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Наведено результати дослiдження спектрiв поглинання кристалiв TlI та
твердих розчинiв замiщення (ТРЗ) Inx Tl1−x I в областi концентрацiй
0,4<х<0,9 при температурi 78 K. Встановлено залежнiсть змiни ширини
забороненої зони iз змiною концентрацiї TlI складової у ТРЗ. За спектрами
фотопровiдностi (ФП) оцiнено величину Еg , вважаючи, що за максимуми
спектрального розподiлу ФП вiдповiдають власнi фото-переходи.
Ключовi слова: заборонена зона, поглинання, спектри фотопровiдностi,
концентрацiя, екситон

Вступ
Практичний iнтерес до твердих розчинiв замiщення (ТРЗ) Inx Tl1−x I в першу чергу пов’язують з можливiстю створення на їх основi вузькосмугових оптичних фiльтрiв широкого спектрального дiапазону. В зв’язку з цим дуже важливим є детальне
вивчення фiзичних механiзмiв, що формують фундаментальнi оптичнi властивостi
цього матерiалу в широкому дiапазонi змiни його компонентного складу, температури, iнтенсивностi й частоти збудження. В данiй роботi приведено дослiджень спектрiв поглинання, якi охоплюють бiльший дiапазон концентрацiй TlI складової [1,2]
та показана концентрацiйна змiна ширини забороненої зони ТРЗ встановлена iз спектрiв поглинання та ФП.
ТРЗ характеризуються неперервною змiною параметрiв гратки при вiдсутностi
структурних фазових переходiв. Крiм того, якщо в ТРЗ з анiонним замiщенням
вузлiв гратки (наприклад, InIx Br1−x та TlIx Br1−x ) ширина забороненої зони Eg (x)
змiнюється в дiапазонi 0,05 - 0,1 еВ, то для новосинтезованих ТРЗ Inx Tl1−x I передбачалося, що ця область повинна бути на порядок бiльшою. Зокрема, положення краю
фундаментального поглинання змiнюється вiд Eg =2,01 еВ для чистого бiнарного InI
до Eg =2,84 еВ для TlI [1–3]. У зв’язку з цим дослiдження оптичних властивостей
поблизу фундаментального краю поглинання ТРЗ Inx Tl1−x I з метою встановлення
природи фiзичних механiзмiв за участю екситонних резонансiв не позбавленi актуальностi.
c А.I. Кашуба, 2015
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В данiй роботi приведено результати дослiджень спектрiв поглинання, якi охоплюють бiльший дiапазон концентрацiй TlI складової нiж у попереднiх роботах [1,2]
та показана концентрацiйна змiна ширини забороненої зони ТРЗ встановлена iз спектрiв поглинання та ФП.

1

Методика експерименту

Синтезовано вихiднi речовини для вирощування кристалiв Inx Tl1−x I iз бiнарних монокристалiчних сполук ТlI та InI, узятих в еквiмолярних спiввiдношеннях.
Сполуки, якi попередньою очисткою було доведено до високого ступеня чистоти,
помiщали до кварцової ампули з дiаметром 12-18 мм i вiдкачували її за допомогою
форвакуумної помпи до тискiв 10−3 мм. рт. ст. Пiсля синтезу ми проводили очистку отриманих сполук на установцi зонної очистки та перекристалiзацiї з метою
отримання вищої чистоти та гомогенностi сировини.
Кристали вирощували за методом Брiджмена-Стокбаргера з ампули у вертикальнiй печi з градiєнтом температури 10 С/мм. У процесi росту ампулу опускали
крiзь зону кристалiзацiї зi швидкiстю 3 мм/год., в кварцових ампулах, при температурi росту 4500 С у випадку In0,4 Tl0,6 I, яка по мiрi зростання вмiсту InI зменшувалась до температури 4300С - In0,9 Tl0,1 I. Рiст вiдбувався протягом 48 годин. Пiсля
чого, ще протягом доби в тiй же печi при температурi вiд Т=1900С (In0,4 Tl0,6 I) до
Т=1300С (In0,9 Tl0,1 I) здiйснювався вiдпал вирощених кристалiв [4].
Необхiдними умовами цього методу вирощування є стабiльнiсть температури i
швидкостi перемiщення ампули, а також плоский фронт кристалiзацiї [5]. Останнiй
є важливою умовою вирощування досконалих кристалiв, бо саме радiальнi температурнi градiєнти призводять до появи напружень, високої густини дислокацiї i полiкристалiчностi. Оптимальний режим кристалiзацiї вiдповiдає умовам, коли швидкiсть вирощування строго вiдповiдає швидкостi перемiщення ампули в зонi кристалiзацiї. Тому необхiднi значення температурного градiєнта та швидкостi перемiщення ампули пiдбиралось експериментально. Температуру нагрiвникiв пiдтримували
постiйною в зонi росту кристала в межах ± 1K.
З використанням оптоволоконного спектрофотометра AvaSpec-ULS2048-UA-50
(Avantes) дослiджено оптичнi спектри поглинання A(λ) кристалiв в дiапазонi довжин хвиль вiд 400 до 700 нм з кроком 0,5 нм за температури 78 К. Порiвняльний
промiнь проходив через пластинку чорного кольору, пiсля чого на її поверхню встановлювали зразок товщиною не бiльше 0,5 мм.

2

Результати та обговорення

Отриманi зразки в дiапазонi концентрацiй 0,4<х<0,9. Вирощування ТРЗ iз концентрацiєю ТlI компоненти бiльше за 0,6 є неможливим, що пов’язано iз дiаграмою
стану [6]. ТРЗ Inx Tl1−x I кристалiзуються у шаруватiй орторомбiчнiй структурi з
просторовою групою симетрiї D2h 17 . На рис. 1 представлено фотографiї зразкiв вирощених кристалiв In0,5 Tl0,5 I та поверхнi в площинi aс пiд оптичним мiкроскопом
(500х).
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Рис. 1: Фотографiї кристалу In0,5 Tl0,5 I (а) та зображення пiд мiкроскопом iз збiльшенням
500х (б).

Результати дослiджень спектрiв поглинання свiтла в областi фундаментального
краю приведенi на рис. 2. Усi вимiри вiдповiдають поляризацiї Еkс, для якої переходи в 1s екситонний стан дипольно дозволенi внаслiдок гiбридизацiї хвильових
функцiй катiона. Аналiз спектрiв схиляє до думки про те, що край фундаментального поглинання формується непрямими зона-зонними фотопереходами для х<0.6
(пологiший край поглинання) та для концентрацiй 0.6≤x - прямими зона-зонними
фотопереходами [2]. Результати також пiдтверджують, що дослiджуванi кристали
належать до класу широкозонних напiвпровiдникiв.

Рис. 2: Графiк залежностi коефiцiєнта поглинання (αhν)2 вiд hν для ТРЗ Inx Tl1−x I (а) та
чистої TlI- компоненти(б).

Як видно з рис. 2, у всьому дiапазонi змiни x y спектрах поглинання ТРЗ спосте-
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рiгається смуга поглинання основного 1s стану екситона. Причому, при зростаннi TlIкомпоненти ТРЗ спектр зсувається в короткохвильову сторону. У спектрах поглинання також спостерiгається незначне зростання коефiцiєнта поглинання в максимумi
екситонної смуги, що доволi добре узгоджується з результатами для крайнiх бiнарних сполук ТРЗ [1, 3, 7]. Результати дослiдження спектрiв поглинання дозволяють
встановити вигляд основної характеристики ТРЗ - концентрацiйної змiни ширини
забороненої зони Eg (рис. 3) [5, 8].

Рис. 3: Концентрацiйна залежнiсть ширини забороненої зони Inx Tl1−x I, визначена iз спектрiв поглинання (1) та спектрiв ФП (2).

Вiдзначимо такi характернi риси залежностi Eg (x):
1. Збiльшення величини Eg при замiщенi в катiоннiй пiдгратцi атомiв In на атоми
Tl.
2. Нелiнiйнiсть характеристики Eg (x) з прогином вниз.
Нелiнiйнiсть експериментальної композицiйної залежностi Eg (x) у ТРЗ - явище,
яке зустрiчається досить часто. Iнтегральну величину стрiли прогину можна розкласти на компоненти [2, 9]:
1. Прогин внаслiдок ефекту об’ємної деформацiї, який вiдповiдає за змiну ширини забороненої зони окремих компонент InI i TlI у твердому розчинi.
2. Прогин, пов’язаний iз перерозподiлом заряду мiж рiзними зв’язками у невпорядкованому твердому розчинi.
3. Коефiцiєнт прогину, який описує змiну ширини забороненої зони при релаксацiї позицiй iонiв у гратцi ТРЗ.
Вважаючи, що за максимуми спектрального розподiлу ФП вiдповiдальнi власнi фото-переходи, можна оцiнити ширину забороненої зони (Eg ) ТРЗ. Отримана
залежнiсть Eg (x) iз спектрiв ФП слабо вiдхиляється вiд результатiв отриманих iз
положення краю власного поглинання (табл.1).
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Табл. 1: Залежностi Eg (x) для ТРЗ Inx Tl1−x I (0,4<х<0,9) та чистої компоненти TlI.

Висновки
Встановлено, що ТРЗ Inx Tl1−x I за кiмнатної температури описуються просторовою групою D2h 17 . Проведено результати дослiдження спектрiв поглинання свiтла
новосинтезованого твердого розчину замiщення Inx Tl1−x I за кiмнатної температури
T=293 К. На їх основi експериментально встановлено залежностi ширини забороненої зони Eg вiд концентрацiї х.
Спектри ФП ТРЗ отриманi при температурi рiдкого азоту (T= 78 К) показують
аналогiчну залежнiсть Eg (x) з невеликим вiдхиленням. Припущення, що максимумам спектрального розподiлу ФП вiдповiдають власнi фото-переходи є вiрним.
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CONCENTRATION DEPENDENCES ENERGY BAND OF GAP
Inx Tl1−x I SUBSTITUTIONAL SOLID SOLUTIONS
A.I. Kashuba
Ivan Franko National University of Lviv
Kyrylo and Mefodiy St., 8, 79005 Lviv, Ukraine
e-mail: AndriyKashuba07@gmail.com
The study of the absorption spectra of crystals TlI and substitutional solid
solutions (SSS) Inx Tl1−x I (0.4 <x <0.9) at temperature 78 K are presented.
According the registered spectra the band gap width of solid solutions Inx Tl1−x I
were determined and their concentration dependence was built up. As it is
revealed the band gap width with x-composition changes nonlineary and can
be described by the quadratic dependence. From the spectra of photoconductivity (PC) Еg the was obtained. The maximum of the spectral distribution of
PC correspond to the own photo transitions in crystals.
Key words: band gap, absorption spectra photoconductivity, concentration,
exciton
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КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ШИРИНЫ
ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
ЗАМЕЩЕНИЯ Inx Tl1−x
А.И. Кашуба
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
ул. Кирилла и Мефодия 8, 79005 Львов, Украина
e-mail: AndriyKashuba07@gmail.com
Приведены результаты исследования спектров поглощения кристаллов TlI и
твердых растворов замещения (ТРЗ) Inx Tl1−x I в области концентраций 0,4
<x <0,9 при температуре 78 K. Установлена зависимость изменения ширины запрещенной зоны с изменением концентрации TlI составляющей ТРЗ.
По спектрам фотопроводимости (ФП) оценена величина Еg , считая, что за
максимумам спектрального распределения ФП соответствуют собственные
фото-переходы.
Ключевые слова: запрещена зона, поглощения, спектры фотопроводимости, концентрация, экситоны

