічної якості алмазних плівок. Такі зміни пов’язані з формуванням 

більшої кількості sp2 зв’язків, тобто збільшення об’ємної частки графітоподібної 

компоненти плівок. На Рис. 7.4 чітко видно зміщення положень D та G смуг у  

 

 високочастотну сторону (з 1578 до 1594 см-1 для D смуги) зі збільшенням частки 

N2. Таке зміщення зумовлене зменшенням частки sp3 фази на границях алмазних 

зерен від 0.25 до 0.15 та збільшення кутового порядку (ущільнення) 

тривалентних атомів вуглецю у графітових компонентах плівки. Співвідношення 

інтенсивностей D та G смуг зменшується (від 0.5 до 0.58) зі зростанням частки 

N2, що вказує на збільшення розміру графітних кластерів на границях зерен від 

59 Å до 94Å. Такі зміни у спектрах КРС, індуковані зміною відносної частки 

азоту у робочому газі, можна пояснити збільшенням рівня розупорядкування 

внаслідок зменшення розмірів кристалічних зерен до нанометрових, зростанням 

об’ємної частки неалмазної компоненти та латерального розміру sp2 кластерів. 

Трансформація чіткого піку з частотним положенням 1160 см-1 у дуже слабке зі 

збільшенням частки N2  зумовлене зменшення кількості С-Н зв’язків у структурі 

Таблиця 7.2 – Спектральні характеристики алмазних плівок, осаджених з 

метан-водневої суміші при різному вмісті азоту та їх морфологічні параметри 

 

 

Вміст N2 ωdiam, см-1 Г(ωdiam), см-1 q-фактор, % La, Å 
Вміст 

sp3 фази 

0% 1335.3 8.1 98 25 0.28 

6% 1337.1 22.5 93 59 0.25 

12% 1337.1 25 90 59.5 0.23 

19% 1337.3 30 88 63 0.23 

25% 1337.3 38 88 86 0.17 

32% 1337.2 40 85 94 0.15 

Природ. алмаз 

[16, 18] 
1332.1 ~ 2 100 - ~1.0 
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досліджуваних плівок, що добре узгоджується із заміщенням водню на азотом у 

процесі осадження. 

З метою одержання повної картини фізичних механізмів перебудови 

структури алмазних плівок, при додаванні азоту у робочу суміш, проведено 

дослідження їх ФЛ та питомого опору. Наявність азоту у суміші газів 

прекурсорів повинна суттєво впливати на електропровідність осаджених 

полікристалічних алмазних плівок [27–29]. Наші дослідження залежності 

питомого опору алмазних плівок від концентрації азоту проведено на зразках, 

осаджених при різних концентраціях CH4 (1%, 1.5% та 2%). Вміст Н2 у суміші 

газів залежав від сумарного вмісту інших компонентів. У даному випадку вміст 

водню варіювався у межах від 0 до 33%. Отримані залежності електричного 

опору алмазних плівок від вмісту азоту наведено на Рис. 7.4 (в). Як видно, 

питомий опір плівок монотонно зменшується зі збільшенням частки азоту, 

причому, найсуттєвіше зменшення питомого опору має місце, коли частка N2 у 

газовій фазі становить приблизно 15 – 20%. При подальшому збільшенні частки 

азоту до 25 – 30% та вище питомий опір змінюється несуттєво та сягає величини 

1.7×103 Ом∙см без будь-якої залежності від концентрації CH4. Дана величина вже 

на 10 порядків менше, ніж питомий опір алмазних мікрокристалічних плівок, 

вирощених без додавання азоту. Поведінка питомого опору з ростом 

концентрації азоту добре корелює зі зміною інтенсивності коливних смуг, 

пов’язаних з коливаннями у структурі sp3 зв’язаного вуглецю. Зміни питомого 

опору, пов’язані зі збільшенням об’ємної частки вторинної графітоподібної 

компоненти на границях алмазних зерен та зменшенням у них частки 

тетраедрального аморфного вуглецю. При цьому повинна зменшуватись оптична 

ширина забороненої зони неалмазної компоненти. Для встановлення ролі азоту 

в цьому процесі були проведені ФЛ дослідження. 

На Рис. 7.5 (а) наведено спектри ФЛ алмазних плівок, осаджених при різних 

частках азоту в метан-водневій суміші. У спектрах наявні смуги 

випромінювання, пов’язані з внутрішньоцентровими переходами NV0/- центрів 

та їх фононні повторення [30–32]. 
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Зі збільшенням частки азоту інтенсивність смуг люмінесценції NV0 та NV- 

монотонно зменшується, при цьому зникає дискретність нуль-фононних смуг. 

При максимальній частці азоту у даному експерименті (40%) спектр ФЛ 

трансформується у одну широку смугу зі зміщеним в область більших енергій 

положенням максимуму. На Рис. 7.5 (б) наведено залежності інтегральних 

інтенсивностей смуг NV0 та NV-. Зменшення інтенсивності внутрішньоцентрової 

люмінесценції зумовлене зменшенням концентрації центрів випромінювальної 

рекомбінації – дефектів NV0/-. Це не узгоджується із умовами експерименту, так як 

інтенсивність азотної люмінесценції спадає зі збільшенням частки азоту у 

робочій газовій суміші. Даний факт можна пояснити тим, що зі зменшенням 

розміру алмазних зерен у полікристалічній плівці до нанометрових, зменшується 

ймовірність вбудовування у них атомів азоту, і тому, ймовірність формування 

1.6 1.8 2.0 2.2
0

5

10

15

20

25
T = 300K,

λзб = 325 нм

340% N2

30% N2

19% N2

6% N2

NV0

 

 

Ін
те

н
си

в
н

іс
ть

 Ф
Л

, 
в
ід

н
. 

о
д

.

h, eV

NV-

0% N2

 
    

    (а) 

0 10 20 30 40
0

5

10

15

NV0

 

 

 

 
Ін

те
н

си
в
н

іс
ть

 Ф
Л

, 
в
ід

н
. 

о
д

.

NV-

% N2  
 

                                           (б) 

 

 

Рисунок 7.5 –  Спектри ФЛ алмазних плівок, вирощених при різних 

частках N2 (а), залежності інтегральної інтенсивності смуг NV0/- від вмісту 

N2 (б). 
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NV0/- центрів [8–10]. Азот переважним чином вбудовується у неалмазну 

компоненту плівки [1, 2]. На користь такого твердження свідчить факт зростання 

розміру sp2 кластерів. Саме зв’язки атомів азоту як «містки» з’єднують між 

собою менші кластери, формуючі крупніші [1, 31]. Слабку ФЛ плівок, 

вирощених при 40% N2, зі зміщеним положенням максимуму до 2.1 – 2.2 еВ 

пов’язують з рекомбінацією через рівні в середині забороненої зони, створені 

значним розупорядкуванням та аморфізацією структури нанокристалічних 

алмазних плівок [32]. При наявності дефектних центрів азотної природи (NV0/-) 

положення максимуму цієї смуги зміщується у область менших енергій та 

зростає її інтегральна інтенсивність. Таким чином, у досліджуваних алмазних 

плівках, при зміні частки азоту, конкурують два механізми випромінювальної 

рекомбінації. Перший пов’язаний з люмінесценцією NV0/- центрів, 

притаманних алмазним монокристалам, другий має місце при високих частках 

азоту, зумовлений наявністю неперервних підзон, утворених розкидом 

довжини та кутів С-С зв’язків sp2 фази вуглецю.  

Отже, зміни провідності нанокристалічних алмазних плівок зі зміною 

вмісту N2 у суміші CH4+Н2 пов’язані як зі зменшенням кількості sp3 зв’язків 

(тетраедрального аморфного ауглецю) у неалмазній компоненті плівок, так і з 

вбудовуванням в неї атомів азоту. Ми пропонуємо модель, за якою атом азоту, 

вбудовуючись у неалмазну компоненту приводить до утворення sp2 кластерів із 

сусідніх sp3 кластерів, внаслідок компенсації одного з С-С зв’язків, Рис. 7.6 (а).  

Виникає питання – чи утворює азот канали провідності, тобто чи працює у 

даному випадку азот, як легуюча домішка? У роботах [1, 33] показано, що азот 

у нанокристалічних плівках не працює як донорна домішка, у порівнянні з 

об’ємними монокристалами, де азот утворює рівень з енергією активації 1.7 еВ.  

Азот модифікує структуру границь зерен та поверхні, утворюючи зв’язки з sp2 

гібридизованим вуглецем так, що енергія активації нанокристалічних плівок 

знижується до рівня 10 меВ. Такого типу нанокристалічні вуглецеві плівки 

мають n-тип провідності. При цьому збільшення вмісту N2 у суміші приводить 

до того, що рівень Фермі рухається до зони провідності і збільшується густина  
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Рисунок 7.6 –  Модель вбудовування азоту у границі зерен (а), модель 

густини електронних станів алмазних плівок, адаптована з [36] (б). 

 

 

станів (розширюються контури sp2 станів, Рис. 7.6 (б)) у забороненій зоні 

внаслідок збільшення об’ємної частки sp2 зв’язків [33–35]. При цьому оптична 

ширина забороненої зони вторинної вуглецевої компоненти не перевищує 1.8 – 

2.2 еВ. На Рис. 7.7 наведено адаптовані з [33, 35] залежності оптичної ширини  
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Рисунок 7.7 –  Адаптовані з [33, 35] залежності оптичної ширини 

забороненої зони графітоподібного вуглецевого покриття від розміру  sp2 

кластерів та частки  sp2 фази. 
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забороненої зони аморфного вуглецевого покриття від розміру sp2 кластерів та 

об’ємної частки sp2 зв’язків. Беручи до уваги зміну розмірів sp2 кластерів та 

об’ємної частки sp2 зв’язків, наведену у Табл. 7.2, оптична ширина забороненої 

зони вторинної неалмазної компоненти зменшується від 2.15 еВ до 1.15 еВ.  

Іншим методом зниження електричного опору алмазних плівок є заміщення 

водню аргоном у робочій суміші CH4+H2. Тому наступний параграф пов’язаний 

з дослідженням ефекту додавання аргону на процеси дефектоутворення у 

алмазних плівках. 

 

7.3 Фононні та випромінювальні властивості алмазних плівок, 

вирощених при різних частках Ar  у метан-водневій суміші 

 На Рис. 7.8 (а) наведено спектри КРС алмазних плівок, вирощених методом 

PECVD із суміші CH4+H2 без додавання аргону та з його додаванням. У спектрах 

КРС алмазних плівок, вирощених без довання аргону домінує алмазна фононна 

смуга ωdiam, яка є проявом алмазної кристалічної компоненти. Інтенсивність смуг D 

та G вторинної графітоподібної компоненти плівок на границях алмазних зерен 
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Рисунок 7.8 –  Спектри КРС алмазних плівок, вирощених без додавання 

аргону та з додаванням 25% аргону в суміш CH4+H2 (а), залежності 

відношення інтенсивностей смуг ta-C і G та інтенсивності ФЛ від вмісту Ar (б). 
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мають відносно низьку інтенсивність внаслідок незначної (< 10%) об’ємної частки 

цієї компоненти у порівнянні з монокристалічною. Додавання Ar у суміш CH4+H2  

приводить до значних змін у спектрах КРС. Спостерігається суттєве зниження 

інтенсивності смуги ωdiam, аж до повного зникнення. Водночас, інтенсивності смуг 

ta-C та G стрімко зростають. Такі зміни у спектрах, індуковані додаванням аргону, 

зумовлені суттєвим зменшенням розміру алмазних зерен до десятків нанометрів 

та зростанням об’ємної частки неалмазної компоненти. Причому у цій 

компоненті сильно збільшується кількість sp3 зв’язків, які на спектрах 

проявляються смугою ta-C.  

Таким чином, додавання у робочу газову суміш аргону приводить до 

домінування у структурі алмазних плівок графітоподібної компоненти з високим 

вмістом sp3 зв’язків, тобто має місце формування плівки за властивостями 

подібними до DLC плівок. Зі зростанням частки аргону змінюється 

співвідношення інтенсивностей ta-C та G смуг внаслідок зміни співвідношення 

об’ємних часток sp3 та  sp2 фаз вуглецю.  Як видно з Рис. 7.8 (б), співвідношення 

інтегральних інтенсивностей смуг ta-C та G змінюється немонотонно. Зі 

зростанням частки Ar до ~ 50 – 60% спостерігається зменшення величини Ita-C/IG, 

а потім, з подальшим зростанням частки аргону, спадання величини Ita-C/IG 

переходить у зростання. Такі зміни інтенсивностей коливних смуг зумовлені 

немонотонною залежністю об’ємної частки тетраедралього вуглецю у структурі 

плівок від частки Ar у суміші CH4+H2 внаслідок зміни складу активних 

радикалів, які осаджуються на підкладку у процесі росту плівки. При цьому 

зменшення концентрації атомарного водню у тліючому розряді приводить до 

зменшення швидкості травлення sp2 фази вуглецю, збільшення її частки та 

наростанню механічного напруження [37]. Далі при частках Ar на рівні 50 – 60% 

починається релексація механічниго напруження шляхом фазового переходу sp2 

→ sp3, при цьому зростає об’ємна частка тетраедрального аморфного вуглецю. 

Описані зміни структури алмазних плівок, індуковані заміщенням водню 

аргоном, повинні привести до змін випромінювальних властивостей.  
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На Рис. 7.9 (а) наведено спектри ФЛ, алмазних плівок, вирощених із суміші 

CH4+H2 без додавання Ar та з 10 % його часткою. У спектрах плівок, вирощених 

з метан-водневої суміші без аргону домінує внутрішньоцентрова люмінесценція 

NV0/- центрів. Додавання 10% аргону приводить до кардинальних змін ФЛ. 

Зникає люмінесценція NV0/- центрів і проявляється широка смуга ФЛ, пов’язана 

з переходами між енергетичними рівнями підзон, які утворюються внаслідок   

 

розкиду кутів та довжини С-С зв’язків у неалмазній компоненті. Зі зростанням 

частки Ar у складі суміші CH4/H2 спостерігається монотонне зменшення 

інтенсивності смуги при 2.2 еВ, Рис. 7.9 (б). Зменшення інтенсивності ФЛ 

зумовлене зростанням концентрації центрів безвипромінювальної рекомбінації, 

які індукуються обірваними зв’язками та іншими топологічними 

розупорядкуваннями. Заміщення H2 на Ar приводить до браку атомів водню, які 

можуть пасивувати обірвані зв’язки та змешувати концентрацію центрів 

безвипромінювальної рекомбінації. Зміна частки sp3 та  sp2 фаз вуглецю у 

структурі алмазних плівок, пов’язана із заміщенням водню аргоном, повинна 

привести до зміни питомого опору досліджуваних плівок. На Рис. 7.10 наведено  
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Рисунок 7.9 –  Спектри ФЛ плівок, вирощених без додавання Ar та з 10% Ar. 
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залежності питомого опору алмазних плівок, вирощених за різного вмісту 

аргону. Як видно, питомий опір так, як і величина співвідношення Ita-C/IG, 

немонотонно залежать від процентної частки аргону. Поведінка питомого опору 

повністю корелює зі змінює об’ємної частки sp3 та  sp2 фаз вуглецю. Слід 

зазначити, що мінімальне значення питомого опору алмазних (графітоподібних) 

плівок, вирощених методом PECVD із суміші CH4+H2 становить ~ 1 Ом‧см. Таке 

значення досягається при заміщенні водню на азот та аргон одночасно при 

процентних частках CH4+16% H2 + 19%N2 + 65% Ar.  

 

7.4 Висновки до Розділу 7 

Методами ФЛ та КРС встановлено, що заміщення водню у суміші CH4+H2 на 

N2 та Ar стимулює зменшення латерального розміру алмазних зерен до 

нанометрових, зростання об’ємної частки sp2 фази вуглецю та розміру її 

кластерів, що приводить до суттєвого зниження питомого опору АП до значень 

~ 1 Ом‧см. Зниження питомого опору пояснюється вбудовуванням атомів азоту 

у структуру границь алмазних зерен та модифікації її структури шляхом 

утворення з sp3 зв’язків тетраедрального аморфного вуглецю sp2 графітових 
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Рисунок 7.10 –  Питомий опір алмазних плівок при різних частках Ar. 
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зв’язків. При цьому енергія активації знижується до величин 0.1 – 0.2 еВ, що 

набагато нижче за рівень активації азоту, як донорної домішки (1.7 еВ) у 

структурі монокристалічного алмазу. Тобто, зміна питомого опору алмазних 

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

вбудовуванню атомів азоту у кристалічні включення, а визначається саме, 

зумовленою вбудовуванням атомів азоту, модифікацією структури вторинної 

неалмазної компоненти досліджуваних плівок. 
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РОЗДІЛ 8 

ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ У АЛМАЗНИХ МІКРОКРИСТАЛАХ З 

ОГРАНКАМИ (100) І (111)  

 

8.1 Високотекстуровані алмазні полікристалічні плівки 

 Підбором параметрів PECVD росту алмазних плівок (температура 

підкладки, процентний вміст CH4) можна добитись умов, коли вудбувається 

зародження і переважний ріст алмазних мікрокристалів однакової огранки – 

(100) або (111) [1–3]. Огранці (100) відповідають колоноподібні чотирикутні 

мікрокристали, а огранці (111) – чотиригранні піраміди, Рис. 7.1.  

 
    

(а) 

 
                     

                          (б) 

 

Рисунок 8.1 –  СЕМ зображення алмазних мікрокристалів з огранками 

(100) – а, та (111) – б. 

 

 

При цьому встановлено, що алмазні мікрокристали з огранкою (100) 

утворюються переважно при вищій температурі та меншому процентному вмісті 

метану у робочій суміші CH4+H2 (Tпідк. = 1150 ℃, 0.25% СН4), а мікрокристали 

(111) – при нижчій температурі та вищій концентрації метану (Tпідк. = 950 ℃, 

0.4% СН4) [4–6]. Алмазні полікристалічні плівки, які складаються з 

монокристалів однієї огранки називаються високотекстурованими. Такі 

високотекстуровані плівки, як матеріал, займають проміжне місце за кількістю 

структурних дефектів, у порівнянні з високоякісними алмазними 
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монокристалами і алмазними плівками з хаотичним розподілом зерен за 

огранкою. Як вже було сказано, ростові умови (температура підкладки, тиск 

робочого газу, процентний вміст компонентів у газовій суміші) принципово 

відрізняються для отримання (100) чи (111) текстурованих плівок. Тому, їх 

морфологічні, люмінесцентні та фононні властивості також повинні 

відрізнятись. Даний розділ присвячено дослідженню процесів 

дефектоутворення у індивідуальних алмазних мікрокристалах з огранками 

(100) та (111), і вивченню фононних та випромінювальних властивостей 

високотекстурованих алмазних плівок з метою їх порівняння з НPHT 

монокристалами для можливої їх заміни у радіаційних детекторах. У даній 

роботі високотекстуровані алмазні плівки вирощені методом PECVD при 

магнітній стабілізації тліючого розряду. У якості матеріалу для підкладки 

використовувались комерційні монокристалічні Si пластинки, леговані бором. 

Осадження плівок проводилось із суміші CH4+H2 при тиску в реакторі ~ 140 

мм. рт. ст. На Si пластини були нанесені зародкові шари шляхом полірування 

алмазним порошком з розміром частинок 2 – 3 мкм. Концентрація метану 

становила 0.25 – 0.4%. Температура осадження була у діапазоні 950 – 1180°C. 

Потік робочого газу при осадженні становив 335 cм3/хв. Для дослідження 

окремих мікрокристалів використовували методи мікро-Раманівського 

розсіювання (µ-КРС) та низькотемпературної (Т = 15 К) мікро-

фотолюмінесценції (µ-ФЛ). Застосування мікрометричного рухомого столика 

та USB камери дало змогу контролювати лазерне п’ятно на поверхні окремих 

мікрокристалів. Додатково було проведено ІЧ аналіз. ІЧ спектри зареєстровані 

при T = 300 K у конфігурації дифузного відбивання. Зазначимо, що ІЧ спектри, 

на відміну від µ-КРС та µ-ФЛ,  відображають інтегральні характеристики 

алмазного покриття. Дана методика не передбачала можливості отримати 

сигнал від окремих мікрокристалів.  
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8.2 Морфологічні та фононні властивості високотекстурованих 

алмазних плівок та індивідуальних (100) та (111) мікрокристалів 

На Рис. 8.2 наведено СЕМ зображення поверхонь досліджуваних 

полікристалічних плівок та гістограми розподілу алмазних мікрокристалів за 

розмірами. Як видно, на плівці, яка складається з мікрокристалів з огранкою 

(100) середній розмір монокристалічних включень становить 5 – 6 мкм, в той час  

як для плівки з мікрокристалами, які мають огранку (111) відповідне значення 

дещо вище – 18.5 мкм. Для дослідження процесів дефектоутворення були обрані 

індивідуальні мікрокристали обох огранок, приблизно однакових розмірів. На 

Рис. 8.3 наведено спектри µ-КРС індивідуальних алмазних мікрокристалів з 

огранками (111) та (100) та високоякісного алмазного HPHT монокристалу. Як 
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Рисунок 8.2 –  СЕМ поверхонь алмазних плівок та розподіл алмазних 

зерен за латеральним розмірами: а – огранка (100), б – огранка (111). 
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видно, µ-КРС спектр алмазного мікрокристалу з огранкою (100), так як і 

об’ємного НPHT монокристалу, містить одну домінуючу алмазну фононну смугу 

ωdiam  з частотним положенням 1333.2 см-1 та  Г ≈ 7.1 см-1 [7–9]. У спектрі 

індивідуального мікрокристалу з огранкою (111), крім смуги ωdiam, 

спостерігається набір смуг  КРС, які є проявом вторинної неалмазної компоненти 

(смуги ta-C, D, G, t-PA) [10–13]. µ-КРС експерименти проведено для різних точок 

на гранях індивідуальних мікрокристалів і закономірність про наявність 

вторинної компоненти на поверхні (111) мікроалмазів зберігається. Тобто, 

процес росту (111) полікристалічної плівки супроводжується інтенсивним  

формуванням аморфноїї фази на поверхні мікрокристалів. Така вторинна 

компонента не спостерігається на поверхні (100) мікрокристалів. Хоча на 
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Рисунок 8.3 – Спектри µ-КРС алмазного монокристалу HPHT та 

індивідуальних мікрокристалів з огранками (100) і (111). 
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границях як (100) зерен, так і (111) зерен графітоподібна компонента присутня, 

як це слідує  з  Рис. 8.3 (вставка) та µ-КРС карт знятих в околі індивідуальних 

мікрокристалів, Рис. 8.4. Наведені µ-КРС карти побудовано на основі розподілу 

інтенсивності алмазного піку з частотним положенням 1333.2 см-1, 

зареєстрованої у різних точках сканованої площі. Грані мікрокристалів на µ-КРС 

картах не мають чіткого розділення як на відповідних СЕМ зображеннях, 

внаслідок вбудовування у структуру мікрокристалу дефектів, що приводить до 

розширення та зміщення алмазної фононної смуги ωdiam.  

Таким чином, в підсумку, (111) текстуровані плівки будуть мати вищу, у 

порівнянні з (100) текстурованими, об’ємну частку вторинної графітоподібної 

компоненти. У Табл. 8.1 наведено порівняння спектральних параметрів смуги  
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                         (б) 

 

  
          (в) 

                
                                    (г)  

 

Рисунок 8.4 -  µ-КРС карти та відповідні СЕМ зображення окремих алмазних 

мікрокристалів з огранкою (111) – a, б та (100) – в, г. 

 

 

ωdiam у спектрах HPHT алмазних монокристалів та (100) і (111) CVD 

мікрокристалів та розрахованих за формулами (5.1 – 5.4) морфологічних та 
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механічних характеристик. Положення максимуму смуги ωdiam у спектрах (100) 

індивідуальних мікрокристалів (1332. 5 см-1) зміщене в область вищих частот 

відносно відповідної смуги для спектрів HPHT монокристалу (1332.5 см-1). Дане 

зміщення зумовлене наявністю в (100) мікрокристалах механічного напруження 

σ = -0.43 ГПа [14–17]. Таке механічне напруження, як вже було сказано в Розділі 5, 

 

Таблиця 8.1 – Спектральні, морфологічні та механічні характеристики 

індивідуальних CVD алмазних (100) та (111) мікрокристалів та об’ємних 

HPHT монокристалів 

 

Зразок 
ωdiam, 

cм-1 

Г(ωdiam), 

cм-1 

σ, 

ГПa 

q-

фактор, 

% 

ω(G), 

см-1 

Вміст sp3 

на гран. 

зерен 

La, Å 

HPHT 

монокристал 
1332.5 2.1 - 100 - - - 

(100) 

мікрокристал 
1333.2 7.1 -0.43 93 1620.2 0.04 53 

(111) 

мікрокристал 
1335.1 10.2 -1.18 99 1600.1 0.1 43 

 

виникає внаслідок різниці коефіцієнтів термічного розширення кремнію та 

алмазу, а також наявності структурних дефектів [18–20]. Для індивідуальних 

(111) мікрокристалів спостерігається суттєвіше зміщення (⁓ 3 см-1), що 

відповідає σ = -1.18 ГПа. Враховуючи однаковий матеріал підкладки для 

вирощування як (100) так і (111) мікрокристалів, можна зробити висновок, що 

збільшення механічного напруження зумовленне вищою концентрацією 

структурних дефетів у (111) алмазних мікрокристалах.  

Піширина Г коливної смуги ωdiam у спектрах (100) алмазних мікрокристалів 

(7.1 см-1) перевищує відповіне значення для HPHT монокристалу (2.1 см-1), проте 

є меншим, ніж характерне для спектрів індивідуальних (111) мікрокристалів 

(10.2 см-1). Така зміна півширини зумовлена скороченням часу життя 

раманівських фононів у мікрокристалах внаслідок більшої, у порівнянні з HPHT 

монокристалами, концентрації структурних дефектів. В даному випадку також 

зменшена півширина смуги ωdiam у спектрах КРС індивідуальних (100) 
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мікрокристалів зумовлена меншою кількістю структурних дефектів. Отже, 

приблизно однакові за латеральними розмірами (111) алмазні мікрокристали 

містять вищу концентрацію структурних дефектів [21, 22]. Таким чином, за 

фононними властивостями (100) плівки дуже близькі, у порівнянні з хаотично-

орієнтованими плівками та (111) пліками, до об’ємних HPHT монокристалів.  

Як слідує з Табл. 8.1 у (111) текстурованих алмазних плівках об’ємна частка 

вторинної компоненти вища, ніж у (100) тестурованих. У (111) плівках менший 

латеральний розмір sp2 кластерів та більша частка sp3 зв’язків між ними. Збільшена 

частка sp3 зв’язків на поверхні (111) мікрокристалів може приводить до 

вторинного зародкоутворення, що і спостерігається на СЕМ зображеннях. 

 

8.3 ФЛ властивості (100) та (111) текстурованих плівок 

8.3.1 Збудження  488 нм 

На Рис. 8.5 наведено спектри ФЛ індивідуальних алмазних мікрокристалів 

(100) та (111), а також об’ємного високоякісного HPHT монокристалу. У спектрі 

об’ємного монокристалу домінують смуги люмінесценції, зумовлені  
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Рисунок 8.5 – µ-ФЛ спектри індивідуальних (100) та (111) алмазних 

мікрокристалів та HPHT об’ємного алмазного монокристалу. 
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внутрішньоцентровими переходами H3 центрів [23–30]. Положення максимуму 

НФЛ даного оптичного центру – 2.46 еВ. У низькоенергетичні області даної 

смуги спостерігаються два еквідистантні фононні повторення з енергією фонону 

38 меВ, спричинені взаємодією електронної підсистеми з квазілокальними 

коливаннями. Спектри ФЛ індивідуальних (100) та  (111)  мікрокристалів містять 

інтенсивні смуги ФЛ зумовлені внутрішньоцентровою рекомбінацією NV0/- 

центрів. Крім того, характерною ознакою CVD мікрокристалів, вирощених на Si 

підкладках є чіткі смуги при 1.68 еВ, зумовлені  внутрішньоцентровими 

переходами комплексів SiV (2 вакансії вуглецю + атом кремнію) [30, 31]. Такі 

ФЛ смуги не спостерігаються у спектрах HPHT об’ємних алмазних 

монокристалів. Тобто під час росту алмазних полікристалічних плівок методом 

PECVD з метан-водневої суміші на Si підкладках атоми кремнію дифундують у 

алмазні мікрокристали. Смуга H3 характерна тільки для (111) алмазних 

мікрокристалів. У діапазоні 2.2 – 2.3 еВ спектрів ФЛ алмазних мікрокристалів 

спостерігається перегин, що вкаує  на наявність слабкої смуги випромінювання. 

Для відокремлення даної смуги зі спектрів алмазних мікрокристалів було віднято 

широкий ФЛ фон з положенням максимуму ⁓ 2 еВ. На Рис. 8.6. наведено спектри 

ФЛ індивідуальних алмазних мікрокристалів без люмінесценції sp2 кластерів 

вторинної компоненти. Чітка смуга при 2.3 еВ спостерігається у спектрах (100) 

алмазних мікрокристалів, на відміну від спектрів (111) мікрокристалів, де в даній 

області наявне слабке плече. Найбільш ймовірно, дана смуга зумовлена 

наявністю домішки бору та азоту, які разом утворюють донорно-акцепторні пари 

[32–34]. Автори [34] аналізуючи позитронні спектри алмазних плівок показали, 

що легування бором приводить до суттєвого зменшення концентрації вакансій 

вуглецю. Останнє спричинює сильне гасіння смуг люмінесценції, зумовлених 

дефектними комплексами, до складу яких входять вакансії вуглецю. Справді, в 

нашому експерименті у спектрі ФЛ індивідуальних (100) мікрокристалів, де 

спостерігається вища інтенсивність смуги при 2.3 еВ, інтенсивність смуг NV-,  

NV0, NVN та SiV  менша.  Джерелом дефектів, до складу яких входять атоми 

бору є кремнієва ростова підкладка. Комерційні підкладки з монокристаллічного  
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 Si, які використовувались у даній роботі були леговані бором. Тому в процесі 

осадження алмазного покриття при високій температурі бор дифундував у 

алмазні мікрокристали. У свою чергу, наявність доішки азоту пояснюється 

недосконалим вакуумом робочої камери. Наявність домішок бору та азоту у 

структурі досліджуваних алмазних мікрокристалів підтверджено  результатами  

FTIR досліджень, Рис. 8.7. Методика FTIR спектроскопії дає можливість 

отримати інтегральну інформацію зі значної площі (≈ 0.5 см2) на досліджуваних 

зразках з певною кількістю алмазних мікрокристалів. Тому, спостережувані 

смуги поглинання не відображають характеристики індивідуальних алмазних 

мікрокристалів, тим не менше несуть важливу інформацію про наявні хімічні 

зв’язки [35, 36]. Як видно, спектри обох типів плівок характеризуються 

однаковим набором смуг поглинання. Зазначимо, що у спектральному діапазоні 

1500 – 2600 cм-1 не спостерігаються ніякі смуги чи спектральні особливості, тому ми 

виключили даний діапазон зі спетрів, представлених на Рис. 8.7. Виділимо основні  
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Рисунок 8.6 – Спектри µ-ФЛ індивідуальних (100) та (111) алмазних 

мікрокристалів з відніманням фонової люмінесценції sp2 кластерів. 
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 смуги поглинання у спостережуваних спектрах. Широка смуга в діапазоні 3000 – 

3500 cм-1 спостерігається у спектрах поглинання обох типів алмазних покриттів. 

Дана  смуга пов’язана з коливаннями розтягу О-Н зв’язків у молекулярній воді, 

яка абсорбувалась на поверхні алмазного покриття [35, 36]. У діапазоні 2600 – 

3000 cм-1 спостерігається масив смуг поглинання, індукованих коливаннями С-

Н зв’язків, які вбудувались у sp2 та sp3 фази вуглецю. Ці смуги підтверджують 

висновки КРС досліджень про наявність транс-поліацетилену на границях (100) 

індивідуальних алмазних мікрокристалів та границях і поверхні (111) 

мікрокристалів. Смуги поглинання у діапазоні 1000 – 1500 cм-1 зумовлені 
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Рисунок 8.7 – FTIR спектри поглинання високотекстурованих (100)  та (111) 

алмазних полікристалічних плівок. 
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наявністю домішки азоту у структурі досліджуваних плівок. У нашому випадку 

азот вбудувавсь в різних структурних конфігураціях, серед яких чітко 

проявляються А, В та С центри, які являють собою ланцюжки з двох та більше N 

атомів, відповідно (класифікація азотних дефектів у Табл. 1.1). Наявність смуг 

поглинання, зумовлених атомами азоту добре узгоджується з наявністю у 

спектрах µ-ФЛ смуг випромінювання, індукованих внутрішньоцентровими 

переходами дефектних комплексів H3. Два атоми азоту, які знаходяться поряд, 

низивають А-центрами. Смуги поглинання при 868, 1290 та 2800 см-1, слабкіші у 

ІЧ спектрах плівок, що складаються з мікрокристалів з огранками (111) та більш 

інтенсивні для плівок з мікрокристалами (100), зумовлені бор-азотними 

комплексами N-B [35–41].  

Таким чином, метод ІЧ спектроскопії підтвердив наявність у структурі 

досліджуваних покриттів домішки бору, яка вбудувалась у формі дефектних 

комплексів N-B. Як відомо, у структурі алмазу атоми бору мають акцепторну 

природу, в той час як атоми азоту – донорну. Тобто, дефектні комплекси B-N є 

донорно акцептрними парами. Додатковим доказом донорно-акцепторної 

природи смуги випромінювання PLB є коефіцієнт нахилу залежності 

інтенсивнсті смуги з положенням максимуму випромінювання 2.3 еВ від 

потужності збудження k = 0.96…0.98 < 1.  

 

8.3.2 Фотолюмінесценція при збудженні 325 нм 

На Рис. 8.8 наведено спектри ФЛ високоякісних об’ємних HPHT алмазних 

монокристалів, а також (100) та (111) текстурованих CVD плівок, зареєстровані 

при збуженні 325 нм. Як видно, у спектрах ФЛ при ультрафіолетовому 

збудженні, крім смуг випромінювання, пов’язаних з внутрішньоцентровими 

переходами NV0 центрів та донорно-акцепторної рекомбінації PLB, зумовленої 

парами атомів бору та азоту, спостерігаються чіткі смуги ФЛ з hνm = 2.6 еВ, 2.8 

еВ, 2.95 еВ та 3.3 еВ.  Вказані смуги випромінювання спричинені N3 центрами, 

міжвузловим азотом (interstitial nitrogen – Ni), А та С – цетрами, відповідно [42 – 44]. 
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N3 центри являють собою три сусідні атоми азоту, які оточують вакансію 

вуглецю. А центри є агрегатами з двох сусідніх атомів азоту, в той час як С – 

цетри – відповідають одиничним ізольованим атомам азоту, Табл. 1.1. 

Інтенсивність ФЛ, зумовленої А та C центрами суттєво вища у спектрах 

алмазних монокристалів, внаслідок високої концентрації ізольованих атомів 

азоту NS. Даний факт добре корелює з високою інтенсивність ФЛ смуги при 2.3 

еВ, зумовленої рекомбінацією за участю N-B донорно-акцепторних пар. Справді, 

вбудування атомів бору у кристалічну ґратку алмазу приводить до сильного 

зменшення концентрації вакансій вуглецю [34]. Тобто, у HPHT монокристалах 

під час росту  переважно утворюються ізольовані атоми азоту (атоми заміщення), 

а також комплекси N-B, при цьому атоми бору компенсують вакансії вуглецю. 

Хоча певна кількість вакансій вуглецю залишається, про що свідчать спектри ФЛ 

на Рис. 8.5 (смуги NV0/- цетрів). У полікристалічних плівках ситуація певним 

 
 

Рисунок 8.8 – Спектри ФЛ CVD алмазних полікристалічних плівок та 

об’ємних HPHT алмазних монокристалів. 
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чином протилежна – у структурі алмазних мікрокристалів переважають NV0/-  

центри, Рис. 8.5, 8.8.  

Отже, основна  відмінність ФЛ індивідуальних (100) та (111) мікрокристалів 

від люмінесценції об’ємних HPHT монокристалів це домінування у їх спектрах 

люмінесценції NV0/- центрів. У спектрах ФЛ об’ємних алмазних монокристалів, 

навпаки спостерігається висока інтенсивність смуг випромінювання, зумовлених 

рекомбінацією за участю одиничних ізольованих атомів азоту NS. Даний 

висновок підтверджується результатами дослідження ІЧ поглинання (100) плівок 

та об’ємних HPHT алмазних монокристалів, Рис. 8.9. 
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Рисунок 8.9 – FTIR спектри ІЧ поглинання (100) текстурованих алмазних 

плівок та HPHT алмазних монокристалів. 

 

 

У діапазоні  поглинання на коливаннях дефектів азотної природи (700 – 1500 см-1) 

інтенсивність смуги, пов’язаної з дефектними комплексами, до складу яких 

входять атоми бору та смуг С центрів (одиничних ізольованих атомів азоту, які 

заміщують вуглець) у спектрах HPHT монокристалів суттєво вища, ніж у 

спектрах (100) плівок. Останнє пояснюється суттєво вищою концентрацією 

ізольованих атомів азоту та дефектів типу N-B у ґратці об’ємних HPHT 
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монокристалів. Різний розподіл за концентраціями дефектів, які спостерігаються 

у (100) тестурованих плівок та HPHT об’ємних монокристалів, ймовірніше за 

все, зумовлений різними режимами росту. Для плівок - це PECVD  процес, де 

атоми азоту містяться у робочій газовій суміші (CH4/H2) внаслідок 

недосконалості вакууму робочої камери перед напуском робочих газів, а бор 

дифундує з кремнієвої підкладки. HPHT монокристали вирощені при 

термобаричному впливі, який здійснювали в апараті високого тиску типу тороїд 

за тиску 5 ГПа і температури 1500 °С для системи Ni–B–Ti–С. Тобто у даному 

випадку бор входив як компонент каталізатора  [45–48]. При цьому азот також 

попадав як неконтрольована домішка з повітря. Ми вважаємо, що саме тому 

велика кількість бору привела до сильного зменшення (компенсації) вакансій 

вуглецю і переважного утворення не комплексів NV, а одиничних ізольованих NS. 

 

8.4 ВАХ та амплітудні спектри детекторів, виготовлених на основі 

HPHT монокристалів, (100) та (111) алмазних плівок 

Для оцінки можливості застосовування висотекстурованих (100) та 

нетекстурованих алмазних плівок у якості радіаційних детекторів проведено 

дослідження їх ВАХ та амплітудних розподілів, отриманих при реєстрації α-

частинок джерела 239Pu. Для порівняння проведено аналогічні дослідження і для 

HPHT монокристалів. Вихідні зразки плівок та монокристалів були очищені від 

органічних забруднень, після чого на установці магнетронного напилення були 

нанесені Au контакти. На Рис. 8.10 показано зовнішній вигляд алмазних 

монокристалів, алмазних полікристалічних плівок та макетів детекторів. 

Вимірювання ВАХ проводили за допомогою пікоамперметра Keithley 6487 з 

використанням програмного забезпечення ExceLINX як після нанесення 

контактів, так і після відпалу зразків у атмосфері водню для видалення 

графітоподібної фази вуглецю. Зразки з контактами були змонтавані на 

діелектричні підкладки, після чого проведено вимірювання амплітудних 

розподілів сигналу детекторних елементів під дією альфа-джерела 239Pu.  
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 Амплітудні розподіли зареєстровано за допомогою спектрометричного 

тракту, який включав зарядочутливий передпідсилювач на основі Amptek A250, 

формуючий підсилювач Ortec 672, АЦП Ortec 927, високовольтне джерело 

живлення Ortec 659 та осцилограф Tektronix MDO 3034. Всі виміри проводились 

у вакуумі при різних напругах зміщення в діапазоні 10 – 200 В. Час набору 

кожного амплітудного розподілу – 20 хвилин. На Рис. 8.11 наведено ВАХ та 

ампітудний розподіл сигналу детектора на основі (100) текстурованої плівки, 

зареєстрований при напрузі зміщення 200 В. 
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Рисунок 8.11 – ВАХ (а) та амплітудний розподіл сигналу детектора, на основі 

(100) тестурованої плівки, при реєстрації α-частинок джерела 239Pu (б). 
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Рисунок 8.10 – HPHT алмазні монокристали до та після напилення Au контактів 

(а); детектори, виготовлені з монокристалу (б) та алмазної плівки (в). 
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Відносно низькі струми витікання та симетрична і лінійна ВАХ до 200 В 

вказують про задовільну якість контактів та можливість використовувати (100) 

текстуровану полікристалічну плівку як радіаційний детектор. На амплітудному 

розподілі спостерігається велика кількість імпульсів у каналах детектора, що 

вказує на високу чутливість детектора до α-випромінювання. На Рис. 8.12 

наведено ВАХ та ампдітудний розподіл сигналу детектора, виготовленого на  

 

основі нетекстурованої алмазної плівки. Як видно, ВАХ симетрична та лінійна 

до 150 В, що вказує на задовільну якість контактів. Відносно низькі струми 

витікання (вищі, ніж у випадку (100) плівки) вказують на придатність даного 

зразка для використання у якості детектора. В амплітудному розподілі велика 

кількість імпульсів в каналах вказує на високу чутливіть детектора до α-

випромінювання, хоча меншу, ніж у випадку (100) текстурованої плівки. 

На Рис. 8.13 наведено ВАХ та амплітудні розподіли електричних сигналів  

детектора при взаємодії з α-частинками детектора, виготовленого на основі 

HPHT алмазу. Як видно, форма ВАХ в діапазоні -2 – 2 В свідчить про хорошу 

якість нанесених контактів, але високі струми витікання при малих напругах 

зміщення ставлять під сумнів використання даного монокристалічного зразка у  
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Рисунок 8.12 – ВАХ (а) та амплітудний розподіл сигналу детектора на основі 

плівки з хаотичною орієнтацією зерен, при реєстрації α-частинок джерела 239Pu  (б). 
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Рисунок 8.13 – ВАХ (а) та амплітудний розподіл сигналу детектора на 

основі HPHT монокристалу під дією альфа-джерела 239Pu (б). 

 

 

 

 якості детектора. При вимірюванні амплітудного розподілу мале відношення 

сигнал/шум (червона і чорна лінії) та мала кількість імпульсів у каналах свідчать 

про низьку чутливість зразків до α-випромінювання. Низька чутливість 

детекторів на основі HPHT алмазів та відносно високі струми витікання, 

найімовірніше, пов’язані з високою концентрацією домішки азоту, як атомів 

заміщення (Ns) та домішки бору, які є донорними та акцепторними центрами в 

алмазі. Про наявність високої кількості Ns дефектів та дефектів, до складу яких 

входять атоми бору свідчать дані FTIR спектрів поглинання (смуги при 868 см-1,  

1142 см-1 та 1345 см-1) ФЛ спектроскопії (смуги при 3.25 еВ), Рис. 8.8, 8.9. При 

цьому, основну роль у визначенні детекторних властивостей алмазного 

матеріалу (чутливість) приписують саме домішці азоту [49]. Як було сказано у 

Розділі 1, до основних ефектів, які визначають чутливість детектора відносять 

повноту збору заряду та переріз взаємодії з радіацією. Повнота залежить від 

процесів захоплення і рекомбінації. Атоми домішок можуть захопити носій 

заряду і через деякий час повернути його у зворотному напрямку, у зону. Час 

захоплення залежить від енергії іонізації рівня і від температури. Цей проміжок 

часу може бути достатньо великим і носій струму не буде зареєстрований 

детектором під час основного імпульсу. Під час рекомбінації одночасно 
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зникають і електронні і діркові носії. Це може відбуватись як прямим шляхом, 

так і шляхом захоплення носіїв на проміжні домішкові рівні. Тобто, індуковані 

атомами азоту і бору, процеси захоплення та рекомбінації негативно впливають 

на збір заряду в детекторі. З іншого боку, переріз взаємодії радіації з алмазною 

кристалічною ґраткою є  функцією  атомного номеру Z (ZN = 7 > ZC  =6). Тому, 

наявність великого числа дефектів, до складу яких входять атоми азоту повинно  

підвищувати чутливість до радіації. Таким чином, вплив домішки азоту на 

чутливість детекторів може бути двоякою. Все залежить у якій формі вбудувався 

азот у алмазну кристалічну ґратку [50].  Автори [49, 50] зниження чутливості 

детектрів до дії радіації приписують саме великій концентрації атомів азоту, як 

одиничних атомів заміщення NS. Підвищення відгуку детекторів пов’язують 

саме з підвищенням концентрації інших типів дефектів, до складу яких входять 

атоми азоту, а саме NV0/- та H3 центрів, які містять також вакансії вуглецю. Отже, 

у нашому випадку, низьку чутливість детекторів на основі HPHT алмазних 

монокристалів ми пов’язуємо з вищою концентрацією NS дефектів, а підвищену 

чутливість CVD плівок – з високою концентрацією NV0/- та H3 центрів, які ймовірно 

приводять до збільшення перерізу взаємодії ґратки алмазу з α-частинками. 

 

8.5  Висновки до Розділу 8  

В даному розділі проведено аналіз та порівняння дефектної структури CVD 

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

ВАХ та 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. Для плівок відмічаються нижчі струми витікання. Виготовлені на основі 

алмазних плівок радіаційні детектори, показали високу чутливість при реєстрації 
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α-випромінювання. Детектори, виготовлені на основі об’ємних монокристалів 

характеризуються меншою чутливістю до радіації, внаслідок подвійної ролі 

азоту, який може як підсилювати чутливість детектора, так і послаблювати, в 

залежності від форми, в якій він вбудувався у кристалічну ґратку. 

Таким чином, високотекстуровані CVD алмазні плівки володіють фононними і 

випромінювальними властивостями близькими до притаманних НPHT 

монокристалам та можуть працювати як радіаційні детектори. Варіюванням 

ростових параметрів, таких, як матеріал підкладки, її попередня обробка, 

температура, тиск та склад робочої газової суміші, можна підігнати дефектно-

домішковий склад плівок до такого, який дасть максимальну чутливість до того чи 

іншого виду радіації. Зробити це для 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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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. 
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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. 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 
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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 фаз залежить від параметрів осадження – матеріалу та 

температури підкладки, складу робочої газової суміші та її тиску. 
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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 
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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 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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