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КОРБУТЯК ДМИТРО
ВАСИЛЬОВИЧ

Відділ напівпровідникових детекторів іонізуючого
випромінювання (№47)
Зважаючи на перспективу використання напівпровідникових матеріалів для виготовлення високочутливих детекторів іонізуючого випромінювання та розробки на їх основі сучасних приладів радіаційного контролю,
в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України у грудні 1996 року утворений науково-дослідний відділ напівпровідникових детекторів іонізуючого випромінювання (№47) у складі відділення фізики поверхні і мікроелектроніки. Завідувачем відділу призначено доктора фізикоматематичних наук, професора Корбутяка Дмитра Васильовича..
Основні напрямки діяльності відділу:
Вивчення фізичних принципів формування радіаційно-чутливих напівпровідникових структур.
Теоретичні та експериментальні дослідження напівпровідникових
квантово-розмірних структур.
Розробка та виготовлення напівпровідникових дозиметріврадіометрів жорсткого випромінювання.
Склад відділу № 47. Станом на січень 2010 р. у відділі працюють 15
співробітників, з них 1 – доктор фіз.-мат. наук (Корбутяк Д.В.), 7 кандидатів
фіз.-мат. наук (Крюченко Ю.В., Литвинов Р.О., Демчина Л.А., Єрмаков В.М.,
Вахняк Н.Д., Будзуляк С.І., Купчак І.М.), 7 співробітників – без наукового ступеня і 2 аспіранти. Два співробітники (Крюченко Ю.В. та Єрмаков В.М.) під286
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Відділ №47, зліва направо: I ряд: Крилюк С. Г., Іваськевич Л. М., Корбутяк Д.В.,
Крюченко Ю. В., Демчина Л.А.; II ряд: Будзуляк С. І., Єрмаков В.М., Вознюк Є.Ф.,
Калитчук С.М., Івоняк Ю.І., Купчак І. М.

Відділ № 47: у науковій лабораторії
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готували до захисту докторські дисертації.
Виконання бюджетних тем, державних і міжнародних науковотехнічних програм.
Відділ приймав активну участь у виконанні бюджетних тем №5 (1996 –
2000 рр. та 2001 – 2005 рр.), № ІІІ-5-06 (2006 – 2009 рр.), державних цільових
програм «Сертифікація», «Сенсорика», багатьох проектів Державного фонду фундаментальних досліджень України, українсько-російської науковотехнічної програми «Нанофізика та наноелектроніка», спільних проектів
Державного фонду фундаментальних досліджень України та Білоруського
республіканського фонду фундаментальних досліджень, грантів НАТО, які
виконувалися спільно з Інститутом твердотільної електроніки (Берлін, Німеччина) та ін.
Найбільш важливі досягнення відділу № 47.
Спільно з відділом № 9 проведено систематичні дослідження спектрів низькотемпературної фотолюмінесценції квантових надграток
GaAs/AlAs, у тому числі кінетики фотолюмінесценції з пікосекундною
часовою роздільною здатністю, на основі яких отримано цілий ряд
важливих наукових результатів, зокрема: встановлено, що перехід
від квазі-прямозонних до прямозонних надграток шляхом зменшення товщини бар’єру супроводжується значним зростанням інтегральної інтенсивності фотолюмінесценції, виявлено стимульоване випромінювання у таких надгратках, що відкриває перспективи розробки на основі короткоперіодних асиметричних надграток високоефективних світловипромінюючих пристроїв.
Встановлено, що коругованість меж поділу в надгратках зумовлює
появу додаткового механізму лінійної поляризації екситонної фотолюмінесценції, при цьому ступінь лінійної поляризації та її кутова залежність визначаються геометричними параметрами мікрорельєфу
та його орієнтацією.
Розвинуто теоретичну модель екситонних станів для напівпровідникових квантових ям, ниток та точок, що знаходяться в діелектричних матрицях, в якій вперше одночасно враховано як скінченність
бар’єрів, утворених розривами зон, так і ефект поляризації гетеромеж і прилеглої області (ефект сил зображень). В рамках розвинутої
моделі знайдено енергії зв’язку основного екситонного стану та повні енергії основного екситонного переходу в квантовій ямі, кванто288
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вій нитці та квантовій точці, що знаходяться в діелектричній матриці.
Показано, що у випадку, коли діелектрична стала матриці є меншою
від діелектричної сталої матеріалу, з якого утворений нанокристал,
поляризація гетеромежі і прилеглої області призводить до значного
(в декілька разів) збільшення внеску енергії кулонівської електрондіркової взаємодії в повну енергію екситонного переходу.
Проведено дослідження спектрів фотолюмінесценції нанокристалів
А2В6, виготовлених у колоїдних розчинах і полімерних матрицях в залежності від умов їх виготовлення та фізико-хімічних властивостей
матриць. Встановлено механізм випромінювальної рекомбінації у нанокристалах А2В6. Виявлено залежність розмірів нанокристалів А2В6
у колоїдних розчинах та полімерах від типу пасиватора. Розробленота виготовлено експериментальні зразки світловипромінюючих пристроїв, що дозволяє отримувати дешеві високоефективні джерела
світла.
Вивчено природу локальних центрів, зумовлених структурними дефектами, домішками, домішково-дефектними комплексами у монокристалах CdTe:Cl, CdZnTe, які використовуються для виготовлення
детекторів іонізуючого випромінювання. Встановлено взаємозв’язок
фундаментальних характеристик монокристалів CdTe:Cl та CdZnTe
(рухливість та час життя нерівноважних носіїв заряду, ступінь компенсації, стан домішково-дефектної підсистеми тощо) з їх детекторними
властивостями. Встановлено механізми трансформації домішководефектної системи у вказаних монокристалах під дією зовнішніх
чинників (γ- та лазерне опромінення, термічний відпал), що дозволило розробити і виготовити радіаційно-стійкі (що можуть надійно
функціонувати до доз ∼ 105 Р) детектори Х- і γ-випромінювання. На
основі розроблених детекторів підприємство «Спаринг-Віст Центр»
(м. Львів) виготовило партію індивідуальних професійних дозиметрів
Х- і γ-випромінювання ДКС-02К «Кадмій». Результати досліджень
домішково-дефектних станів телуриду кадмію , що визначають його
детекторні властивості, перспективи використання CdTe-детекторів
для дозиметрії та спектроскопії Х- і γ-випромінювання, узагальнені у монографії Д.В. Корбутяка та ін. «Телурид кадмію: домішководефектні стани та детекторні властивості», м.Київ, видавництво
«Іван Федоров», 2000 р, 198 с.
Наукові праці співробітників відділу регулярно публікуються у провід289
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них наукових виданнях. Деякі з них наведені нижче:
Litovchenko V.G., Korbutyak D.V., Bercha A.I. et al. Observation of stimulated
emission in an ultrashot-period nonsymmetric GaAs/AlAs superlattice.
Appl. Phys. Letters, - 2001. – Vol. 78, N26. –P.4085 - 4090.
Korbutyak D.V., Krylyuk S.G., Kupchak I.M. et al. Defects in CdTe<Cl>
induced by powerful laser radiation. Solid State Phenomena. – 2002. – Vol
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on thermal quenching of exiton photoluminescence in short-period GaAs/
AlAs superlattices. Semicond. Sci. Technol. – 2004. – Vol.19. – P.475-479.
Корбутяк Д.В., Крилюк С.Г., Вахняк Н.Д. та ін. Особливості фотолюмінесценції монокристалів CdTe , вирощених методом сублімації. УФЖ.
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Korbutyak D.V., Kalytchuk S.M., Geru I.I. Colloidal CdTe and CdSe
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За цикл наукових праць завідувачу відділу Корбутяку Д.В. у 1997 р. присуджена Державна премія України у галузі науки і техніки. На основі рішення
Вченої ради ІФН ім.В.Є. Лашкарьова НАН України за високі наукові досягнення стипендії Президента України для молодих вчених отримали співро290
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бітники відділу №47 С.Г. Крилюк (2002 р.) та І.М. Купчак (2009 р.).
В наступні роки відділ № 47 планує приймати активну участь у розвитку перспективного наукового напрямку «Нанотехнологія та наноматеріали».
Зокрема, будуть проводитися фундаментальні дослідження нанокристалів
А2В6 та розроблятися світловипромінюючі пристрої (в т.ч. світлодіоди) на їх
основі, в яких можна змінювати довжину хвилі випромінювання за рахунок
зміни розмірів нанокристалів без зміни їх хімічного складу. Істотними перевагами таких світлодіодів над існуючими (виготовлених на основі гетеропереходів) є високий квантовий вихід випромінювання (до ∼ 80% і більше)та
висока міцність.
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