
УДК 535.34, 535.37, 538.95

ОПТИЧНI ВЛАСТИВОСТIШАРУВАТИХ НАПIВПРОВIДНИКОВИХКРИСТАЛIВ PbMnI2
П. В. Олiйник1, а, А. П. Букiвський2, Ю. П. Гнатенко2

1Нацiональний технiчний унiверситет України
«Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського»,

Фiзико-технiчний iнститут
2Iнститут фiзики НАН України

Анотацiя
В даний час значної актуальностi набувають пошуки ефективних сцинтиляцiйних матерiалiв, придатних для
застосування, в рiзних галузях науки i технiки, зокрема, в ядерних дослiдженнях, радiометрiї, а також медицинi.
Напiвпровiдниковi кристали PbI2 є добре дослiдженими, i вiдомi як ефективнi сцинтиляцiйнi матерiали, та вже
мають застосування в промисловостi. Утворення твердого розчину на основi PbI2 з додаванням невеликої кiлькостi
MnI2 призводить до суттєвих змiн оптичних властивостей даних матерiалiв i, як наслiдок, до покращення його
сцинтиляцiйних властивостей. Цей факт обумовлює актуальнiсть дослiджень оптичних властивостей шаруватих
напiвпровiдникових сцинтиляцiйних матерiалiв PbMnI2. Теоретичний аналiз отриманих експериментальних резуль-
татiв показав наявнiсть в спектрах фотолюмiнесценцiї твердого розчину Pb0.95Mn0.05I2 як лiнiй випромiнювання,
характерних для чистих кристалiв PbI2, так i лiнiй, зумовлених наявнiстю вкрапленого в кристалiчну матрицю
PbI2 кристалiтiв MnI2 та областей твердого розчину PbMnI2 рiзної концентрацiї компонент складу та розмiрiв.
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Вступ

Застосування сцинтиляторiв, тобто речовин, якi
мають здатнiсть при поглинаннi iонiзуючого випро-
мiнювання (гамма-квантiв, рентгенiвського випро-
мiнювання, електронiв тощо) випромiнювати свiтло,
в наш час є поширеним явищем в ядернiй фiзицi,
фiзицi елементарних частинок i космiчних променiв,
дозиметрiї, радiометрiї, геологiї, медицинi тощо. То-
му знаходження бiльш ефективних сцинтиляцiйних
матерiалiв, безперечно, є на сьогоднi вкрай актуаль-
ним завданням.

Вивчення напiвпровiдникових сцинтиляцiйних ма-
терiалiв цiкаве тим, що данi матерiали є перспектив-
ними для розробки неохолоджуваних високочутли-
вих детекторiв випромiнювання Х- та 𝛾-променiв.
Кристали PbI2 досить часто привертають на себе
увагу дослiдникiв, i його оптичнi властивостi є до-
сить добре вивченими. Це обумовлено такими його
оптичними властивостями, як, наприклад, швидка
рекомбiнацiя збуджених станiв i, як наслiдок малi
часи життя сигналу фотолюмiнесценцiї, що призво-
дить до високої швидкодiї даних матерiалiв, що є
дуже важливим параметром для детекторiв iонiзу-
ючого випромiнювання. Пошук бiльш ефективних
сцинтиляцiйних матерiалiв створює потребу у бiльш
глибокому розумiннi оптичних процесiв в цих ма-
терiалах, а тому вивчення оптичних властивостей
рiзних твердих розчинiв на основi кристалу PbI2 є
дуже актуальною задачею.
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1. Кристалiчна i енергетична структура
PbI2 та MnI2

Як PbI2 так i MnI2 є шаруватими напiвпровiдника-
ми кристалами, в яких шар атомiв металу (Pb/Mn)
знаходиться мiж двома шарами атомiв йоду. Най-
стабiльнiшi i найбiльш iмовiрнi полiтипи обох цих
матерiалiв належать до просторової групи симетрiї
P-3m1. PbI2 та MnI2 мають досить близькi параме-
три гратки, а саме a = b = 4.16 Å, c = 6.82 Å для
MnI2 [1] та a = b = 4.59 Å, c = 6.78 Å для PbI2 [2], та
об’єми елементарних комiрок, що сприяє утворенню
твердого розчину таких напiвпровiдникiв. Ширина
забороненої зони PbI2 становить близько 2.5 еВ, в
той час, як для MnI2 її величина складає 2.2 eV
еВ [3]. При формуваннi твердого розчину PbMnI2
вiдбувається утворення кластерiв MnI2, а також, кла-
стерiв твердого розчину PbMnI2 рiзного розмiру в
кристалiчнiй матрицi PbI2.

2. Загальнi теоретичнi вiдомостi про меха-
нiзм рекомбiнацiї в дослiджуваному зраз-
ку

Якщо кристали мають майже в рiвних i доста-
тньо великих кiлькостях як донорнi, так i акцепторнi
центри, можлива ситуацiя, коли донори i акцепто-
ри будуть знаходитись недалеко один вiд одного,
при цьому орбiти електронiв (точнiше, хвильових
функцiй) донора i акцептора будуть перекриватись,
в результатi чого спостерiгається рекомбiнацiя еле-
ктрона, захопленого донором, з дiркою, захопленою
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просторово роздiленим акцептором. Залежнiсть ку-
лонiвської взаємодiї мiж донором i акцептором вiд
мiжатомної вiдстанi мiж ними задає цiлий ряд зна-
чень енергiй такого випромiнювання:

ℎ𝜈 = 𝐸𝑔 − 𝐸𝐷 − 𝐸𝐴 +
𝑒2

4𝜋𝜀𝜀0𝑟

де 𝐸𝑔 – ширина забороненої зони; 𝐸𝐷, 𝐸𝐴 – енергiї
iонiзацiї донора й акцептора вiдповiдно; e – заряд еле-
ктрона (випадок одноразово заряджених дефектiв);
𝜀 – вiдносна статистична дiелектрична проникнiсть
середовища; 𝜀0 – електрична стала; ℎ – стала Планка.

Вiдстанi мiж лiнiями ДАП можна визначити зна-
ючи 𝐸𝑔 та глибини залягання рiвнiв донорiв i акце-
пторiв, тобто знаючи енергетичне положеннями де-
фектiв в кристалiчнiй ґратцi. При зовнiшнiй дiї на
кристал можливе збудження електрона, що знахо-
диться у валентнiй зонi. При такому збудженнi вiн
не переходить в зону провiдностi, а утворює з дiр-
кою зв’язану пару. Така зв’язана пара електрона i
дiрки називається екситоном. При слабкiй взаємодiї,
коли розмiри екситона великi в порiвняннi зi ста-
лою ґратки кристалу, екситон можна представити
як електрон i дiрку, зв’язанi кулонiвськими силами,
i якi повiльно рухаються по великим орбiтам вiдно-
сно їх спiльного центра мас. В такiй моделi екситон
поводить себе подiбно до воднеподiбного атому i має
воднеподiбну схему розмiщення енергетичних рiвнiв.
Оскiльки екситон може перемiщуватись по кристалу,
повна енергiя 𝐸𝑒𝑥 вiльного екситона визначається
сумою кулонiвської взаємодiї мiж зарядами електро-
на i дiрки взаємодiї та його кiнетичної енергiї руху
квазiчастинки як цiлої:

𝐸𝑒𝑥 = 𝐸0 +
𝑀𝑣𝑒𝑥

2

2
= 𝐸0 +

ℎ2𝑘2𝑒𝑥
8𝜋2𝑀

де 𝑘𝑒𝑥 – хвильове число екситона; 𝑣𝑒𝑥 – його швид-
кiсть; 𝑀 – його повна маса, рiвна сумi мас електрона
й дiрки;

𝐸0 = 𝐸𝑔 −
𝐸𝑥

𝑛2

Тут 𝐸𝑥 – енергiя зв’язку екситона; 𝑛 – квантове
число, що вiдповiдає основному i збудженому станi
екситона. Вiльнi екситони, рухаючись по кристалу,
можуть захоплюватись рiзними дефектами, утворю-
ючи так званi зв’язанi екситони на донорi або на
акцепторi [4]. Крiм зв’язаних на донорах чи акце-
пторах екситонiв, iснують екситони, локалiзованi на
флуктуацiях потенцiалу кристалiчної ґратки.

3. Методика експериментiв i результати їх
проведення

З метою встановлення природи фотолюмiнесценцiї
та визначення рекомбiнацiйних процесiв, якi форму-
ють окремi смуги спектру фотолюмiнесценцiї даних
матерiалiв було проведено ряд оптичних дослiджень
даних матерiалiв. Зокрема, проведенi вимiрювання
спектру фотолюмiнесценцiї (ФЛ), спектру оптично-
го вiдбивання в екситоннiй областi при Т = 4.5 К,
а також температурної залежностi спектрiв ФЛ в

Рис. 1. Спектри вiдбивання – а, фотолюмiнесценцiї –
b кристалiв Pb0.95Mn0.05I2 при температурi Т=4,5К.
Цифрами 1,2,3 позначенi пiки 486 нм, 496 нм, 509
нм вiдповiдно

дiапазонi температур 4.5 - 100 К та їх теоретичний
аналiз.

Результати низькотемпературних дослiджень спе-
ктрiв ФЛ та вiдбивання кристалiв Pb0.95Mn0.05I2 про-
ведених з використанням установки на базi свiтло-
сильного спектрофотометра СДЛ-1. Стабiлiзацiя
температури проводилась за допомогою системи ста-
бiлiзацiї температури УТРЕКС. Точнiсть стабiлiзацiї
температури в областi температур 4.5 - 50 К сягала
0.1 К.

На рис 1 представленi спектр екситонного
вiдбивання та спектр фотолюмiнесценцiї криста-
лу Pb0.95Mn0.05I2 при температурi 4.5 К. Дослi-
дження температурної залежностi спектрiв ФЛ
Pb0.95Mn0.05I2 було проведено з використанням USB
- спектрометра MAYA2000PRO та представлено на
рис. 2.

З рис. 1 та рис. 2 видно, що в спектрах ФЛ дослi-
джуваних матерiалiв проявляються 3 основнi компо-
ненти, а саме смуги на довжинах хвилi 486 нм, 496
нм та 509 нм при температурi 4.5 К.

Смуга 1 що спостерiгається на довжинi хвилi 486
нм при температурi 4.5 К вiдповiдає випромiнюваль-
нiй рекомбiнацiї екситонiв, локалiзованих на флукту-
ацiях потенцiалу кристалiчного поля в кристалiтах
MnI2/PbMnI2 в матрицi чистого PbI2. Енергiя випро-
мiнювання даних екситонiв становить близько 2.55
еВ. В спектрi вiдбивання спостерiгається дисперсiй-
на крива що вiдображає процес народження вiльних
екситонiв в цих мiкрокристалiтах з енергiєю 2.57
еВ. Отже, слiд припустити, що енергiя локалiзацiї
екситонiв на флуктуацiях потенцiалу кристалiчного
поля в кристалiтах MnI2/PbMnI2 в матрицi чистого
PbI2 становить приблизно 20 меВ.

Смуга 2, що спостерiгається на довжинi хвилi 496
нм при температурi 4.5 К вiдповiдає випромiнюваль-
нiй рекомбiнацiї вiльних екситонiв кристалiтах чи-
стого PbI2. [5]

Смуга 3, що спостерiгається на довжинi хвилi 509
нм при температурi 4.5 К вiдповiдає випромiнюваль-
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Рис. 2. Температурна залежнiсть спектрiв ФЛ кри-
сталiв Pb0.95Mn0.05I2 в температурному дiапазонi вiд
Т = 4,5 К до Т = 100 К. Цифри вiдповiдають пiкам
з рисунку 1

нiй рекомбiнацiї захоплених на донорних центрах
електронiв iз дiрками, захопленими на акцепторних
центрах у об’ємi кристалiтiв чистого PbI2. [5] Асиме-
трiя довгохвильового крила смуги рекомбiнацiї ДАП
свiдчить про наявнiсть переходiв iз участю великої
кiлькостi LO-фононiв рiзної енергiї.

Висновки
Проведенi низькотемпературнi (4.5 К) дослiджен-

ня спектрiв екситонного вiдбивання та спектрiв фо-
толюмiнесценцiї кристалiв PbMnI2. В спектрi екси-
тонного вiдбивання проявляється вiльний екситон,
положення якого змiщене в короткохвильову сторону

на 65 меВ вiдносно вiльного екситону, характерного
для чистого PbI2. В спектрах ФЛ виявлено лiнiю
при довжинi хвилi 486 нм, що вiдповiдає випромi-
нювальнiй рекомбiнацiї екситонiв локалiзованих на
флуктуацiях кристалiчного поля, яка змiщена в ко-
роткохвильову сторону на 46,3 меВ вiдносно екси-
тонної лiнiї при довжинi хвилi 495 нм, що вiдповiд-
ає рекомбiнацiї вiльних екситонiв в кристалах PbI2.
Механiзм такого змiщення можна пояснити утворе-
нням мiкрокристалiтiв PbMnI2 в матрицi чистого
PbI2. Встановлено, що величина локалiзацiї ексито-
нiв на флуктуацiях потенцiалу кристалiчної ґратки
становить 20 меВ.
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