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Професор Міліянчук Василь Степанович читав ряд лекційних курсів, однак 

сьогодні зупинимось тільки на одному з них, у якому висвітлені основні особливості його 

методик. Розгляданий лекційний курс був прочитаний для студентів фізичного відділення 

фізико-математичного факультету Львівського державного університету протягом 

третього та четвертого навчальних семестрів. 

У зв’язку з частими змінами тимчасового використання площ наведемо деякі 

історичні дані з цього приводу. 

Лекції були прочитані у 1952—1953 навчальних роках у Малій фізичній аудиторії 

(вул. Ломоносова, 8а), що відповідає теперішнім приміщенням Л. 102 та Л. 102). Одна з 

цих аудиторій була лекційною, друга проходила через першу і робочим кабінетом 

завідуючого кафедрою теоретичної фізики професора Міліянчука  В.С. Коридор між 

Великою фізичною і Малою фізичною аудиторіями був вільний. 

Василь Степанович читав лекції повільно, чітко озвучував зміст написаного на 

дошці, робив потрібні записи на дошці, як і лектори в наші дні – користувався звичайно 

крейдою та губкою. Конспектами не користувався та й, очевидно, не мав їх з собою. 

Знайомився з присутніми. Методично ніби нічого нового. 

Новинки для студентів почались з того, що через певний час після початку пари він 

діставав з кишені піджака невеличку записку, уголос її не читав. Дуже скоро казав, що все 

в порядку і продовжував заняття. 

Іноді виходив в аудиторію, зупинявся біля студентів, переглядав їхні конспекти і 

робив певні зауваження. Це було своєрідне повторення чи закріплення тільки що 

прочитаного біля дошки. В окремих випадках робив висновок уголос, що такий конспект 

міг би бути корисним при написанні навчального посібника. Так він за семестр проглянув 

цей конспект студентів і ознайомився з аудиторією. На цьому робота з посібником 

практично зупинилась, бо з’явились лекції, обов’язки лектора і студентів. 

У цей час оргкомітет Всесоюзної конференції по спектроскопії твердого тіла 

назначив (чи обрав) його головою місцевої групи оргкомітету. Професор Міліянчук В.С. 

дуже відповідально поставився до цього доручення і виконав зі своїми колегами 

(очевидно, за підтримки місцевих керівних органів) блискуче. Цим він високо підніс 

авторитет місцевих оптиків. 

Досить сказати, що він виступив на конференції з базовою доповіддю у 

глядацькому залі Львівського оперного театру. 

У  цей час він активно працює над докторською дисертацією, успішно захищає її. 

Але серце не витримує – великі успіхи і навантаження, відповідальність перед колегами … 

Ми повинні пам’ятати, що він дуже багато зробив для Львівського університету, що 

він визнаний як автор (часом пишуть „один з авторів”) програм, за якими наш університет 

працює увесь час. 

mailto:mykola.m.romaniuk@gmail.com
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Ще кілька слів про Василя Степановича. 

Хлопець з Івано-Франківщини здобув ґрунтовну освіту фізико-математичного 

профілю важкою працею. Простудіював цикл дисциплін фіз.-мат. профілю у Львівському 

політехнічному інституті та у Львівському університеті, підвищував свою кваліфікацію як 

стажер в Інституті фізики Варшавського університету, в Інституті фізики міста Лейпциг, 

де в той час працювали В. Ґейзенберг, Ф. Ґундт, П. Дебай. Працював в університеті міста 

Вільно, працював професором кафедри механіка, завідував кафедрою теоретичної фізики 

Львівського університету. 

Всі надбання він передав нашому  університету, за що нащадки щиро вдячні, за що 

пам’ятають і цінують у ці подвійно ювілейні дні. 

У працях проф. В.С. Міліянчука ми знаходимо цікаві сьогодні думки щодо 

колоквіумів, щодо співпраці з студентами та залучення їх до наукової роботи під час 

лекцій. 
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ЯК ПОЧИНАЛАСЬ ЛАБОРАТОРІЯ КРИСТАЛООПТИКИ? 

 

Романюк Микола Олексійович 
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вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів, 79005, Україна,  

е-mail: mykola.m.romaniuk@gmail.com) 
 

Лабораторія кристалооптики – складова кафедри експериментальної фізики, 

утвореної у 1872 році. До того часу курс фізики у Львівському університеті був 

закріплений за кафедрою загальної фізики. Варто підкреслити, що ця кафедра була добре 

матеріально забезпечена: тут, наприклад, зріджували повітря, що відповідало високому 

рівню тогочасних досліджень. До сьогодні на кафедрі експериментальної фізики 

зберігаються окремі лабораторні прилади та меблі високої технічної якості й естетичної 

цінності. 

На кафедрі експериментальної фізики формується група дослідників, пов’язаних з 

іншими науковими закладами України та Союзу, зокрема, з Інститутом фізики Академії 

наук України. Сприятливою обставиною для росту лабораторії кристалооптики була 

зацікавленість тематикою робіт, виконаних в Інституті фізики АН України, де відомий 

академік Обреїмов  І.В. отримав державне визнання. Монографія [1] академіка 

Обреїмова І.В. стимулювала увагу дослідників до питань кристалооптики, акцентувала 

увагу на інтерференційних методах досліджень та на матеріалах, важливих  у цьому плані. 

Коли йдеться про наш випадок, то цікавими виявились сегнетоелектричні кристали, які 

привернули увагу також і теоретиків. 

Окрім цього, на той час в Львівському університеті створилися сприятливі умови 

для дослідження кристалів. Кафедра мала певний досвід у вирощуванні кристалів з 

недорогих матеріалів типу KDP, ADP і т. п. Багато цих кристалів підходящих розмірів 

виростив доцент ЛНУ Алемайкін Ф.М. Важливою, хоча і слабкою матеріальною базою 

була також наявна апаратура для обробки поверхонь кристалів. Усе це дало поштовх до 

початку роботи лабораторії кристалооптики. 

Після закінчення університету в 1954 році у мене як молодого викладача виникло 

питання наукового напрямку роботи. Були ідеї, стало очевидним, що вже замало могти 

визначати показники заломлення: здавалось, що усі вже знають, що це таке, для чого вони 

потрібні, чому цікаві. Природно, виникало питання про спектральну залежність показників 

заломлення. 

Обставини склалися так, що аспірант фізичного факультету Львівського 

державного університету Романюк М.О. був відряджений у Москву, де проходив 

стажування в Інституті кристалографії АН Союзу, досліджував кристали. Тема стажування 

– питання природи сегнетоелектричних матеріалів та вимірювання оптичних 

характеристик кристалів – вимагала складної роботи. 

В ході стажування встановилися контакти з оптиками Московського університету, 

де була можливість вимірювати спектри у вакуумному ультрафіолеті (ВУФ). Виміряти 

спектри у ВУФ мені не допомогли, але працівники Московського університету напрочуд 

легко запропонували передати Львівському державному університетові вакуумний 

спектрограф ДФС-5.  

mailto:mykola.m.romaniuk@gmail.com
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Потім була передача приладу, доставка його до Львова, потреба розблокування 

вулиці Ломоносова (нині – вул. Кирила і Мефодія), оскільки вантажівка, яка доставила 

прилад до Львова, не входила у подвір’я корпусу і заблокувала проїзд машин вулицею. 

Далі – ряд проблем з приміщенням, встановленням там приладу. Сьогодні це, може, й 

смішно. Але тоді було трохи інакше. Непросто було усім, в тому числі керівникам. За 

тиждень приміщення для приладу знайшли, вікно до корпусу розібрали і опустили туди 

прилад, десь на один метр нижче від поверхні вулиці.  

Згодом пішло вивчення вакуумних технологій, мало відомої нам апаратури і т. п. 

Крім того, на жаль, не було джерел світла та фотоприймачів. Для нас це створювало значні 

труднощі. 

Придбання для університету вакуумного спектрографа, єдиного на той час в 

Україні, покладало додаткові обов’язки на університет та факультет. Тратились сили на 

нові завдання, пов’язані з вимірюваннями спектрів у вакуумному ультрафіолеті, що, як 

потім виявилось, було дуже непростим завданням. Зате появились нові роботи, нові 

методики і тому подібне.  

А час ішов. Це – час аспіранта. За цей час, отже, крім усього іншого, було освоєно 

апаратуру вакуумного ультрафіолету, технологію вакуумної техніки і т. п. Це виявилось 

додатковим завданням до вихідних задач аспіранта. Питання природи сегнетоелектричних 

матеріалів не знімалося з порядку денного, а вимірювання оптичних характеристик 

кристалів вимагало кропіткої складної роботи. Багато справ тут вирішувалось загалом 

новим шляхом, але були і сприятливі обставини – зокрема, уже освоєна методика 

підготовки кристалів і т. д. Романюк М.О. став першим завідувачем лабораторії 

кристалооптики Львівського державного університету імені Івана Франка. 

З часом в лабораторії кристалооптики розвинувся новий напрямок досліджень – 

електронна будова сегнетоелектричних кристалів, – що відповідав новим можливостям 

дослідження твердого тіла в сегнетоелектриках і т. п. Розвиваються дослідження 

сегнетоелектриків, які мають широке практичне застосування. 

Організовувалась робота аспірантів. Появились публікації, захисти. Вивчали 

кристали сегнетової солі і кристали групи тригліцинсульфату, K2SO4 та ін. Піднімався 

настрій та надія на успіх роботи колективу. 

Лабораторія кристалооптики виконувала ряд робіт, пов’язаних із задачами її 

колективу та виконуваних його членами за стінами її приміщень. Тут забезпечувались 

лекції з кристалооптики, акустооптики, кристалофізики. Кожного року виконувались 

одна – дві курсові та дипломні роботи студентів, закріплених за лабораторією. В той час 

активними працівниками лабораторії були: Богдан Мицик, Богдан Андрієвський, 

Миролюб Вацеба, Василь Курляк, Володимир Габа, Олесь Костецький. Назвемо також 

інших колег по роботі, що успішно працювали в лабораторії на початках її існування: Іван 

Віблий, Мирон Панкевич, Зіновій Урсул, Євген Марчук, Володимир Вахулович та інші.  

Були роботи, пов’язані з кристалооптикою – акустооптика, кристалофізика. Були 

роботи як доповнення до задач, пов’язаних з мікроскопом: імерсійні рідини, столик 

Федорова і роботи, пов’язані з ним (столиком Федорова) як додаток до робіт з 

мікроскопом. 

У 1972 році Львівський державний університет імені Івана Франка видав невеличку 

книжечку під назвою „Кристалооптика” з уточненням до неї, що це є конспект лекцій. У 

книжці описані класичні закономірності, що стосуються взаємодії світла з речовиною. При 

цьому зберігались матеріали, які стосувались спектральних вимірювань – визначення 

показника заломлення імерсійним методом з використанням сотні спеціальних імерсійних 
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рідин, використання  спектральних приладів видимого діапазону та столика Федорова для 

вимірювання показника заломлення зразків з невідомою кристалографічною орієнтацією. 

 

 

 

Що нового в ідейному плані дала кристалооптика 

 

1. Виявила неоднорідності матеріалів при сегнетоелектричних фазових переходах 

та динаміку доменів. 

2. Відкрила температурно-спектральні методики вимірювання абсолютної 

температури. Утворився розділ метрології „температурно-спектральна 

термометрія”.  

3. Стала основою нового напряму досліджень інших розділів фізики, зокрема, 

акустооптики, та технічної фізики – вимірювання дози жорсткої радіації за 

зміною оптичних характеристик опромінених кристалів, інтегрування потоку 

радіації, вимірювання температури тіл, що обертаються (наприклад, вал 

турбіни). 

 

В ідейному науковому плані кристалооптика розв’язує такі нові задачі: 

 

1. Виявлення і дослідження неоднорідності сегнетоелектричних кристалів при 

фазових переходах. 

2. Нова можливість температурно-спектрального вимірювання абсолютної 

температури. 

3. Інверсія знаку двопроменезаломлення двовісних кристалів. 

4. Новий метод вимірювання абсолютної температури та доповнення 

метрологічного вимірювання абсолютної температури. 

5. Вирішення ряду задач акустооптики. 

6. Визначення дози радіації, отриманої зразком за час вимірювань. 

 

Всього отримано 30 авторських свідоцтв та деклараційних патентів на винаходи, 

кожен з яких розв’язує окремі питання метрологічного типу. 

 

 

[1] И.В. Обреимов, О приложении френелевой дифракции для физических и 

технических измерений, М.-Л., Изд-во АН СССР (1945), с.82. 
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НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 
Професора Гнатенко Юрія Павловича 

Зав. відділом “Оптики та спектроскопії кристалів”  

Інституту фізики НАН України,  

yuriygnatenko@ukr.net 

 
Основні напрями наукової діяльності: 

1. енергетична структура, природа та динаміка елементарних збуджень у 

напівпровідникових об’ємних, плівкових та наноструктурованих матеріалах; 

2. оптична та фотоелектрична спектроскопія домішкових центрів і власних структурних 

дефектів та їх вплив на електронні процеси в кристалах; 

3. розробка високочутливих у ближній ІЧ-області напівпровідникових   матеріалів та 

створення на їх основі адаптивних фотоприймачів; 

4. розробка фізичних основ технології отримання ефективних сонячних елементів та 

неохолоджуваних детекторів радіаційного випромінювання.  

 

Основні результати : 

 Встановлено механізми та спектроскопічні прояви динамічного ефекту Яна-Теллера 

для домішкових центрів (3d-елементів) у напівпровідникових кристалах. 
• Вперше експериментально виявлено локалізацію екситонів на флуктуаціях намагніченості 

в напівмагнітних напівпровідниках поблизу температури фазового переходу 

парамагнетик-спінове скло. Визначено вклади середнього обмінного поля і 

термодинамічних флуктуацій намагніченості в енергію зв”язку екситонного магнітного 

полярону. Досліджено вплив температури та слабкого магнітного поля на локалізацію 

екситонів. 

 Вперше, на прикладі кристалів CdMnTe поблизу температури заморожування спінового 

скла, використовуючи в якості оптичного зонду екситонні стани та при відсутності 

зовнішніх магнітних полів, визначено відносні концентрації різних мікроскопічних 

магнітних спінових станів ММСС (“втрачених спінів”, обмежених суперпарамагнітних, 

“об’єднаних” та необмежених спінових кластерів) та їх температурні еволюції.  

 Вперше досліджено динаміку локалізованих екситонних магнітних поляронів (ЛЕМПів) в 

спіновому склі поблизу температури заморожування спінів Tf в областях кристалу, де 

формуються різні ММСС. Виявлено присутність як “яскравих”, так і довгоживучих 

‘темних” ЛЕМПів. Встановлено, що поява останніх зумовлена підмішуванням оптично 

активних яскравих екситонних станів до темних екситонних станів, тобто їх 

“просвітленням” в умовах наявності локальних магнітних полів в кристалах в результаті 

утворення ЛЕМПів. Показано, що наявність широкої дисперсії часів життя ЛЕМПів (subns 

– subµs) пов’язана із проявом просторово-гетерогенної динаміки спінового скла, що 

зумовлено розупорядкуванням спінової системи в результаті присутності різних ММСС 

при температурах нижче Tf.  

 Встановлено мікроструктуру та схему енергетичних рівнів 3d-домішкових центрів і 

власних дефектів у кристалах групи II-VI та напівмагнітних кристалах. 

 Виявлено новий ефект, викликаний поширенням ультразвукових хвиль в п'єзоелектричних 

кристалах, і встановлено його природу. 

mailto:yuriygnatenko@ukr.net


11 

 Проведено комплексні дослідження шаруватих напівпровідникових кристалів групи ІІІ-VI, 

легованих рідкоземельними та 3d елементами. Встановлено природу та енергетичну 

структуру домішкових центрів і власних структурних дефектів. Вперше виявлено ефект 

утворення екситонних магнітних поляронів (феронних екситонних станів). 

 Вперше отримано напівізолюючі кристали CdTe леговані Ті високої оптичної якості. 

Визначено механізми фотогенерації електронів з основного та збуджених станів у зону 

провідності. Отримані параметри, зокрема висока фоточутливість і висока оптична якість 

кристалів, а також майже монополярна (електронна) фотопровідність, показують, що ці 

матеріали можуть бути ефективно використані як фоторефрактивні матеріали, а також як 

датчики в ближньому ІЧ-діапазоні, зокрема для створення адаптивних фотоприймачів.  

 Розроблено фізичні основи технології отримання нових фоторефрактивних 

кристалів Cd1-xHgxTe:V(Ti), які мають високу чутливість у ближній ІЧ-області (0,9—1,8 

пм). Показано, що основним механізмом фотогенерації електронів лазерним імпульсом є їх 

автоіонізація зі збуджених домішкових станів, які знаходяться в резонансі із зоною 

провідності. Запропоновано мікромеханізм фоторефрактивного ефекту в таких матеріалах 

із врахуванням їхньої реальної дефектної структури.  
 Використовуючи розроблену вперше нову техніку фотоелектричної спектроскопії з 

роздільною здатністю в часі, встановлено, що для CdTe та Cd1-xHgxTe, легованих атомами 

V, що механізми захоплення та звільнення електронів домішковими центрами та власними 

дефектами є дуже швидкими і відповідають субнаносекундному діапазону.  
 На основі кристалів CdTe:V та CdTe:Ti розроблено швидкодіючі та високочутливі 

адаптивні фотодетектори, придатні для використань у новітніх лазерних віброметрах та 

лазерних ультразвукових системах неруйнівного контролю якості різного типу матеріалів 

• Для шаруватих твердих розчинів Pb1-XCdxI2 виявлено формування нанокластерів PbI2
,, які 

природнім чином утворюються та випадково розподілені в таких наноструктурованих 

матеріалах. Встановлено природу випромінювальних рекомбінаційних процесів та 

досліджено їх динаміку в нанокластерах PbI2 різних розмірів. Показано, що такі 

наноструктуровані тверді розчини є перспективними матеріалами для створення на їх 

основі ефективних неохолоджуваних  сцинтиляційних детекторів радіаційного 

випромінювання. 

• В результаті проведення комплексних оптичних, структурних та фотоелектричних 

досліджень плівкових та наноструктурованих матеріалів (напівпровідники групи А2В6, 

кестерити та оксиди металів) розроблено фізичні основи отримання матеріалів для 

створення на їх основі ефективних різноманітних електронних пристроїв для потеб 

сучасної оптоелектроніки. 
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РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

доктора технічних наук, професора,  

член-кореспондента Національної академії наук (НАН) України  

Леоніда Ігоровича Муравського 

провідного наукового співробітника відділу теорії хвильових процесів та 

оптичних систем діагностики Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка 

НАН України 

 

Л.І. Муравський відомий у країні та за кордоном фахівець у галузі оптичних і 

оптико-цифрових методів і засобів технічної діагностики матеріалів і елементів 

конструкцій. Він зробив вагомий внесок у розвиток теорії відтворення нано- і 

мікрорельєфу поверхні методами і засобами фазозсувної інтерферометрії, розробив нові 

оптико-цифрові методи вимірювання полів переміщень і деформацій поверхні, які дали 

змогу оцінювати їх поведінку безпосередньо біля тріщин і концентраторів напружень, 

обґрунтував нову концепцію виявлення підповерхневих дефектів у композитних 

структурах, що базується на відборі та цифровій обробці динамічних спекл-зображень 

поверхні. Під його керівництвом створено низку оптоелектронних пристроїв та систем, на 

основі яких розроблено нові методики технічної діагностики конструкційних матеріалів та 

елементів конструкцій, впроваджені на підприємствах авіакосмічної та будівельної 

галузей. Під його керівництвом також було розроблено геоінформаційні технології 

моніторингу екологічного стану заповідних територій, зокрема створено геоінформаційні 

системи Шацького національного природного парку та Транскордонного біосферного 

резервату «Західне Полісся». Основні наукові та науково-технічні досягнення 

Муравського Л.І.: 

 створені нові швидкісні способи та алгоритми відтворення 3D нано- та мікрорельєфу 

поверхні конструкційних матеріалів на основі створених методів дво- і трикрокової 

фазозсувної інтерферометрії з довільними зсувами фази опорного променя; 

 розроблена ідеологія створення нового покоління фазозсувних інтерферометрів для 

реконструкції рельєфу поверхні, які відрізняються від відомих високою швидкодією, 

можливістю виділяти окремо шорсткість і хвилястість поверхні та значно простішою 

будовою; 

 розроблений новий підхід до визначення геометричних параметрів втомної зони 

передруйнування та циклічної зони пластичності у тонких зразках конструкційних 

матеріалів із вирізами шляхом оцінювання еволюції шорсткості поверхні методами 

фазозсувної інтерферометрії та встановлені нові критерії визначення структурно-

механічного параметра матеріалів – розміру d* втомної зони передруйнуванні; 

 розроблена нова концепція встановлення місця і часу зародження втомної 

макротріщини у тонких зразках із вирізами під час їх втомного руйнування і показано, 

що макротріщина з найбільшою імовірністю зароджується у межах або поблизу 

втомної зони передруйнування в місці найбільшого приросту шорсткості; 
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 запропоновано та розроблено новий метод визначення полів переміщень і деформацій 

поверхні засобами двокрокової фазозсувної спекл-інтерферометрії, який дав змогу 

значно спростити алгоритм відтворення поля переміщень та конструкцію спекл-

інтерферометра; 

 розроблено нові методи і засоби оптико-цифрової спекл-кореляції, які дали можливість 

прецизійно вимірювати поля переміщень та деформацій поверхні зразка безпосередньо 

біля берегів і вершини тріщини під час його деформування та руйнування; 

 обґрунтовано нову концепцію виявлення підповерхневих дефектів у шаруватих 

композитах під дією резонансних ультразвукових частот шляхом аналізу динаміки 

зміни структури спекл-зображень поверхні композиту а також, а також розроблено 

новий метод визначення розмірів та глибини залягання планарного дефекту шляхом 

порівняння просторової структури оптичних відгуків, які формуються на 

фундаментальній і кратних резонансних частотах дефекту, зі структурою резонансних 

мод прямокутної мембрани; 

 створював і розвивав лабораторії прецизійних оптичних досліджень, де було здійснено 

низку експериментальних робіт із вивчення кінетики зміни напружено-деформованого 

стану матеріалів і елементів конструкцій. 

Отримані наукові результати стали основою для створення та практичного 

використання лабораторних та переносних варіантів оптико-цифрових кореляторів для 

неруйнівного контролю конструкційних матеріалів та елементів конструкцій, гібридної 

інтерферометричної системи та гібридного оптико-цифрового пристрою для виявлення 

підповерхневих дефектів у шаруватих композитах, 3D оптичного профілометра у вигляді 

інтерферометричної насадки до серійних бінокулярних мікроскопів типу МБС, 

оптоелектронного пристрою ідентифікації кредитних карток ІМ-1 (на Міжнародній 

виставці “Фотоніка України-2000” – диплом за кращий експонат), а також макет 

автоматизованої оптико-цифрової системи експрес-аналізу і неперервного моніторингу 

капілярних характеристик розплавів. 

Зробив вагомий внесок у практичне застосування одержаних результатів наукових 

робіт. Керував розробкою методики технічної діагностики матеріалів та елементів 

конструкцій, які використовують на підприємствах авіакосмічної та будівельної галузей, 

зокрема у ДП «АНТОНОВ», ДП «КБ «Південне», ТОВ «Метротунельпроект», ДП «ПІ 

Укрметротунельпроект», ТОВ «Сіка Україна», Інституті Литва у Кракові (Польща). 
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Технологічні досягнення останніх десятиліть, особливо можливість маніпулювання 

матерією у нанометрових масштабах, призвели до виникнення та широкого поширення 

нових наукових напрямів, серед яких варто відзначити плазмоніку. Плазмони, точніше 

поверхневі плазмони у тонких металевих плівках та локалізовані поверхневі плазмонні 

резонанси у металевих наночастинках, – це колективні збудження електронів провідності 

металу, викликані дією падаючих електромагнітних хвиль. Плазмонні ефекти на даний час 

активно використовуються в оптиці, нанофотоніці, спектроскопії із поверхневим 

підсиленням [1]. Переваги цих ефектів полягають насамперед у значному підсиленні 

локального електричного поля навколо наночастинок завдяки плазмонам. З іншого боку, 

добре відомий інший вид локалізованих електронних збуджень у твердому тілі, а саме, 

екситони або зв’язані електронно-діркові стани. Природно припустити, що створення 

гібридного (композитного) матеріалу, що складається із напівпровідника та металевих 

наночастинок, надасть нових можливостей контролю над взаємодією світла з речовиною. 

Дійсно, зараз надійно встановлено, що у гібридних наноструктурах за певних умов можуть 

з’явитися нові квазічастинки – зв’язані плазмонно-екситонні стани або ж плекситони.  

Спочатку плекситони спостерігали у наночастинках, вкритих шаром молекул J-

агрегатів [2], а згодом і у метал-напівпровідникових структурах [3]. На даний час за 

участю плекситонів реалізовано схему підвищення частоти [4], зареєстровано надшвидкий 

нелінійно-оптичний відгук у моношарі напівпровідника [5]. Плекситони також 

спостерігали у двовимірних халькогенідах перехідних металів [6]. 

У даній роботі ми приводимо результати власних досліджень плазмон-екситонної 

взаємодії, що проявляється у підсиленні екситонної люмінесценції та нелінійно-оптичній 

рефракції тонкої плівки Zn0.8Co0.2O, вкритої наночастинками золота.  

Тонкі плівки Zn0.8Co0.2O виготовляли шляхом лазерного напилення на сапфірову 

Al2O3 (001) підкладку. Для цього використовували імпульсний YAG:Nd лазер з тривалістю 

імпульсів 10 нс, частотою 1 Гц та енергією 1 Дж. Температура підкладки становила 30oC. 

Аналіз зображень, отриманих за допомогою сканувального електронного мікроскопа 

дозволив зробити висновок про полікристалічну будову плівки із середнім розміром зерен 

mailto:r.gamernyk@ukr.net
mailto:s.malynych@gmail.com
mailto:isvirt@email.ua
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порядку 1–3 мкм (Рис. 1а). Товщину плівки визначено інтерференційним методом як 

1.8 мкм. Склад плівок визначали методом Х-променевої емісійної спектроскопії (Рис. 1б).  

 

  а)     б) 

 

Рис. 1. СЕМ зображення ділянки плівки Zn0.8Co0.2O (а) та її хімічний склад (б). 

 

Наночастинки золота синтезували методом гомогенної нуклеації шляхом 

відновлення водного розчину HAuCl4 із концентрацією йонів Аu3+ 1.3 г/л гідразин гідратом 

N2H4∙0.5H2O за присутності олігопероксиду як сурфактанту. Продуктом реакції були 

наночастинки золота діаметром 20 нм, вкриті тонкою (~1–2 нм) полімерною оболонкою, 

що запобігає агрегації наночастинок. Отримані наночастинки золота осаджували на 

поверхню напівпровідникової плівки; утворення нанокомпозиту Zn0.8Co0.2O/Au 

підтверджено спектрами поглинання плівки. 

Нелінійно-оптичні властивості тонкої плівки Zn0.8Co0.2O/Au, а саме – нелінійну 

рефракцію та поглинання, вивчали за допомогою стандартного однопроменевого методу 

Z-scan. Вимірювання здійснювали за кімнатної температури з використанням другої 

гармоніки безперервного YAG:Nd лазера (532 нм) вихідною потужністю 45 мВт. Лазерний 

промінь фокусували лінзою з фокусною відстанню 75 мм; густина потужності лазерного 

випромінювання у фокусі становила I0=1.04×104 Вт/см2. 

Було виявлено, що наявність на поверхні плівки Zn0.8Co0.2O наночастинок Au 

призводить до помітного зростання коефіцієнта нелінійного поглинання порівняно із 

чистою плівкою. В обидвох випадках коефіцієнт нелінійного поглинання має від’ємний 

знак, що свідчить про збільшення оптичного пропускання при високих інтенсивностях 

пучка.  

Більш цікавою є поведінка коефіцієнта нелінійної рефракції, виміряної у режимі 

закритої апертури. Раніше було показано, що наночастинки золота, завислі у воді та 

осаджені на скляну підкладку демонструють від’ємну нелінійну рефракцію [7]. 

Несподівано виявилося, що визначений методом Z-scan коефіцієнт нелінійної рефракції 

композитної плівки Zn0.8Co0.2O/Au має додатний знак, величина його становить n2 = 

1.17×10−4 см2/Вт. На нашу думку, даний ефект є відображенням сильної екситон-

плазмонної взаємодії у композитній плівці, що спостерігається навіть за кімнатної 

температури.   

Прояв плекситонів також було виявлено у дослідженнях люмінесценції 

нанокомпозитної плівки. Для цього досліджували чисті плівки Zn0.8Co0.2O та композитні 

Zn0.8Co0.2O/Au із наночастинками золота. Для збудження люмінесценції використовували 
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світлодіод з довжиною хвилі випромінювання λ=275 нм та безперервний лазер з λ=657 нм. 

Випромінювання лазера такої довжини хвилі припадає якраз на область прозорості тонокї 

плівки Zn0.8Co0.2O, тому люмінесценція у цьому випадку не збуджується. Випромінювання 

другої гармоніки (λ=328.5 нм) відповідає області фундаментального поглинання 

Zn0.8Co0.2O отже, здатне збудити люмінесценцію.  

 

                  
Рис. 2. Спектри фотолюмінесценції плівки Zn0.8Co0.2O при збудженні 

випромінюванням світлодіода з λ=275 нм (ліворуч) та композитної плівки Zn0.8Co0.2O/Au, 

збуджені випромінюванням другої гармоніки лазера λ=328.5 нм (праворуч). 

 

На Рис. 2 приведено спектри люмінесценції плівок Zn0.8Co0.2O та  Zn0.8Co0.2O/Au 

при збудженні випромінюванням світлодіода з λ=275 нм та випромінюванням другої 

гармоніки лазера λ=328.5 нм, відповідно. Оскільки енергія фотонів, що відповідає 

λ=275 нм перевищує ширину забороненої зони напівпровідника ZnCoO, відбувається 

збудження екситонної люмінесценції, що проявляється у вигляді слабкої смуги при 

350 нм. Зовсім іншу картину спостерігаємо для плівки Zn0.8Co0.2O з осадженими на її 

поверхню наночастинками золота (рис. 2 праворуч). Наночастинки золота підсилюють 

власну оптичну нелінійність напівпровідника, що призводить до ефективного перенесення 

енергії до екситонів та різкого підсилення квантового виходу люмінесценції. Підсилення 

екситонної люмінесценції нанокомпозиту Zn0.8Co0.2O/Au чітко видно на Рис. 2.  

Таким чином, продемонстровано сильну екситон-плазмонну взаємодію у 

композитній плівці Zn0.8Co0.2O/Au, тобто існування плекситонів.  
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Nowadays, chalcogenide semiconductor quantum dots (QDs) have found application in 

many areas of science and technology due to their unique optical properties. QDs are used as 

components in LEDs [1], solar cells [2], scintillators for high-energy particle detection [3]. At 

present, photoluminescent semiconductors are mainly designed on cadmium cation-based 

nanomaterials with intrinsic toxicity, limiting the range of their applications. Furthermore, most 

of the synthesis of high quality and monodisperse chalcogenide QDs are based on the use of toxic 

and relatively expensive alkyl phosphines, such as tributylphosphine or trioctylphosphine, which 

also prevent their widespread practical application. 

Here we report on the study of a new non-toxic approach to the synthesis of highly 

photoluminescent and monodisperse ZnSexS1-x (3.10 - 4.78 nm) and Mn-doped ZnSe0.1S0.9 QDs 

(4.41 - 5.92 nm). We used available, environmentally friendly and highly reactive (Z)-1-(octadec-

9-enyl)-3-phenylselenourea and (Z)-1-(octadec-9-enyl)-3-phenylthiourea as sources of 

chalcogens. By keeping the stoichiometry of each composition, we investigated the effect of 

different ratios of chalcogens on the optical characteristics of ZnSexS1-x QDs (x = 0.05, 0.1, 0.15, 

0.2, 0.3, 0.4, 0.5, and 0.75). It was found that ZnSe0.15S0.85 QDs possess the most intense 

photoluminescence and ZnSe0.1S0.9 QDs have the fastest average lifetime (τavg = 1.073 ns). 

Onwards, different Mn content was successfully incorporated into the ZnSe0.1S0.9 QDs matrix. A 

new PL band with a maximum at 578 nm was observed in the PL spectra even with the 

introduction of 0.5 mol. % Mn2+. The optimal Mn doping level for Mn-doped ZnSe0.1S0.9 QDs 

was found at 5 mol. %. The XRD analysis of all prepared samples revealed a face-centred cubic 

structure without secondary phases. With an increase of Se content, the crystal lattice parameters 

linearly increase, which serves as evidence of the homogeneity of the obtained ZnSexS1-x alloyed 

QDs according to Vegard’s Law. We have also demonstrated the chemical stability of ZnSexS1-x 

and Mn-doped ZnSe0.1S0.9 QDs in a polyvinyl toluene matrix by the preparation of highly 

transparent monoliths with the retained photoluminescent characteristics of QDs. These findings 

greatly expand the industrial application of our environmentally friendly materials and make 

them promising candidates for the design of novel scintillators. 
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Напівпровідникові шаруваті кристали йодистого свинцю відомі як цікаві матеріали 

завдяки оптичним та електричним властивостям [1]. На їх основі можна створювати 

тонкошарові світлочутливі структури напівпровідник-метал [2]. Крім того, йодистий 

свинець є перспективним матеріалом для одержання напівпровідникових детекторів 

іонізуючих випромінювань [3–5], а висока густина, субнаносекундні часи загасання 

люмінесценції свідчать про можливість використання кристалів на базі PbI2 як швидких 

сцинтиляторів [4]. В роботі розглянуто вплив домішок Mn2+, Cd2+ і Eu2+ на спектральні 

характеристики кристалів на основі йодистого свинцю. 

Неактивовані та активовані кристали вирощені з розплаву методом Бріджмена-

Стокбаргера. Активатори вводили в шихту у вигляді галоїдних сполук металів. Спектри 

люмінесценції кристалів вимірювали в температурному інтервалі 85–295 К при 

рентгенівському збудженні (апарат УРС-55А з рентгенівською трубкою БСВ-2 Cu) та при 

збудженні азотним лазером ЛГИ-21 (λзб=337,1 нм). Люмінесцентні дослідження проводили 

на установці змонтованій на основі монохроматора-спектрофотометра СФ-4А. При 

дослідженні спектрів рентгенолюмінесценції (РЛ) і фотолюмінесценції (ФЛ) 

випромінювання кристалів проходило через товщу зразків. Термостимульовану 

люмінесценцію (ТСЛ) реєстрували зі сторони падаючого збуджуючого випромінювання. 

Температуру зразків вимірювали мідь-константановою термопарою. 

Раніше [6] повідомлялось, що спектри ФЛ номінально чистого кристала PbI2 при 

85 К характеризуються інтенсивною вузькою смугою з максимумом близько 512 нм та 

незначною смугою в ділянці 495 нм. За цієї температури спектр РЛ кристала 

представлений смугами 515 і 715 нм. У ряді зразків як при лазерному, так і при 

рентгенівському збудженні додатково спостерігається випромінювання з максимумом в 

ділянці 580–595 нм. Йодистий свинець запасає малу світлосуму при рентгенівському 

збудженні. На кривій ТСЛ кристала після рентгенівського збудження виявлені піки при 

110, 125, 170, 190 і 245 К. Крива ТСЛ зразка, збудженого випромінюванням азотного 

лазера, представлена неелементарним піком при 112 К. 

У спектральному складі ФЛ кристала PbI2:MnCl2 при 85 К, крім вузької інтенсивної 

смуги 515 нм, додатково спостерігається слабка широка смуга 700 нм. З підвищенням 

температури від 85 до 180 К випромінювання з максимумом в ділянці 515 нм гаситься і 

при вищих температурах виявляється слабо. Інтенсивність випромінювання в 
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довгохвильовій смузі до 95 К дещо зростає, а при вищих температурах також гаситься. 

Спектр ФЛ PbI2:MnCl2 при 295 К представлений неелементарною смугою 555 нм [7]. 

Введення домішки марганцю в PbI2 приводить до послаблення РЛ в короткохвильовій 

смузі та до збільшення інтенсивності люмінесценції в довгохвильовій смузі. З 

підвищенням температури РЛ кристала PbI2:MnCl2 з максимумом при 700 нм різко 

послаблюється і складає близько 5 % від інтенсивності РЛ при 85 К в інтервалі температур 

150–295 К. Спектр РЛ кристала з домішкою марганцю при 295 К характеризується 

слабкою широкою неелементарною смугою 660 нм. Незначне свічення активованого 

кристала з максимумом в ділянці 580–595 нм пов’язане з неконтрольованою домішкою 

кисню [7].  

При 85 К в спектрі РЛ кристала PbI2:CdI2 також ефективно проявляється широка 

смуга 710 нм, при цьому смуга люмінесценції 515 нм спостерігається слабо [8]. В процесі 

температурного гасіння спектральне положення максимума та півширина довгохвильової 

смуги мало змінюються. Особливим для низькотемпературної РЛ PbI2, активованого з 

розплаву сполукою хлористого європію, є те, що максимум довгохвильової смуги 

розміщений в ділянці 760 нм [8]. Методом ЕПР встановлено, що європій вбудовується в 

PbI2 в двовалентному стані. В спектрах випромінювання кристалів PbI2, активованих Cd2+ і 

Eu2+, при лазерному збудженні також додатково спостерігаються інтенсивні смуги в 

червоній ділянці спектра. 

Таким чином, з отриманих результатів слідує, що введення домішок марганцю та 

хлору у вигляді сполуки MnCl2 в PbI2 спричинює зміну спектрального складу 

люмінесценції: появу додаткової смуги при лазерному збудженні та перерозподіл 

інтенсивності на користь довгохвильового свічення при рентгенівському збудженні. В 

роботі [2] смуга прикрайового випромінювання 512 нм PbI2 приписана центру I2
–. 

Незначне свічення з максимумом в ділянці 495–500 нм пов’язане з випромінювальною 

релаксацією вільних екситонів. Іони марганцю знаходяться в ґратці дослідженого 

PbI2:MnCl2 в двовалентному стані [1]. Люмінесценція Mn2+-центрів в отриманому кристалі 

за низької температури не спостерігається. Отримані результати досліджень спектральних 

характеристик кристалів на основі PbI2 з врахуванням результатів роботи [9] дають 

підставу припустити, що люмінесценція в смузі 700–715 нм виникає при рекомбінації 

носіїв заряду по сусідству з іонами Pb+, асоційованими з аніонними вакансіями [10]. 

Дипольні центри типу (Pb+–Va
+) виявлені при дослідженні електретних станів в PbI2 [11]. 

Наявність у цих кристалах домішкових іонів з меншим іонним радіусом Mn2+ (0,91 Å), ніж 

іони Pb2+ (1,26 Å) [1, 12], приводить до розпорядкування кристалічної ґратки. Збільшення 

інтенсивності свічення в червоній ділянці спектра при активації PbI2 іонами Mn2+ 

пов’язане з деформацією ґратки навколо іона домішки, що є основною причиною 

виникнення потенціальної ями для захоплення електронних збуджень та передачі їх енергії 

центрам, характерним для матриці.  

Різке температурне гасіння короткохвильової смуги люмінесценції PbI2:MnCl2 може 

бути зумовлене термічною делокалізацією дірок з центрів Vk-типу. При цьому частина 

дірок захоплюється більш глибокими центрами, що спричинює деяке збільшення 

інтенсивності довгохвильового випромінювання в інтервалі температур 85–95 К. 

Високотемпературне гасіння свічення з максимумом при 700 нм може бути зумовлене як 

термічно стимульованою делокалізацією дірок з цих центрів та їх безвипромінювальною 

рекомбінацією на глибоких електронних центрах, так і фотохімічними та іонними 

процесами [7]. Свічення цього кристала з максимумом в ділянці 580–595 нм, яке пов’язане 
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з неконтрольованою домішкою кисню, також сильно послаблюється при підвищенні 

температури кристалів від 85 до 200 К. 

Зміщення максимума червоної смуги в короткохвильову ділянку при легуванні PbI2 

домішкою кадмію та в довгохвильову ділянку при легуванні кристала домішкою європію 

відносно спектрального положення найбільш довгохвильової смуги випромінювання 

йодистого свинцю також може бути пов’язане з відмінністю іонних радіусів домішок Cd2+ 

(0,99 Å) [12] і Eu2+ (1,63 Å) [13] від іонного радіуса Pb2+. В залежності від співвідношення 

іонних радіусів міняється енергія зв’язку між донором і акцептором в комплексі (Pb+–Va
+), 

що приводить до зміни енергетичних станів випромінювальних центрів, відповідальних за 

випромінювання в червоній ділянці спектра.  

При дослідженнях ТСЛ кристалів встановлено, що домішки Cd2+ і Eu2+ слабо 

впливають на спектр рівнів захоплення PbI2. Мала ефективність накопичення дефектів, 

відповідальних за ТСЛ кристалів може бути обумовлена значною рухливістю первинних 

дефектів або великими розмірами зони рекомбінації. Особливим є те, що сильне 

температурне гасіння в довгохвильовій смузі РЛ спостерігається в ділянці термічного 

руйнування центрів захоплення, відповідальних за піки ТСЛ в інтервалі температур 170–

190 К. 

З отриманих спектрів активованих кристалів йодистого свинцю слідує, що 

випромінювання в червоній ділянці спектра не пов’язане з внутрішньоцентровими 

переходами в іонах Pb2+, а може бути зумовлене випромінювальною релаксацією аніонних 

екситонів, локалізованих на донорно-акцепторних парах (Pb+–Va
+). Кристали на основі 

йодистого свинцю з ефективною люмінесценцією в червоній ділянці спектра можуть бути 

використані в парі з кремнієвими фотодіодами для виготовлення комбінованих детекторів 

для реєстрації іонізуючого випромінювання при низьких температурах. 
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На основі аналізу діаграм стану подвійних систем можна стверджувати, що 

більшість з них передбачає повну розчинність компонент у рідкому стані. Лише незначна 

їх частина вказує, що в рідкому стані існує інтервал незмішування двох різних фаз. Як 

показали результати структурних досліджень, а також дані вимірювання фізичних 

властивостей лише при нагріванні таких розплавів до відносно високих температур вони 

стають атомарними розчинами. 

Особливе місце серед розплавів подвійних систем займають евтектичні сплави. З 

точки зору термодинаміки фазових рівноваг для евтектик характерна обмежена 

розчинність в твердому стані і необмежена в рідкому. Однак, поблизу лінії ліквідус такі 

системи проявляють мікронеоднорідний ближній порядок, який проявляється в існуванні 

структурних одиниць на основі компонент системи. У випадку евтектичних систем, 

компонентом яких є хімічна сполука, мікронеоднорідність структури в рідкому стані 

проявляється в більшій мірі. Cтруктурні одиниці рідких евтектик мають різні розміри, що 

відображається на такому параметрі як півширина основного максимуму структурного 

фактора. Однак, в бінарних системах цей параметр є функцією відповідних параметрів 

компонент, яка не завжди є їх адитивною сумою. У зв’язку з цим питання про розмір 

структурних одиниць ускладнюється рядом методологічних трудностей. Тим не менше, їх 

вплив на різні фізичні процеси, пов’язані з переходом в твердий стан є принциповий, а 

особливо в умовах нерівноважної кристалізації. 

Інтерес до вивчення закономірностей в будові систем, структурні одиниці яких 

мають розміри що лежать в межах від кількох ангстрем до десятків нанометрів в значній 

мірі зріс завдяки значному прогресу в галузі дослідження нанокристалічних матеріалів. Не 

дивлячись на те, що між структурними одиницями в рідкому стані і наносистемами в 

твердому є певні відмінності, багато характеристик їх поведінки залишаються схожими. У 

зв’язку з цим нами проведено аналіз структурних мікронеоднорідностей в розплавах 

деяких евтектичних систем. Увага зосереджувалась на тих з них, положення перших 

максимумів СФ яких значно відрізняються, що пов’язано з великим значенням розмірного 

фактора. Були вибрані розплави евтектичних систем Cu-Si, Co-B іCo-Sn, кожна з яких не є 

простою евтектикою, а формуються двома фазами – чистим компонентом і хімічною 

сполукою. 
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Останніми роками все більше уваги привертають матеріали нанометрового розміру. 

Перш за все це пов'язано з тим, що нанометровий масштаб вносить суттєві зміни у фізико-

хімічні властивості, порівняно з властивостями об’ємних матеріалів. У гетерогенних 

системах на розмірні ефекти впливають також морфологія частинок, їх розподіл і 

взаємодія між поверхнями. Через це дослідження нанорозмірних гетерогенних систем 

може відігравати важливу роль у розумінні процесу формування властивостей при 

виготовленні матеріалів у нанорозмірному режимі. Прикладом таких систем є 

металоматричні композити з нанорозмірними металевими або неметалевими 

наповнювачами. 

Синтез композитів з металевою матрицею, зміцнених металевими наночастинками, 

стикається з проблемою хімічної взаємодії між матрицею та металевими частинками. Така 

взаємодія може бути корисною в деяких випадках або навпаки. Наприклад, хімічна 

взаємодія порошків металів і сплавів з рідкими металами є основною для дифузійно-

твердіючих припоїв або так званих металевих клеїв. У таких багатокомпонентних 

системах паралельно або послідовно утворюються декілька інтерметалічних фаз, що 

впливає на процес фазоутворення та властивості синтезованого матеріалу. Аналіз 

літератури показує, що це питання ще недостатньо вивчене. Залишається невизначеною 

послідовність утворення інтерметалічних сполук у системах, що містять декілька таких 

сполук, а фактори, що керують цим процесом, ще не до кінця вивчені. 

З іншого боку, хімічна взаємодія небажана при формуванні магнітних рідин з 

металевою матрицею. 

Тому в даній роботі досліджено фазоутворення при взаємодії дрібних частинок 

металу з металевою матрицею. 

Композити готували методом механічного змішування з подальшою 

термообробкою при різних температурах та різної тривалості. Фазовий аналіз проводили 

на основі даних рентгеноструктурного аналізу, отриманих за допомогою дифрактометра 

STOE STADI P (випромінювання Cu Kα1   , λ = 1,5406 Å, в кутовому діапазоні 6≤ 2θ ≤ 100° з 

кроком сканування 0,015° та часом сканування 250 с ). Структуру в рідкому стані 

досліджували за допомогою високотемпературного рентгенівського дифрактометра за 

різних температур. 

Як результат досліджень встановлено кінетику утворення інтерметалічних сполук 

на межі рідина–кристал для деяких нанокомпозитних систем на основі евтектичних 

сплавів. 
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Метод рідинно-фазної епітаксії (РФЕ) дозволяє розробляти люмінесцентні матеріали 

у формі монокристалічних плівок (МП) на основі різних типів оксидних сполук [1]. 

Технологія РФЕ також використовується для створення багатошарових композиційних 

люмінесцентних матеріалів на основі МП і монокристалічних (МК) підкладок з однаковою 

або близькою кристалічною структурою (гомоепітаксія та квазігомоепітаксія) [2, 3]. 

У цій роботі представлені результати наших останніх розробок композитних 

сцинтиляторів на основі сполук гранатів у формі МП плівок і МК підкладок для 

одночасної реєстрації різних компонентів змішаних потоків іонізаційного 

випромінювання. Такі композитні сцинтилятори є дво-, три- та чотири-шаровими 

епітаксійними структурами, що складаються з декількох МП гранатів, легованих іонами 

Ce3+, а саме: МП гранату Gd3Al5-xGaxO12:Ce (GAGG:Ce) із вмістом Ga x=0,18–2,25 (перший 

шар), МП гранату Tb3Al5O12:Ce (TbAG:Ce) (другий шар) та МП гранату Y3Al5O12:Ce 

(YAG:Ce) у (третій шар). Як підкладки, використовувалися МК Gd3Al5-xGaxO12:Ce 

(GAGG:Ce) зі змінною концентрацією Ga в діапазоні x=2,3 – 3,0. 

Зразки композитних сцинтиляторів GAGG:Ce МП/GAGG:Ce МК, TbAG:Ce МП / 

GAGG:Ce МП/GAGG:Ce МК та YAG:Ce МП/ TbAG:Ce МП/GAGG:Ce МП/GAGG:Ce МК з 

різною товщиною плівок відповідно у діапазонах 15-29 мкм (GAGG:Ce), 15 -108 мкм 

(TbAG:Ce) і    13-17 мкм (YAG:Ce), та підкладки GAGG:Ce МК з вмістом Ga 2,3, 2,5 і 3,0 і 

товщиною 1 мм кристалізували методом РФЕ з розплавів-розчиеів на основі флюсу PbO-

B2O3. Комбінації зазначених сполук гранатів для МП та МК вибрано з метою забезпечення 

кращого розділення кривих загасання сцинтиляції при реєстрації різних компонентів 

змішаних іонізуючих потоків, що містять α- і β-частинки та γ- кванти. З цією метою 

досліджено сцинтиляційні властивості відповідних епітаксійних структур (амплітудні 

спектри, світловий вихід та кінетику загасання сцинтиляції) при збудженні α– частинками 

(239Pu), β- частинками (90Sr+90Y) та γ–квантами (137Cs). 

Подяка: Робота була виконана в рамках проекту Польського Національного Центру Науки 

(NCN) № 2018/31/B/ST8/03390 та проекту MEYS SOLID21 CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760 

Чеської Республіки. 

[1] Nanocomposite, Ceramic, and Thin Film Scintillators, Pan St. Publ. Pte. Ltd.; 2016. 

[2] S. Witkiewicz-Lukaszek, V. Gorbenko, et all, Crystal Growth@ Design 18 (2018) 1834. 

[3] S. Witkiewicz-Lukaszek, V. Gorbenko, T. Zorenko, et all, CrystEngComm 20 (2018) 3994 
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Heterostructures consisting of HM/CoFeB/HM (HM=Heavy Metal) are important for the 

development of low power spintronics, thanks to the phenomena like Interfacial Dzyaloshinskii–

Moriya Interaction, Spin Hall effect etc. The HM interface layers can significantly affect the 

magnetic properties as well as thermal stability of the CoFeB layer [1]. Further, local structure 

around Co atoms can differ significantly from that around Fe atom [2]. In the present work, 

magnetic circular dichroism in hard x-ray photoemission (MCD-HAXPES) has been used to 

elucidate the possible difference in the electronic structure of Fe and Co atoms and the effect of 

interfacing HM layer on the same. Multilayers: Si(substrate)/HM 20nm/ Co40Fe43B17 10nm/ HM 

3nm/ Al 3nm (HM=Mo, W) were deposited using magnetron sputtering. CoFeB layer is 

amorphous in nature. MCD-HAXPES measurements were done at beamline P22 of PETRA III 

[3], Hamburg, using 6 keV X-rays, falling at a grazing angle of 20. The helicity of the photons 

was changed using the in-vacuum phase retarder based on a 400 µm thick diamond single crystal 

with (100) orientation. Measurements were done in the remnant state of the films with the easy 

axis along the propagation direction of x rays. For Mo_CoFeB sample, the polarization-

dependent spectra for the Fe and Co 2p core levels are shown in Fig. 1. The maximum 

asymmetry is found to be 39% for Fe and 22.6% for Co. Splitting of the main 2p3/2 line is found 

to be 430 meV and 130 meV for Fe and Co atoms respectively. In the sample W_CoFeB, the 

splitting of 2p3/2 line is 310 meV and 90 meV for Fe and Co respectively, which is significantly 

lower, suggesting that the magnetic moments of both Fe and Co are lower in the sample 

W_CoFeB as compared to Mo_CoFeB . Co spectrum has an additional weak shoulder at 4 eV 

from the main 2p3/2 line. This may be an indication of a correlation-induced satellite of majority 

spin nature in Co.  

 

[1] J. Dwivedi et al., J. Magn. Magn. Mater. 466 (2018) 311. 

[2] K Pussi et al., J. Phys.: Condens. Matter 33 395801 (2021) 

[3] C. Schlueter et al., 13th International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, 

SRI2018, Taipei, Taiwan, AIP conference proceedings 2054(1), 040010 (2019)
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Fig. 1. Polarization-dependent core-level spectra for the Fe and Co 2p excitations. Insets show 

the dichroism in the HAXPES spectra. 
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Luminescence materials via rare-earth ions doping approach have been widely studied 

and applied for lasers, lighting, screen, displays, biomedicines, and so on, owing to the plentiful 

energy levels transitions over a broad range of photon energies. Recently, white-light-emitting 

diode (W-LED) have been considered as the 4th lighting source because of their excellent 

advantages of high lumen efficiency, small size, good material stability, environmental 

friendliness and low energy consumption. Accordingly, huge researches have been put on the 

optimization of W-LEDs with high quality.  

Typically, the most popular approach to generate white light is by using Y3Al5O12:Ce3+ 

(YAG:Ce3+) phosphor and blue LED chip. The disadvantage of these combinations, however, is 

poor color rendering index (CRI < 80) due to a lack of red emission. From the point of view, for 

achieving good quality of W-LEDs, to develop novel phosphors is essential to replace YAG:Ce3+ 

to obtain the warm white light with higher CRI. 

In this study, a series of Sr8MgGa(PO4)7: Eu2+ (SMGP: Eu2+) phosphors are prepared by a 

solid state reaction. The phase purity, crystal structure, luminescence properties, decay lifetime as 

well as thermal quenching and CIE chromaticity coordinates are thoroughly investigated. The as-

synthesized SMGP: Eu2+ phosphors demonstrate a broad absorption band extending from 250 to 

500 nm, which could be excited at near UV or blue chips. The composition-optimized SMGP: 

1%Eu2+ phosphor exhibit intense yellow emission at 590 nm with a FWHM (Full Width at Half 

Maximum) of 82 nm under 396 nm excitation. 

Among these reported phosphors, β-Ca3(PO4)2-type structure phosphors have been drawn 

much attention for W-LEDs applications, such as Sr8MgM(PO4)7: Eu2+ (M = Y or La), 

Sr8ZnSc(PO4)7: Eu2+, Sr8MgLu(PO4)7, Sr8MgGd(PO4)7: Eu2+, Sr8MgSc(PO4)7: Eu2+  and so on. 
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Fig. 1. SEM images of the SMGP: 1%Eu2+ microcrystal particles, and element mapping images 

of Sr, Mg, Ga, P, and O for the selected SMGP: 1%Eu2+ particle. 

 

 
Fig. 2. (a) CIE coordinate diagram for prepared SMGP:1%Eu2+ samples in varying current. (b) 

Electroluminescent spectrum of the fabricated W-LEDs. 

 

Performed DFT calculations of SMGP host and SMGP: Eu2+ phosphors explained the 

process of creating valence and conductivity bands The calculated bandgaps are consistent with 

determined from reflectance measurements. In addition, we fabricate white light emitting devices 

(WLEDs) by integrating the yellow-emitting SMGP: Eu2+ phosphor, commercial blue-emitting 

BaMgAl10O17: Eu2+ (BAM) phosphor and a 380 nm near UV chip, which displayed excellent 

white light described by CIE chromaticity coordinates at (0.30, 0.31), high CRI (Ra = 91) and 

CCT (7129 K). The results convincingly indicate that SMGP: 1%Eu2+ is an efficient yellow-

emitting phosphor for WLEDs applications. 

This work is supported by the PRELUDIUM 15 program of Polish National Science 

Center (Grant No. 2018/29/N/ST3/02901). Calculations were carried out using resources 

provided by Wroclaw Centre for Networking and Supercomputing (http://wcss.pl), grant No. 

WCSS#10106944 and WCSS#10106945. 
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A series of novel red-emitting La6Ba4Si6O24F2:Sm3+ (LBSOF:Sm3+) phosphors was 

synthesized by a conventional solid state reaction. The crystal structure and atomic coordinates of 

La6Ba4Si6O24F2:Sm3+ were characterized by Rietveld refinement. Luminescent properties of as-

synthesized La6Ba4Si6O24F2:Sm3+ phosphors are studied by measuring the 

photoluminescence/photoluminescence excitation (PL/PLE) spectra, decay life time, and thermal 

quenching. The results indicate that composition-optimized LBSO:1%Sm exhibits orange-red 

emission peaks located at 564, 601, 608 and 648 nm attributed to the 4G5/2 → 6H5/2, 
4G5/2 → 6H7/2, 

4G5/2 →6H7/2 and 4G5/2 → 6H9/2 transitions of the Sm3+ ions correspondingly. In addition, the 

electronic band structure and density of states for LBSOF and La6Ba4Si6O24F2:Sm3+ are studied 

by the first principles calculations. The white LED was fabricated by combiningg a 405 nm chip 

and blue/green emitting phosphors; the potential of such LED for further applications was 

demonstrated.  

This work is supported by the PRELUDIUM 15 program of Polish National Science 

Center (Grant No. 2018/29/N/ST3/02901). Calculations were carried out using resources 

provided by Wroclaw Centre for Networking and Supercomputing (http://wcss.pl), grant No. 

WCSS#10106944 and WCSS#10106945. 
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У кристалах з подвійним променезаломленням показники заломлення для променів 

з різною поляризацією змінюються зі зміною температури по різному. Тому при 

спостереженні коноскопічних фігур у пластинках таких кристалів за умови зміни 

температури кристалу центральна ділянка коноскопічної фігури періодично 

просвітлюється і темніє завдяки інтерференції двох поляризованих пучків світла, на які 

розділився початковий плоско поляризований пучок падаючого світла, проходячи через 

кристал. При подальшому проходженні цих пучків світла через аналізатор, останній 

пропускає проекції світлових векторів кожного з пучків на напрям своєї головної 

площини. Таким чином, отримуються два пучки з однаковими площинами поляризації, але 

різною довжиною оптичних шляхів, тобто, з певною різницею фаз, які інтерферують між 

собою [1].  

Оптична схема установки для спостереження інтерференції пучків світла, які 

проходять через кристал з подвійним променезаломленням, наведена нижче. 

 

Було запропоновано використати періодичні зміни інтенсивності коноскопічної 

картини для отримання інформації про зміну температури кристалічної пластинки, а також 

– температури тримача, на якому вона встановлена. Інформація отримується оптичним 

способом на основі аналізу попередніх інтенсивностей інтерференційної картини. Тому 

відсутні проблеми, пов’язані з підведенням до зразка проводів термопари, або 

вимірювання температури зразків, які перебувають у сильних електричних полях, де 

неможливо приєднати термопару, не приєднавши її електрично до зразка, який перебуває 

під високим потенціалом, або вимірюванням температури об’єкта, що обертається. 

mailto:mykola.m.romaniuk@gmail.com
mailto:mykola.m.romaniuk@lpnu.ua
mailto:olha.b.bilenka@lpnu.ua
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Однак, виникла проблема підрахунку числа пройдених інтерференційних 

максимумів, точніше, автоматичного визначення напряму зміни оптичної різниці ходу 

променів, які вийшли з кристалічної пластинки: вона зростає, чи зменшується? 

Було запропоновано поділити пучок світла після виходу із кристалічної пластинки 

на три частини, і на шляху двох із них ввести додатково пластинки які змінюють різницю 

ходу променів додатково на  ̶  λ/4, та + λ/4. Їх інтенсивності позначимо, I1 (пластинка  ̶  λ/4), 

I2 (без чвертьхвильової пластинки), I3 (пластинка +  λ/4). 

Інтенсивності усіх трьох пучків вимірюються за допомогою трьох однакових 

фотодіодів, струм на виході яких підсилювався трьома операційними підсилювачами 

К140УД8Б. Отримані підсилені сигнали подавали на схему порівняння. Остання дозволяла 

встановити, чи перебуває фотодіод (2), що вимірює інтенсивність пучка світла, на шляху 

якого немає чвертьхвильових пластинок у околі інтерференційного максимуму (I1 < I2 , та 

одночасно I3 < I2). Якщо так, схема записувала, з якого боку від максимуму ми 

знаходимося, а саме: I1 < I3, чи I1 > I3. У випадку, якщо система залишалася у околі 

максимуму, але співвідношення сил струмів змінювалося із  I1 < I3 на I1 > I3, то на виході 

схеми появлявся імпульс, який подавався на вхід лічильника максимумів  ̶ 1, і показував, 

що число зареєстрованих інтерференційних максимумів зменшилося на одиницю. Якщо 

співвідношення сил струмів змінювалося із  I1 > I3 на I1 < I3, то на виході схеми появлявся 

імпульс, який подавався на вхід лічильника максимумів  +1, який подавався на лічильник 

пройдених максимумів, і показував, що число зареєстрованих інтерференційних 

максимумів збільшилося на одиницю. На рисунках інтенсивності I1, I2 та I3 позначені  

 

 

 

 
Max:  I1 < I2 , та одночасно I3 < I2 , та I1 > I3  Max:  I1 < I2 , та одночасно I3 < I2 , та I1 = I3 

 

 

 
Max:  I1 < I2 , та одночасно I3 < I2 , та I1 < I3  Min:         I1 > I2 , та одночасно I3 > I2  
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точками зліва направо. 

Якщо критерії близькості до максимуму порушувались,  схема не реагувала на 

зміну співвідношення сигналів I1 та I3. 

Блок -  схема пристрою для вимірювання температури наведена на рисунку. Згадані 

вище фотоприймачі на блок – схемі позначені номерами: 12 (I1), 14 (I2) та 13 (I3). 

 
Пристрій містить джерело монохроматичного поляризованого світла 1, пристрій 

для формування пучка світла 2, коліматор 3, чутливу пластинку двозаломлюючого 

кристала 4, два світлоподільні кубики 5 та 6, дві фазові пластинки 7 та 8,  три аналізатори 9 

– 11, три фотоприймачі 12, 13 та 14, попередні підсилювачі фотоструму 15, 16 та 17, блок 

порівняння сигналів 18, логічний пристрій 19, блок пам’яті 20, блок формування керуючих 

імпульсів 21, реверсивний лічильник 22, пристрій для реєстрації дробової долі порядків 23. 

Принцип дії пристрою захищений авторським свідоцтвом на винахід [2]. 

 

 

[1] М.О. Романюк, А.С. Крочук, І.П. Пашук, Оптика, Львів (2012), с.564. 

[2] Н.Н. Романюк, Н.А. Романюк, А.М. Костецкий. Поляризационно-оптическое 

устройство для реверсивного счета полос интерференции. АС СССР SU1032329A1 1983 г. 

[3] Н.А. Романюк, А.М. Костецкий, В.М. Габа. Устройство для измерения параметров 

вращающихся объектов, преимущественно температуры, скорости и радиальных биений. 

АС СССР    SU1015270A1   1981г. 

[4] Н.А. Романюк, А.М. Костецкий, В.М. Габа. Устройство для измерения температуры. 

АС СССР   SU821960A1.   1979г. 

 

 

https://patenton.ru/patent/SU1015270A1
https://patenton.ru/patent/SU1015270A1
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ДОСЯГНЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ КРИСТАЛООПТИКИ 

ВІД 1972 РОКУ 

 
Романюк Микола Олексійович 

(Львівський національний університет ім. Івана Франка,  

вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів, 79005, Україна,  

е-mail: mykola.m.romaniuk@gmail.com) 
 

1. Видавнича діяльність лабораторії кристалооптики 

 

Лабораторія кристалооптики видала такі матеріали: 

 

[1] М.О. Романюк, Кристалооптика: конспект лекцій, Львів (1971), с.118  (конспект 

лекцій, як наша перша згадка на кафедрі про лабораторію кристалооптики). 

 

[2] М.О. Романюк, Акустооптика, Київ (1989), с.88  (навчальний посібник). 

 

[3] М.О. Романюк, Кристалооптика, Київ (1997), с.432  (навчальний посібник). 

 

[4] В.Ю. Курляк, Л.Т. Карплюк, М.Р. Тузяк, Практикум з курсу „Атомна фізика”, 

Львів (2008), с.112  (лабораторний практикум). 

 

[5] М.О. Романюк, А.С. Крочук, І.П. Пашук, Оптика, Львів (2012), с.564 

(підручник). 

 

[6] О.Я. Тузяк, В.Ю. Курляк, Основи електронної та зондової мікроскопії, Львів 

(2012), с.296  (навчальний посібник). 

 

[7] М.О. Романюк, Практикум з кристалооптики і кристалофізики, Львів (2012), 

с.362 (навчальний посібник). 

 

[8] В.Й. Стадник, М.О. Романюк, Р.С. Брезвін, Електронна поляризовність фероїків, 

Львів (2014), с.306  (монографія). 

 

[9] М.О. Романюк, Кристалооптика, Львів (2017), с.456  (навчальний посібник, 

видання друге, доповнене). 

 

[10]  Р.С. Брезвін, В.М. Габа, М.О. Романюк, В.Й. Стадник, Оптико-електронні 

параметри фероїків групи сульфатів та цинкатів, Львів (2018), с.244 (монографія). 

 

[11] А. Франів, В. Стадник, В. Курляк, Фізика низьких температур, Львів (2018), 

с.362  (навчальний посібник). 

 

mailto:mykola.m.romaniuk@gmail.com
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[12] І.П. Пашук, А.С. Волошиновський, В.В. Вістовський, Задачі з оптики, Львів 

(2020), с.326  (навчальний посібник, за редакцією проф. М.О. Романюка, він же 

рецензент). 

 

 

На матеріалах лабораторії кристалооптики КЕФ також видано наступні роботи: 

 

[1] В. Габа, Спектрально-температурні деформації оптичних індикатрис у іонних 

кристалах та фізичні аспекти їх практичного застосування, Львів (2006), с.228 

(монографія). 

 

[2] В. Стадник, В. Габа, Рефрактометрія діелектричних кристалів з неспівмірними 

фазами, Львів (2010), с.352 (монографія). 

 

Про роботу лабораторії кристалооптики згадується у наступному виданні: 

 

[1] В. Стадник, В. Курляк, З когорти плугатарів ( з нагоди 80-річчя від дня 

народження Миколи Олексійовича Романюка ), Львів (2011), с.116 (наукове 

видання). 

 

 

2. Фізичні ідеї – від лабораторії кристалооптики: 

 

̶ Інверсія знаку двопроменезаломлення Δn. 

̶ Вимірювання абсолютної температури. 

̶ Вимірювання (інтегрування) дози радіації. 

̶ Розширення можливостей теплових вимірювань (оптико-спектральна 

метрологія). 

̶ Виявлення оптичної неоднорідності сегнетоелектриків. 

̶ Оптичне вивчення динаміки доменів. 

̶ 30 авторських свідоцтв на винаходи та деклараційних патентів – це 30 нових 

ідей! 

 

3. Освоєння апаратури й методики отримання спектрів у вакуумному ультрафіолеті 

(ВУФ) 

 

Сьогодні дослідження у ВУФ розв’язують такі задачі: 

 

– Вказують на природу екстремумів записаних спектрів поглинання. 

– Дають матеріали для розрахунків природи відповідних екстремумів. 
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РОЗРОБЛЕННЯ КОМПОЗИТНИХ ФОТОКОНВЕРТОРІВ ДЛЯ 

БІЛИХ СВІТЛОДІОДІВ НА ОСНОВІ ЕПІТАКСІЙНИХ 

СТРУКТУР ГРАНАТІВ YAG:Ce, TbAG:Ce ТА LuAG:Ce 
 

A. Markovskyi1,2, V. Gorbenko1, T. Zorenko1, A. Fedorov 3, Yu. Zorenko1 

 
1 Departament of Physics, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland; 

2Mechantronic Department, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland; 
3Institute for Single Crystals, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine 

Email: a.mark@ukw.edu.pl 
 

Розвиток планарного дизайну (PCLC) білих світлодіодів (WLED), де люмінофор 

відокремлений від світлодіодного чіпа [1], вимагає розроблення нових температурно-

витрималих люмінофорів, які можна збуджувати високопотужним синім або УФ 

випромінюванням світлодіода або лазера. Для цього необхідно досліджувати нові 

високотемпературно стабільні фосфори-конвертори у вигляді монокристалів (МК) та 

монокристалічних плівок (МКП), а також епітаксійних структур на їх основі [2]. Гранат 

Lu3Al5O12:Ce (LuAG:Ce) вважається відмінним термостабільним люмінофором-

конвертором для зеленувато-білих світлодіодів. Зокрема, температурна стабільність 

люмінесценції Ce3+ у матриці LuAG є найвищою серед всіх алюмінієвих гранатів з 

початком загасання біля 700 К [3]. Однак застосування МК і МКП LuAG:Ce 

ускладнюється через відсутність достатньої кількості червоного компонента свічення, і 

такі WLED мають низький індекс передачі кольору CRI близько 60 та високу корельовану 

колірну температуру (CCT) у діапазоні 7000–8000 K, що обмежує його застосування та 

може завдати шкоди сітківці ока людини. Для вирішення цих проблем та покращення 

фотоконверсійних властивостей гранату LuAG:Ce, розглядається додаткова можливість 

комбінування цього люмінофора з жовтим люмінофором YAG:Ce, та помаранчево-

червоним люмінофором TbAG:Ce  

Ця робота присвячена розробці нового типу композитових багатошарових 

фотоконверторів на основі епітаксіальних плівок  Lu3Al5O12:Ce (LuAG:Ce), Y3Al5O12:Ce 

(YAG:Ce) і Tb3Al5O12:Ce (TbAG:Ce), почергово вирощених на монокристалічнй підкладці 

YAG за методом рідинноофазної епітаксії (LPE). Досліджено вплив товщини кожної з 

плівок на фотоконверсійні властивості тришарових конверторів. Досліджувані зразки 

демонструють широкий спектр випромінювання завдяки компенсації блакитно-зеленого 

провалу додатковим випромінюванням плівки LuAG:Ce разом із жовто-помаранчевим 

випромінюванням від МП YAG:Ce та TbAG:Ce, що наближує спектр WLED до більш 

натурального світла. У свою чергу, зміна товщини плівок трьошарового фосфор-

конвертора дозволяє отримати практично будь-який відтінок кольору білого світла від 

зеленого до помаранчевого випромінювання на колірній діаграмі. 

 

[1] Wei N, Lu T, et. al., Appl. Phys. Lett. (2012) 101, 061902. 

[2] Markovskyi A., Gorbenko V., Zorenko T., et. al., CrystEngComm (2021), 23, 3212.  

[3] Ivanovskikh K. V. et al  ECS J. Solid State Sci. Technol. (2013) 2 R3148 
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РОЗШИРЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЛАЗЕРА 

НА ВІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОНАХ 
 

G.Geloni, C.Lechner, S.Serkez, A.Trebushinin, J.Yan 

European XFEL, Holzkoppel 4, 22869 Schenefeld, Germany 
 

Лазери на Вільних Електронах (Free-Electron Lasers – FEL) – важливий інструмент 

для експериментальних досліджень в багатьох галузях науки. Концептуально сам лазер, 

ваховуючи його складність і вартість котра подекуди перевищує мільярд євро, має все ще 

не до кінця розкритий потенціал. Це робить його не тільки іструментом а і об’єктом 

вивчення і вдосконалення. 

Європейський Лазер на Вільних Електронах [1] - FEL побудований в рамках 

європейської колаборації – генерує імпульси з високою поперечною когерентністю, 

енергією фотонів в межах 250 - 30000еВ, тривалістю порядка 10 фемтосекунд і енергією 

імпульсу до 17 міліджоуль (що відповідає максимальній піковій потужності близько 

теравата). Півширина спектру випромінювання залежить від енергії фотонів і становить 

порядка 0,1%. Наукова група FEL Physics (FPH) в співпраці з Deutsches Electronen 

Synchrotron (DESY) істотним чином розширила більшість параметрів випромінювання як 

кількісно так і якісно. 

Характерно низька тривалість FEL імпульсів дає змогу досліджувати 

швидкоплинну динаміку фізичних процесів з характерним часом від сотень до декількох 

фемтосекунд. Ундулятор гілки SASE3, котра оптимізована для області м’якого 

рентгенівського випромінювання, значно довший ніж необхідно для досягнення режиму 

насичення. Ми запропонували розділити його посередині магнітною чіканою, здатною з 

високою точністю затримувати електронний пучок на час до пікосекунди. В подальшій 

половині ундулятора процес випромінювання починається з нуля з заданою в чікані 

затримкою і заданою ундулятором енергією фотонів. Проект успішно завершений в 2021 

році і режим pump-probe активно використовується користувачами лазера [2]. 

Також, з поміж іншого, ми експериментально показали можливість зменшити 

тривалість FEL імпульсу до рівня фемтосекунди – сотень аттосекунд, критично зжавши 

електронний пучок і поперечно нахиливши його протягом випромінювання в ундуляторі 

максимально збільшивши поперечну дисперсію транспортної системи електронного 

пучкаю. Цей метод також можна об’єднати з pump-probe режимом [3].  

Поляризація синхротронного і FEL випромінювання визначається магнітним полем 

ундулятора, а у випадку лінійної поляризації – площиною в якій електронний пучок 

повертається магнітним полем. При цьому поляризація всього імпульсу фіксована, 

оскільки всі електрони в пучку зазнають дії того ж магнітного поля. Ми запропонували 

метод модуляції поляризації FEL випромінювання вздовж імпульсу зі швидкістю порядка 

терарадіан за секунду, накладаючи імпульси з відмінною частотою і ортогональною 

поляризацією (протилежні точки на сфері Стокса) в двох послідовних ундуляторах типу 

Apple-X. Результуюча поляризація – результат інтерференції цих імпульсів – змінюється з 

часом, якщо частота одного з них зміщена (повний цикл за ~100 фемтосекунд), або з 

поперечною координатою (повний цикл кожні декілька мікрон)  [4]. 

Надійна і передбачувана робота лазера вимагає наявності діагностики стану 

електронного пучка, в тому числі його поздовжнього фазового простору, поздовжня 
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координата – енергія, оскільки він безпосередньо впливає на характеристики 

випромінювання. Ми запропонували і продемонстрували два методи такої діагностики:  

a) Наявність чікани посеред ундулятора дозволяє сканувати затримку електронного 

пучка і резонансну умову в одній з його частин (Delay-Detune scan). В результаті, 

отримавши спонтанне випромінювання в першій частині ундулятора, ми можемо 

затримати електроний пучок, відлаштувати резонанс подальшого ундулятора і підсилити 

ту частину спектрограми, котра накладається в фазовому просторі «енергія фотонів - час», 

зареєструвавши підсилену інтенсивність. Виміряна залежність дає нам автокореляцію 

спектрограми випромінювання, і дозволяє виділити лінійну компоненту чирпа по енергії 

як електронного пучка так і випромінених фотонів [5]. 

b) Також можна отримати додаткову інформацію застосовуючи статистичний аналіз 

випромінювання FEL. Ми показали що Фур’є перетворення спектральної кореляційної 

функції тотожне автокореляції функції Вігнера випромінювання (за частотою). 

Аналізуючи виміряну автокореляцію, оператор чи користувач лазера може виявити 

нелінійності чирпа в енергії як електронного пучка так і випромінених фотонів [6]. 

Математичне моделювання емісії синхротронного випромінювання та його 

подальшого транспортування отпичною системою до області взаємодії із зразком є 

необхідною сладовою як дизайну експериментальних установок так і інтерпретації 

експериментальних результатів. Ми запропонували принципово новий метод імітації 

синхротронного випромінювання, виходячи з його статистичних властивостей - 

Synchrotron Emission Rapid eVALuator, SERVAL. Метод ґрунтується на заповненні об’єму 

симуляції гаусівським шумом і подальшим обмеженням його форми  в прямому і 

оберненому просторах з урахуванням розміру і розходження джерела випромінювання. 

Крім вищої ефективності, запропонований алгоритм дозволяє напряму вивчати 

когерентність джерела і застосовний також до інших джерел з характеристиками 

теплового випромінювання [7]. 

 

[1] W. Decking et al., A MHz-Repetition-Rate Hard X-Ray Free-Electron Laser Driven by a 

Superconducting Linear Accelerator, Nat. Photonics 14, 6 (2020). 
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Co-doping has been demonstrated to improve the light yield and/or energy resolution for 

compounds activated with Ce [1] and Tl [2]. Limited efforts have been done for co-doping of Eu-

activated halides. We report on the screening of co-dopants for the mixed halide BaBrCl:Eu. 

With a light output of 52,000 photon/MeV and energy resolution of 3.55%, theoretical 

performance of BaBrCl:Eu has not been achieved. Among a large number of aliovalent/isovalent 

co-dopants tested experimentally, Au, at low concentration, was found to give the best 

enhancement for the scintillator characteristics. We fount that co-doping with Au significantly 

improve the light output of BaBrCl:Eu for all Eu concentration in the range of 0.5%<Eu<8% with 

the optimum being at 3%. The results have a direct impact on the crystal growth process, as large 

concentration of Eu has been related to cracking of the crystals.  The role of Au co-dopant in 

scintillation mechanisms of BaBrCl:Eu single crystals will be discussed considering the results of 

first-principal calculations and the defect structure of the compound.  
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твердого тіла, вул. Драгоманова 50, UA 79005 Львів, Україна 
 

Прогрес у галузі відновлюваної енергетики протягом останніх десятиліть 

спричинив дуже інтенсивний розвиток суміжних напрямів науки і техніки. На 

сьогоднішній день сонячна енергетика займає вагоме місце у відновлювальній енергетиці з 

домінуючою часткою на ринку саме сонячних елементів на основі напівпровідникових р-

п-переходів. Водночас, виробництво сонячних панелей такого типу стикається з 

фундаментальним обмеженням ефективності внаслідок особливостей зонної будови 

напівпровідників. Саме тому пошук нових матеріалів для виготовлення сонячних 

елементів став важливою прикладною задачею. Пошук альтернативних підходів до 

перетворення сонячної енергії в електричну дозволив би забезпечити значне підвищення 

ефективності сонячних панелей. Цю задачу може вирішити застосування 

сегнетоелектричних кристалів, що володіють доменною структурою, які можуть 

розглядатися як новітні фотовольтаїчні матеріали для перетворення сонячної енергії. 

Завдяки наявності доменних стінок у сегнетоелектриках  фотогенеровані носії заряду 

можуть бути просторово розділені за рахунок внутрішнього електричного поля, яке 

спричиняється спонтанною поляризацією. Крім цього, сегнетоелектричні матеріали дають 

змогу досягати значно вищих фотонапруг порівняно зі стандартними напівпровідниковими 

сонячними елементами, де цей параметр обмежений шириною забороненої зони. 

Враховуючи, що у багатьох кристалах сегнетоелектрична фаза зазвичай 

спостерігається при досить низьких температурах, дослідження кристала LiH3(SeO3)2 як 

новітнього фотовольтаїчного матеріалу може бути перспективним для використання у 

сонячній енергетиці. Існування сегнетоелектричної фази в цьому кристалі було вперше 

виявлено авторами публікації [1]. Температурний діапазон її існування дуже широкий: -

 96°С-90°С. Також встановлено, що спонтанна поляризація та коерцитивне поле при 

кімнатній температурі становлять 15 мкКл/см2 та 1400 В/см відповідно [1]. Структурні 

дослідження кристала LiH3(SeO3)2 показали досить міцні зв'язки O-H…O, що лежать в 

кристалографічній площині, до якої перпендикулярний полярний напрям [001] [2]. Ці дані 

вказують на значну перспективу дослідження фотовольтаїчного ефекту в сегнетоелектрику 

LiH3(SeO3)2.  

У проведеному експерименті щодо виявлення фотовольтаїчного ефекту зразок 

освітлювали за допомогою світлодіода з максимумом випромінювання на довжині хвилі 

285 нм виробництва Thorlabs Inc. Дослідження петель діелектричного гістерезису, 

вимірювання струму та напруги проводили за допомогою електрометра Keithley 6517A. 

Електроди зі срібної пасти були нанесені на кристалічні грані перпендикулярно до 

напряму поляризації [001]. Петлі діелектричного гістерезису були отримані при кімнатній 

температурі з використанням слабо змінного зовнішнього електричного поля.  

Проведено детальні дослідження електричних властивостей кристала LiH3(SeO3)2 

при кімнатних температурах під дією ультрафіолетового опромінення. Петлі 

діелектричного гістерезису, отримані в темряві та під дією опромінення, 

продемонстрували значний вплив на них УФ світла з довжиною хвилі 285 нм. Таку 

поведінку електричних властивостей кристала LiH3(SeO3)2 можна пояснити зміною 
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динаміки фотоносіїв, генерованих світлом, у внутрішньому електричному полі кристала. 

Часова залежність фотоелектричної напруги в досліджуваному зразку демонструє великий 

фотовольтаїчний відгук з його стрибкоподібним зростанням під впливом УФ світла з 

довжиною хвилі 285 нм. Поведінка залежності фотовольтаїчної напруги від часу після 

ввімкнення УФ опромінення підтверджує існування фотовольтаїчного ефекту у кристалі 

LiH3(SeO3)2. 

 

Робота виконана за підтримки Міністерства освіти і науки України. 
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Development of Nonlinear and Relaxed Optics [1-11] is connected with applications 

power laser beams and large external fields to control and transform both the properties of the 

radiation and the irradiated medium, including phase transformations [12].  

Nonlinear optics (NLO) is the branch of optics that describes the behaviour 

of light in nonlinear media, that is, media in which the polarization density P responds non-

linearly to the electric field E of the light. The non-linearity is typically observed only at very 

high light intensities (when the electric field of the light is >108 V/m and thus comparable to the 

atomic electric field of ~1011 V/m) such as those provided by lasers. Above the Schwinger limit, 

the vacuum itself is expected to become nonlinear. In nonlinear optics, the superposition 

principle no longer holds [1 – 6]. 

From the electrodynamic point of view, nonlinear optical phenomena (classification) can 

be obtained by expanding into a series in terms of the strengths of the electric and magnetic 

polarizability fields of the medium. 

Classical Nonlinear Optical (NLO) processes may be split into two groups [2]: 

1. Intense light field, which is commensurate with the intracrystalline field. 

2. Weak electric field, but strong external fields (mechanical, electric, magnetic) are 

superimposed on the medium. 

The first group of phenomena forms the basis of classical nonlinear optics and arose with 

the development of laser physics. This group of phenomena includes optical pumping of lasers, 

generation of harmonies, parametric generation of light, up and down conversion (Stokes and 

anti-Stokes processes), stimulated Raman and Brillouin scattering, electrostriction, self-focusing 

and self-trapping, etc. 

The second group of phenomena is studied by parametric crystal optics. This group of 

phenomena includes the effects of Faraday, Pockels, Kerr; phenomena of electro- and magneto-

optical gyration, etc. 

According to I. Frank Cherenkov radiation may be represented as Nonlinear Optical 

phenomenon too [9 – 11]. 

The birth of nonlinear optics is generally identified with the epochal experiment on second harmonic 

generation by Franken and coworkers in 1961, in which red light from a ruby laser was frequency doubled 

into the ultraviolet. Studies of electromagnetic nonlinearities, however, go back to the last century and 

in the history of nonlinear development two different paths may be distinguished. One consists 

primarily of magnetic nonlinearities, which played a vital role in the development of the laser itself. The other 

is the line of electric nonlinearities in the form of the Pockets effect and the photoelectric effect, which are 

essentially nonlinear optical effects. 

Nonlinear optics could have been developed much earlier along purely classical lines. Rayleigh was 

well aware of the acoustical nonlinearities and had given an extensive discussion of this in his Theory of 

Sound [1]. If Lorentz had allowed for a slight anharmonicity in his description of the electron as a 

harmonically-bound particle he could well have arrived at the theoretical derivation of a large variety of 

mailto:Trokhimchuck.Petro@vnu.edu.ua
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nonlinear optical effects. But Lorentz lacked the stimulation of stimulated emission of radiation. It was only 

with the invention of the laser by Maiman in 1960 that one had the high light intensities required for 

the experimental study and realization of nonlinear optical responses. The laser has thus played an 

extremely important role in the evolution of nonlinear optics. Today with guided light waves it is possible to 

observe nonlinear optical effects with much lower powers and perhaps in the future it will be possible even 

with incoherent light [1]. 

During this time, molecular nonlinear-optical effects [3] were studied, as well as a number 

of phenomena of parametric crystal optics (gyrotropic phenomena, electro- and magnetogyration) 

[5 – 7].  

Phenomena related not only to nonlinear laser-induced polarization, but also to the 

magnetization of the medium, have also begun to be studied [1, 2]. Of particular interest is the 

study of nonlinear optical phenomena in nanostructures [4]. 

Relaxed Optics (RO) [8 – 11] is a branch of modern physics that describes the processes 

of interaction between light and matter from the point of view of relaxation and evolution of the 

primary optical excitations of the medium. In a narrower sense, this section of physics describes 

the processes of irreversible interaction of light with a medium. The emergence of such a branch 

of physics is due to the development of laser technologies. 

RO can be represented as the most complete formalization of I. Newton's phrase [13]: 

"The transitions of bodies into light and light into bodies obey the laws of nature, which seems to 

be amused by these transformations."  

At the same time, radiative processes belong to Nonlinear Optics, and non-radiative 

processes to Relaxed Optics [9]. 

Initially, the field of application of RO was the physical processes of the irreversible 

action of optical radiation with matter. The name itself appeared in 1992, although the kinetic 

concept was formulated in 1980 and published in the open press in 1984. In 2008 - 2016, the 

electrodynamic and coherent concepts of RO were developed and its subject was formulated 

more broadly. 

The Relaxed Optical processes include the processes of laser doping of semiconductors, 

laser annealing of defects of various nature [1], cascade laser-induced transformations and phase 

transitions [2], etc. 

Recently, cascade models of laser-induced optical breakdown of a medium [10, 11], as 

well as laser-induced sputtering (ablation) of a substance [10, 11], have also been created. 

The processes of Relaxed Optics are mainly of a cascade nature. In this case, the 

processes of nonradiative relaxation alternate with the processes of radiative relaxation, or in 

other words, the phenomena of nonlinear optics can be a source of generation of phenomena of 

Relaxed Optics and vice versa [8 – 11]. 

If nonlinear optical effects according to H. Haken [12] can be considered as non-

equilibrium the second order phase transitions, then relaxed optical processes are, as a rule, the 

first order phase transitions [10, 11]. 

Using the methods of Relaxed Optics, it is possible to study in more detail the problem of 

self-absorption of light with high absorption rates and to simulate a cascade of photoinduced 
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phase transitions and transformations, as well as to investigate optically induced shock processes 

in more detail. 

Of particular interest are the cascades of over-radiating and over-absorbing processes, 

which can be considered as processes of mutual influence of the effects of Nonlinear and Relaxed 

Optics [8 – 11]. 

Thanks to the phenomena of Nonlinear and Relaxed optics, the concept of photochemical 

efficiency was expanded. It was called photon efficiency. The main problem here is the 

generalized Stark-Einstein equation [10, 11]. 

The methods of Relaxed Optics allow for a more in-depth analysis of the chain of 

radiative and non-radiative processes from the point of view the physical chemistry [8 – 11]. 

Perspective areas of both Nonlinear and Relaxed Optics are a more detailed study of 

phenomena and construction their microscopic theories and models. 
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Кристалічну структуру тонких плівок CdSe визначили за результатами 

рентгеноструктурного аналізу (див. рис. 1). Тонкі плівки CdSe кристалізується в кубічній 

структурі (структурний тип – ZnS, просторова група F-43m, розміри елементарної комірки 

для різних зразків наведені в таблиці 1). Розмір кристалітів (D) оцінювали на основі 

розширення піків за допомогою рівняння Шеррера [1]: 




·cos
·9.0

B
D        (1) 

де λ– довжина хвилі рентгенівських променів, B– ширина піку на половині максима 

(FWHM), а θ– кут Брегга. 

Деформація (ε) та щільність дислокації (δ) були розраховані з використанням 

наступних співвідношень [2]: 
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Рис. 1. Рентгенограмма тонких плівок CdSe (S2–S4). 

 

Використовуючи співвідношення (1)–(3) було встановлено основні структурні 

властивості тонких плівок селеніду кадмію. Зменшення величини деформації (за винятком 

S4) свідчить про зменшення концентрації дефектів, що утворюються в ґратці зі 

збільшенням товщини плівки [3]. 

Оптичні властивості тонкої плівки (зокрема показник заломлення n(λ)) можна легко 

оцінити зі спектру пропускання за допомогою методу обвідних [4]. Цей метод 

застосовується у випадку слабкопоглинаючого зразка з цілком прозорою підкладкою, яка 
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набагато товстіша за досліджуваний зразок. Ці умови в даних дослідженнях було 

дотримано. Обвідні криві Tmax(λ) і Tmin(λ) можна отримати за допомогою параболічної 

екстраполяції експериментально визначених точок, які збігаються з місцем розташування 

максимумів та мінімумів інтерференційної картини (див. рис. 2). 

 

Таблиця 1. Структурні параметри тонких плівок CdSe. 

Зразок S2 S3 S4 S5 

Час осадженні, с 360 540 720 1200 

Структурний тип ZnS 

Просторова група F-43m 

Параметри кристалічної 

ґратки (в Å) 

a= 5.9323(9) a= 5.9433(10) a= 5.9700(7) a= 5.9412(10) 

V= 208.78(9) V= 209.94(11) V= 212.78(8) V= 209.71(11) 

D, нм 67.2 69.3 42.6 89.8 

δ, нм-2 2.2·10-4 2.1·10-4 5.5·10-4 1.2·10-4 

ε 6.5·10-2 6.3·10-2 0.11 4.9·10-2 

 

 

Рис. 2. Спектри пропускання тонких плівок CdSe з обвідними кривими (S4 та S5). 

 

Показник заломлення n(λ) (див. рис. 3) тонких плівок CdSe можна розрахувати з 

використанням наступних співвідношень: 

2/122 )( snNNn       (4) 
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де ns– показник заломлення підкладки (визначається з рівняння (5)). 
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Ts– коефіцієнт пропускання підкладки в області прозорості. Параметри аналізу 

спектральної поведінки показника заломлення приведено в таблиці 2. 

У відповідність до моделі одиночного осцилятора у формі, запропонованій Wemple 

і Di Domenico (6) [5]. 
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де E0– енергія одиночного осцилятора, Ed– енергія дисперсії, hν– енергія фотона. Показник 

заломлення n0= n(hν= 0) можна визначити, використовуючи співвідношення 
0

0 1
E
E

n d . 

Моменти M−1 та M−3 оптичних спектрів можна отримати з наступних співвідношень [5]: 
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Крім того, сила осцилятора (f) виражається згідно з Wemple та DiDomenico за 

наступним співвідношенням: 

dEEf 0       (8) 

Показник заломлення n(λ) в області прозорості було апроксимованоза допомогою 

рівняння Зельмеєра: 
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де S0– середня сила осцилятора, а λ0– середня довжина хвилі міжзонного осцилятора. 
 

 
Рис. 3. Спектральна поведінка показника заломлення тонких плівок CdSe (S4 та S5). 

 

Таблиця 2. Результати апроксимації спектральної поведінки показника заломлення 

тонких плівок CdSe з використанням моделі одиночного осцилятора. 

Зразок E0, eV Ed, eV n0 M-1 M-3, eV-2 f, eV2 λ0, nm S0, nm-2 β, eV 

S5 7.25 30.11 2.27 4.15 0.08 218.3 54.07 1.4 10-3 0.47 

S4 7.03 29.21 2.27 4.16 0.08 205.4 55.96 1.3 10-3 0.46 

S3 6.82 28.21 2.27 4.14 0.09 192.4 57.51 1.3 10-3 0.44 

 

[1] P. Scherrer, Mathematisch-Physikalische Klasse., 2, 98–100 (1918). 

[2] S. Prabahar, M. Dhanam, J. Cryst. Growth., 285, 41–48 (2005). 

[3] R. Choudhary, R.P. Chauhan, J. of Mat. Sci.: Mat. in Elect., 30, 5753–5759 (2019). 

[4] H. Ilchuk, et al. Molecular Crystals and Liquid Crystals., 699(1), 1–8 (2020). 

[5] A. Kashuba, et al. Journal of Nano- and Electronic Physics., 13(4), 04006(7) (2021). 



46 

АСТРОНОМІЧНА  ОБСЕРВАТОРІЯ ТА  КАФЕДРА 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ: СТОРІНКАМИ 

СПІЛЬНОЇ ІСТОРІЇ  
 

 Новосядлий Богдан Степанович 

 Астрономічна обсерваторія  ЛНУ ім. І. Франка,  
вул. Кирила і Мефодія, 8, bohdan.novosyadlyj@lnu.edu.lnu 

 

 

 Просторові координати приміщень астрономічної обсерваторії та кафедри 

експериментальної фізики у корпусах Університету на вул. Кирила і Мефодія 8 і 8а 

практично співпадають, але різниця координат об’єктів досліджень — це астрономічні 

відстані. Тим не менше, методи експериментальних досліджень та інструментарій є 

близькими як наслідок однорідності та ізотропності світу — однаковості фізичних законів, 

констант і хімічного складу, -- та спільності базової фізичної освіти. У різні роки викладачі 

та наукові працівники кафедри працювали в Астрономічній обсерваторії за 

сумісництвом... Опис такої співпраці можна знайти у книгах [1,2], а у короткій доповіді 

згадки про неї та бачення її у майбутньому.     
 

 

[1] Історія Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана 

Франка / за ред. Б. Новосядлого. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011, 240 с.   

[2] Астрономія у Львівському університеті (1661-2021) / за ред. Б. Новосядлого. Львів, 

ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 368 с. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ЧУТЛИВОСТІ 

МОДИФІКОВАНИХ КРИСТАЛІВ SrCl2-Tl+  

 
Салапак Володимир Михайловичa, Пірко Ігор Богдановичa, Онуфрів 

Олег Романовичa, Качан Степан Івановичb, Салапак Любов Василівнаa  

aНаціональний лісотехнічний університет України, вул. Генерала Чупринки 

103, Львів, 79057 
bНаціональний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери 12, 

Львів, 79013 
 

В цій роботі наведено результати розрахунків параметрів радіаційної чутливості 

кристалів SrCl2-Tl+, а саме імовірностей захоплення електронів і дірок домішково-

вакансійними дефектами та граничні концентрації центрів на стадії насичення забарвлення 

кристала в моделі одномірного іонного ланцюга. Показано, що шляхом маніпуляцій з 

кристалом можна у декілька разів збільшити концентрацію центрів забарвлення. Так, якщо 

концентрація домішки складає 0,1 mol.%, то при звичайному опроміненні кількість центрів 

забарвлення складає 1,11018 cm-3, а після проведення маніпуляцій зростає до 3,11018 cm-3. 

Як свідчать дані таблиці 1, при низькотемпературному опроміненні кристала 

ймовірність утворення низькотемпературних центрів забарвлення 1  менша за ймовірність 

їх радіаційного руйнування 2. Тому концентрація c1  

-пар низькотемпературних центрів забарвлення  на 

стадії насичення забарвлення значно нижча за концентрацію  c0  пар домішково-

вакансійних диполів   до опромінення (таблиця 2). Так, якщо концентрація 

домішки складає 0,1 mol.%, то лише 16 % домішково-вакансійних диполів 

перетворюються в низькотемпературні центри забарвлення. Якщо ж кристал 

опромінюється при температурі Т > 150 K, то імовірність руйнування  

і -високотемпературних електронейтральних центрів 3 менша за імовірність 

руйнування низькотемпературних заряджених відносно гратки центрів 2. Внаслідок 

цього концентрація c2 високотемпературних центрів забарвлення у кристалі при 

температурах Т > 150 K в декілька разів більша за концентрацію c1 низькотемпературних 

центрів забарвлення при Т < 150 K. Так, якщо концентрація домішки складає 0,1 mol.%, то 

43 % домішково-вакансійних диполів перетворюються у високотемпературні центри 

забарвлення. 

 

Таблиця 1.  

Імовірності генерації та висвітлювання центрів забарвлення в кристалах SrCl2-Tl+  

c [mol. %] l 1 2 3 4 5 

0,50 6а 0,100 0,40 0,150 0,40 0,100 

0,10 10а 0,069 0,37 0,088 0,37 0,069 

0,01 21а 0,032 0,36 0,039 0,36 0,032 
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Таблиця 2  

Граничні концентрації центрів забарвлення 

c [mol. %] l c1:co c2:c0 c3:c2 c3:c0 

0,50 6а 0,20 0,40 0,80 0,32 

0,10 10а 0,16 0,43 0,84 0,36 

0,01 21а 0,082 0,45 0,92 0,41 

Таблиця 3  

Концентрації пар центрів забарвлення в кристалі на стадії насичення забарвлення  

c [mol. %] l n1 [cm-3] n2 [cm-3] n3 [cm-3] n3:n1 

0,50 6а 6,51018 131018 10,41018 1,60 

0,10 10а 1,11018 2,81018 2,31018 2,25 

0,01 21а 5,331016 2,91017 2,71017 5,02 

 

Збільшити концентрацію центрів забарвлення при Т < 150 K можна здійснивши такі 

дії: 

1. Опромінити кристал SrCl2-Tl+ рентгенівськими променями при температурах, 

вищих за 150 K. При цьому близько 40 % домішково-вакансійних диполів  

перетворюються у високотемпературні центри забарвлення.   

2. Охолодити кристал до температури рідкого азоту і оптично знебарвити його. При 

цьому -електронейтральні пари центрів забарвлення 

перетворяться в стійкі при низьких температурах  і -заряджені 

дефекти.  

3. При повторному опроміненні кристала при азотних температурах ці заряджені 

відносно гратки дефекти більш ефективно захоплюють електрони і дірки (ω4) порівняно з 

електронейтральними диполями (ω1). Близько 8090 % цих дефектів (c3/c2) назад 

перетворюються в центри забарвлення .  

Внаслідок цього при низьких температурах окрім «звичайних» заряджених 

низькотемпературних центрів забарвлення генеруються і високотемпературні 

електронейтральні центри і це суттєво збільшує радіаційну чутливість кристала.  Так, 

якщо концентрація домішки складає 0,1 mol.%, то 16 % домішково-вакансійних диполів 

перетворюються в низькотемпературні центри забарвлення, концентрація яких 

становитиме 9 % від концентрації домішково-вакансійних диполів у свіжовирощеному 

кристалі, а 84 %  заряджених дефектів перетворяться у високотемпературні центри, 

концентрація яких складе 36 % від концентрації домішково-вакансійних диполів у 

свіжовирощеному кристалі. Загальна концентрація центрів забарвлення при АТ 

складатиме 45 %. Тоді як при прямому низькотемпературному опроміненні лише  16 %. 

Отримані числові результати задовільно корелюють із експериментальними 

дослідженнями. Підвищення радіаційної чутливості модифікованих талійвмісних 

кристалів флюориту покращить експлуатаційні властивості пристроїв, що працюють на їх 

основі. 
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ОПТИЧНІ ТА МАГНІТООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

НАНОЧАСТИНОК Zn1-ХMeХO (Me: Mn,Co), ОТРИМАНИХ 

МЕТОДОМ ІМПУЛЬСНОЇ ЛАЗЕРНОЇ АБЛЯЦІЇ В РІДИНІ 

 
Столярчук І.Д.1,2, Грицьків Т.В.1, Попович А.В.1, Прийма Ю.А.1 

Кафедра фізики та інформаційних систем, Дрогобицький державний 

педагогічний університет ім. І. Франка, вул. І. Франка 24, 82100 Дрогобич, 

Україна 
2Кафедра фізики напівпровідників та наноструктур, Чернівецький 

національний університет ім. Ю. Федьковича, вул. Коцюбинського 2, 58012 

Чернівці, Україна 
 

Дослідження напівпровідникових нанорозмірних структур є одним із найбільш 

активних напрямків у сучасній фізиці впродовж останніх десятиліть. Розроблені численні 

фізичні та хімічні методики одержання наноструктур надають можливість керувати їх 

розмірами та формою, що дозволяє контрольовано задавати необхідні властивості [1]. 

Додаткову функціональність у напівпровідникових наночастинках можна також отримати 

завдяки впровадженню в їх кристалічну гратку домішкових атомів. Серед таких 

досліджень наноструктури на основі напівпровідників АIIBVI із впровадженими іонами 3d- 

перехідних елементів (Mn, Co, Ni тощо) особливо перспективні для відгалуження 

електроніки, яке отримали назву спінтроніки [2]. Головною особливістю даних матеріалів, 

що отримали назву магніторозчинених напівпровідників, є прояв s, p - d обмінної взаємодії 

зонних носіїв із магнітними іонами. Десятиліття тому до базових сполук, які складають 

основу магніторозчинених напівпровідників долучився оксид цинку ZnO. Даний матеріал 

поєднує широку заборонену зону Eg ≈ 3,4 еВ зі значною енергією зв’язку екситонів Еb = 60 

меВ та ефективною ультрафіолетовою люмінесценцією. Зацікавлення у магніторозчинених 

напівпровідниках та нанокристалах на основі ZnO особливо зросло після теоретичних 

передбачень феромагнітного упорядкування при кімнатній температурі [3]. Стосовно 

наночастинок оксиду цинку, легованого магнітними домішками, то можна відзначити 

лише недавні роботи [4,5], в яких наводяться результати оптичних досліджень 

нанокристалів ZnO, легованих магнітними іонами.  

Для одержання наночастинок Zn1-хMeхO (Me: Mn, Co) (із вмістом магнітної 

компоненти х ≤ 0,06) методом імпульсної лазерної абляції в рідині, використовувався 

Nd:YAG лазер із довжиною хвилі випромінювання = 1064 нм. Тривалість лазерного 

імпульсу складала  = 10 нс, частота = 10 Гц та потужність 1 Вт. Лазерний промінь 

фокусувався на поверхні підготовленої твердотільної мішені Zn1-xMnxO (Zn1-xСoxO) 

наперед заданого складу. Така мішень виготовлялась шляхом гарячого пресування та 

спікання з використанням порошкоподібних оскидів ZnO та MnO (ZnO та CoO). В процесі 

опромінення мішень знаходилась у скляній посудині із деіонізованою водою. 

При синтезі наноматеріалів першочергове значення має дослідження і контроль їх 

структурних та розмірних характеристик. Структурний аналіз отриманих зразків 

проводився при допомозі X – променевого дифрактометра D8 ADVANCE with DAVINCI із 

використанням Cu-Kα випромінювання із довжиною хвилі  λ= 1.54059 Ǻ та кутом 

сканування 2Θ від 100 до 700. Отримані результати свідчать про гексагональну вюрцитну 
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структуру типу ZnO отриманих наночастинок із переважною орієнтацією в напрямку (002) 

гексагональної вісі с. Із збільшенням концентрації кобальту спостерігались додаткові піки, 

що відповідають орієнтаціям (100), (101) та (102) вихідного ZnO. Жодних інших піків, які 

відповідали б 3d домішкам чи їх оксидам не було виявлено, що свідчить про систематичне 

заміщення іонами Mn2+ (Co2+) іонів Zn2+ у кристалічній гратці. Для проведення 

мікроструктурних досліджень отриманих наночастинок був використаний метод 

скануючої електронної мікроскопії (СЕМ). Отримані зображення колоїдних суспензій із 

наночастинками Zn1-хMeхO (Me: Mn, Co) свідчать про формування складної структури в 

якій, окрім ізольованих наночастинок, присутні й агломеровані утворення, які за формою 

нагадують квіти. Ці квітко - подібні утворення в свою чергу складаються із нанолисточків  

товщиною 10 – 20 нм та діаметром 50 – 90 нм. 

Проведені дослідження спектрів оптичного поглинання колоїдних наночастинок 

Zn1-хMeхO (Me: Mn, Co) дозволили виявити короткохвильовий зсув краю 

фундаментального поглинання в порівнянні із об‘ємними зразками. Очевидно, даний зсув 

є проявом квантово-розмірного ефекту у одержаних нульвимірних структурах. В той же 

час, крім короткохвильового зсуву екситонної структури в спектрі поглинання, 

спостерігається її довгохвильовий зсув при зростанні вмісту Со. Така поведінка зумовлена 

проявом обмінних взаємодій делокалізованих спінів зонних носіїв із d - електронами 

магнітних іонів, що призводить до негативної та позитивної кореляції країв зон 

провідності та валентної зони, що зумовлює зменшення ширини забороненої зони [6]. 

Фотолюмінесцентна спектроскопія є неруйнівним методом для вивчення оптичних 

властивостей та дослідження як внутрішніх так і зовнішніх дефектів у напівпровідниках. У 

спектрах фотолюмінесценції наночастинок Zn1-xСoxO виділяються чотири смуги 

випромінювання з максимумами при довжинах хвиль 390 нм, 414 нм, 503 нм та 540нм. 

Дані смуги спостерігались як для колоїдних розчинів наночастинок, так і для 

нанокристалів, осаджених на алюмінієву фольгу. Найбільш короткохвильова смуга 

випромінювання у спектрі зумовлена екситонними переходами на краю фундаментального 

поглинання. При збільшенні вмісту кобальту дана смуга зазнає незначного 

довгохвильового зміщення, що зумовлено проявом s, p - d обмінної взаємодії та добре 

узгоджується із результатами дослідження відповідних спектрів поглинання. Інші смуги, 

виявлені в спектрах фотолюмінесценції, пов‘язані із наявністю в об‘ємі наночастинок 

домішок і дефектів. Смугу випромінювання у фіолетово-голубій області спектру (з 

центром в 414 нм) можна інтерпретувати як переходи між радіаційними дефектами, 

пов‘язаними із міжвузловим цинком (Zni) чи вакансією цинку (VZn), що виникають на 

поверхні та валентною зоною. Смугу випромінювання у голубій ділянці ми пов‘язуємо із 

переходами з рівнів міжвузлового кобальту у валентну зону. Додатковим аргументом в 

користь такої інтерпретації цієї смуги є незначне зміщення її максимуму (з 502 нм до 506 

нм) при збільшенні концентрації кобальту. Смугу випромінювання із максимумом в 540 

нм можна однозначно ідентифікувати із наявністю вакансій кисню, тобто переходами із 

іонізованої вакансії кисню (V0) у валентну зону. 

Магніто – оптична спектроскопія є чутливим методом дослідження локально 

намагніченої підсистеми домішкових магнітних іонів, а також взаємодії локалізованих 

спінів із електронами та дирками зони провідності та валентної зони. Одним із таких 

методів, що синтезує та поєднує два розділи фізики – оптику та магнетизм, є 

магнітооптичний ефект Фарадея. 

Дослідження ефекту Фарадея проводились для композитних плівок наночастинки 

ZnMnO (ZnСоO) /полімер (полівініловий спирт). Від‘ємний знак кута ФО свідчить про 
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парамагнітну поведінку наночастинок Zn1-хMeхO (Me: Mn, Co). По мірі наближення до 

краю фундаментального поглинання спостерігається зростання фарадеївського обертання 

у досліджуваних нанокомпозитах, що є відображенням впливу напівпровідникової фази. 

Щодо впливу магнітної компоненти на магнітний стан, то така інформація отримувалась 

на основі дослідження магнітопольової залежності фарадеївського обертання. 

Магнітопольова залежність ΘF(Н) для наночастинок Zn1-xMnxO та Zn1-хСохO носить 

лінійний характер, що свідчить про їх парамагнітний стан із зростанням 

антиферомагнітної взаємодії між іонами магнітної підсистеми в досліджуваних 

наноструктурах при кімнатній температурі. 
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Представлений огляд результатів моніторингу впливу викидів, спричинених 

Чорнобильською катастрофою (27 квітня 1986 р.),  на радіологічний стан об’єктів довкілля 

(ґрунтів, представників рослинного світу, включаючи ягідні рослини та гриби) на протязі 

1990-2015 рр. Вимірювання проводилися персоналом акредитованої вимірювальної 

лабораторії гамма-спектрометрії ЛНУ з використанням сертифікованої гамма-

спектрометричної, радіометричної та дозиметричної апаратури, яка проходила щорічну 

повірку спеціалістами  Київського обласного науково-виробничого центру стандартизації, 

метрології та сертифікації (м. Біла Церква). 

Першою великою роботою, виконаною нами на замовлення Мінчорнобиля України, 

було дослідження вмісту радіоізотопів цезію в ґрунтах Львівської області. Отримані дані 

були використані при створенні карти забруднення радіоцезієм чорнобильського 

походження території України, а також при створенні Атласу забруднення Європи цезієм 

після Чорнобильської аварії, виданого МАГАТЕ у 1998 р. 

Протягом згаданого періоду були проведені дослідження наявності радіоцезію та 

його питомої активності в ґрунтах і окремих представниках рослинного світу та грибах у 

рекреаційних та заповідних зонах Західного регіону України – Яворівському, Шацькому, 

Карпатському національних природних парках, а також на інших територіях, включно з 

окремими районами Волинської, Закарпатської, Львівської, Рівненської областей. На 

підставі отриманих результатів вимірювань були розраховані коефіцієнти переходу Cs-137 

з грунту в окремі представники рослинного світу (лікарські рослини, ягоди, гриби) та 

надані практичні рекомендації щодо їх вживання у їжу з метою зменшення ризику 

внутрішнього опромінення організму. 

Проведений на території Шацького природного національного парку моніторинг 

особливості радіоактивного забруднення ґрунтів (зокрема – зміни вмісту радіоцезію в 20-

см приповерхневому шарі ґрунту з глибиною) показав, що зміна щільності їх забруднення 

Cs-137 суттєво залежить від типу ґрунту, характеру рослинного покриву та міграційних 

процесів, які там відбуваються, і не завжди визначається головно періодом напіврозпаду 

радіонукліда. Відмічено, що забруднення радіонуклідом деяких ягідних, а особливо – 

грибів у цей період явно більше, ніж можна чекати, виходячи лише з розпаду радіоцезію. 

Зроблено висновок, що, незважаючи на час, який минув після початкових викидів, деякі 

види грибів і ягід, зібраних на території Українського Полісся, і в наш час повинні 

проходити радіаційний контроль перед їх вживанням. 

Отримані нами результати неодноразово доповідалися на низці міжнародних 

конференцій і симпозіумів (серед них – International symposium : In situ nuclear metrology as 

a tool for radioecology « INSINUME». – Fleurus-Belgium, 2002; International Conference on 

Radioecology & Environmental Radioactivity. – Bergen, Norvey, 2008; Radioactivity and 
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radioactive elements in environment. IV international conference – Tomsk, 2013 та ін..) та 

всеукраїнських конференціях. Також протягом 2008-205 рр. нами організовувалася  

щорічні конференції з міжнародною участю «Фізичні методи в екології, біології та 

медицині», які проводилися на базах практик ЛНУ у Шацькому та Чорногірському 

стаціонарах. Матеріали доповідей публікувалися у відповідних збірниках, а також окремі з 

них – у фахових виданнях університету. 

Результати наших досліджень публікувалися у багатьох міжнародних журналах 

(зокрема – у JER [1, 2], Radioprotection [3]), монографічних та фахових виданнях України 

[4], Польщі [5-6]. Загалом, список опублікованих видань на редіоекологічну тематику 

перевищує 150 найменувань. 
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Виповнюється 100 років з часу встановлення Е.Мілном спектральних особливостей 

коефіцієнта неперервного поглинання в атмосфері Сонця (1923 р.), що породило одну з 

основних проблем астрофізики минулого століття. У 2022 р. нами опубліковано 

монографію, присвячену історії виникнення і вирішення цієї проблеми [1]. Монографія 

написана в основному за результатами наших досліджень у 2009 — 2021 рр.  

Як відомо, основним механізмом формування коефіцієнта неперервного поглинання 

в атмосферах зір типу Сонця є процес фотоіонізації негативних іонів водню H-, що дає 

внесок в області (5·103 - 16·103) Å, а поглинання фотонів “вільними” електронами є 

важливим в далекій інфрачервоній області. Процеси фотоіонізації збуджених нейтральних 

атомів водню дають внески в області (5·103 - 104) Å.  

Задача про розрахунок коефіцієнта неперервного поглинання має два аспекти — 

квантовомеханічний (розрахунок поперечних перерізів процесів зіткнень фотонів з 

мікрочастинками) та статистичний (розрахунок парціальних концентрацій мікрочастинок в 

залежності від температури і загальної густини атмосфери). Нами запропоновано нові 

методи обчислень поперечних перерізів та самоузгоджених розрахунків концентрацій 

мікрочастинок. Виконано порівняння розрахованих перерізів фотоіонізації іонів H- з 

результатами інших авторів, одержаних переважно за допомогою варіаційних методів. 

Щоб усунути розбіжності між розрахованими і виміряними у лабораторних експериментах 

поперечними перерізами фотоіонізації іонів H-, ми врахували низькоенергетичні процеси 

фотоіонізації збуджених атомів водню. Розрахована нами спектральна інтенсивність 

неперервного випромінювання центра сонячного диску близька до результатів сучасних 

спостережень. 

Нами встановлено, що депресія — відхилення інтенсивності випромінювання Сонця 

від інтенсивності випромінювання абсолютно чорного тіла — має особливість в області  

(6500 - 8200) Å, зумовлену фотоіонізацією нейтральних атомів водню, збуджених на 

рівні з головним квантовим числом n=3, що підтверджується як сучасними, так і 

старішими спостереженнями. Аналогічна спектральна поведінка депресії спостерігається 

також у спектрах інших зір головної послідовності класів A-G, а також субгігантів та 

гігантів.  

Монографія представляє інтерес для фахівців, що вивчають зоряні спектри, та 

студентів астрономічних спеціальностей. Може використовуватись у навчальних курсах 

“Фізика Сонця”, “Теорія зоряних спектрів”, “Спектрофотометрія зір”.       

 

[1] М.Варух, О.Стельмах. Ефект депресії у неперервному випромінювання Сонця. - 

Львів: Растр-7, 2022. — 240 с. 
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Розроблено методику мультикомпонентного фотоіонізаційного моделювання 

світіння (МФМС) небулярних середовищ, що оточують області активного зореутворення у 

карликових галактик, яка має за основу результати хемодинамічних симуляцій еволюції 

даних об’єктів. Особливу увагу приділено процедурі детального розрахунку поля 

дифузного іонізуючого випромінювання (ДІВ). Зроблено оцінку коректності застосування 

наближення Outward Only для розрахунку ДІВ під час моделювання світіння об’єктів 

даного типу. Порівняння з даними спостережень привело до необхідності модифікації 

просторового розподілу густини у даних галактиках. Описано процедуру МФМС даних 

небулярних середовищ, під час якої здійснюється така модифікація. Описано перспективи 

використання отриманих моделей для перевірки коректності застосування як 

різноманітних діагностичних методів для визначення хімічного складу у даних об’єктах, 

так і емпіричних виразів для оцінки швидкості зореутворення в них. 
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Рис.1. Спектри люмінесценції наночастинок CsPbBr3, 

генерованих лазерним діодом 405 нм. На вставці 

показано криві кінетики згасання для HE (чорний) і 

LE (червоний) країв смуги люмінесценції. 

Прикрайова смуга люмінесценції 

монокристалів перовськиту 

виявляє подвійну смугу 

випромінювання [1]. Це двозонне 

випромінювання в області 

екситонних переходів має різні 

інтерпретації [1]. Проте все 

більше досліджень вказують на 

те, що люмінесцентні властивості 

перовскітів, зокрема CsPbBr3, 

визначаються прямими та 

непрямими міжзонними 

переходами. Переконливі докази 

різної природи складових 

подвійної смуги люмінесценції 

отримано з аналізу температурної 

поведінки максимумів 

низькоенергетичних (LE) та  

високоенергетичних (HE) смуг випромінювання [2]. 

На рис.1 наведено температурні залежності спектрів люмінесценції монокристалу та 

ансамблю наночастинок CsPbBr3. Смуги випромінювання монокристала інтерпретуються в 

термінах прямого та непрямого екситонних переходів. Зроблено спробу оцінити внесок 

прямого та непрямого переходів для широкої смуги люмінесценції, властивої 

наночастинкам CsPbBr3. Проаналізовано температурну залежність положення смуги 

люмінесценції з урахуванням теплового розширення та екситон-фононної взаємодії. 

Виявлено різні значення електрон-фононної взаємодії для прямих і непрямих екситонів в 

монокристалі CsPbBr3. Як для монокристалу, так і для ансамблю наночастинок основний 

внесок у зсув смуг люмінесценції прямих і непрямих екситонів у низькоенергетичну 

область спричиняє взаємодія з оптичними фононами. Ця взаємодія є переважаючою для 

непрямих екситонів і може бути використана як ознака природи екситона Рашби. 
 

[1] B. Wu, H. Yuan, Q. Xu, J.A. Steele, D., Nat. Commun., 10, 484 (2019).  

[2] X. Yuan, P. Jing, J. Li, M. Wei, J. Hua, J. Zhao, L. Tian, J. Li,  RSC Adv., 6 78311 (2016). 
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Інтерес до вивчення неорганічних сцинтиляторів, активованих елементами 

лантаноїдів, зумовлений широким спектром їх використання як детекторів у фізиці 

високих енергій, медицині та радіаційній безпеці [1]. Основні люмінесцентні властивості 

йонів лантаноїдів (Ln3+) визначаються двома типами переходів: 

внутрішньоконфігураційним 4f → 4f та міжконфігураційним 4f → 5d, які можна 

охарактеризувати густиною станів та енергією рівнів, між якими відбувається перехід. 

Незважаючи на те, що кристали LaF3:Yb і LaF3:Lu не знайшли широкого практичного 

застосування, знання їх енергетичних властивостей дозволяє доповнити популярну 

емпіричну модель Доренбоса [2] теоретичною інформацією, яка необхідна для кращого 

розуміння сцинтиляційних  процесів в цьому типі кристалів. 

Розрахована ширина забороненої зони, створена 5d-станами La3+, становить 9,6 еВ 

для обох кристалів. Виявлено, що 4f-рівні іона Yb3+ у досліджуваній матриці займають 

енергетичне положення біля вершини валентної зони, а 4f-стани іона Lu3+ розташовані на 

3,5 еВ нижче. Розраховано енергетичну зонну структуру, парціальну та повну густини 

станів для кристалів LaF3:Yb та LaF3:Lu в рамках теорії функціоналу густини з 

використанням методу доповнених хвиль та поправок Хаббарда (DFT+U). Проаналізовано 

вплив геометричної оптимізації на результати зонних розрахунків енергетичних зон 

кристалів LaF3:Ln (Ln = Yb, Lu) та підтверджено відсутність релаксаційної процедури, що 

негативно впливає на енергетичне положення станів та дисперсію між отриманими 

результатами. Підтверджено, що верхня частина валентної зони LaF3 утворена 2pF-

станами, а нижня частина зони провідності утворена 5d-станами La3+.  

Досліджено положення 4f-станів та 5d-станів іонів-активаторів у LaF3. Показано, 

що 4f-стани Yb3+ знаходяться трохи вище верхньої межі валентної зони, а 4f-стани Lu3+ – 

на 3,5 еВ нижче верхньої межі валентної зони. Енергетичні рівні 5d-станів домішок 

енергетично близькі до дна зони провідності LaF3. Розрахована ширина забороненої зони 

9,6 еВ для LaF3 добре узгоджується з результатами експерименту. 

Проаналізовано вплив геометричної оптимізації на розрахунок електронних 

енергетичних властивостей кристалів LaF3:Ln і підтверджено, що відсутність оптимізації 

негативно впливає на положення енергетичних рівнів 4f іонів-активаторів. Оптимізація 

решітки як за об’ємом комірки, так і за збереженням положення іонів дає майже ідентичні 

результати. 
 

[1] A.Gektin,; M.Korzhik, Springer: Berlin, Germany, (2017), 312 p. 

[2] P. Dorenbos, J. Lumin., 135, 93 (2013).  



58 

ВПЛИВ ТИСКУ НА ЕКСИТОННУ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЮ 

ПЕРОВСЬКИТУ CsPbBr3 

 
Л.Булик, Т.Демків, О.Антоняк, Я.Чорнодольський,  

Р.Гамерник, А.Сухоцький, А. Волошиновкикий 

Львівський національний університет ім. Івана Франка,  

8 Kyryla i Mefodiya Str., 79005 Lviv, Ukraine,  

taras.demkiv@lnu.edu.ua 
 

Галоїди перовськитів CsBX3 (B = Pb, Sn; X – Cl, Br, I) – об’єкт багатьох наукових 

досліджень з огляду на їх різноманітні практичні застосування [1]. Цілу низку застосувань 

визначають їх люмінесцентні властивості. Тому розуміння природи люмінесцентних 

переходів є важливим для керування параметрами люмінесцентних матеріалів на основі 

перовскитів. Різні підходи застосовують до інтерпретації спектрів прикрайової 

люмінесценції кристалів CsPbBr3 [2]. Серед них можна виділити ті, які оперують із 

безфононною люмінесценцією екситонів, виділяють фононні повтореннями екситонної 

люмінесценції та смуги випромінювання пов’язані з проявом ефекту Рашби [3]. 

Досліджувались люмінесцентні параметри монокристалів CsPbBr3 за високого 

гідростатичного тиску та низьких температур. За нормального тиску при температурі 12 К 

прикрайова люмінесценція виявляє структуру, яка приписується випромінюванню вільних 

екситонів, їх фононних повторень та екситонів Рашби. Виникнення непрямого екситона 

відображає особливості зонної енергетичної структури електронів у зоні провідності, які 

зумовлені взаємодією електронів з градієнтними електричними полями в кристалах. 

Виявлено, що люмінесценція вільних екситонів та їх фононних повторень гаситься при 

тисках 0,8 ГПа, тоді як інтенсивність рашбівських смуг зростає у цьому діапазоні і 

гаситься при 2 ГПа. Така барична поведінка зумовлена зростанням нецентросиметричності 

кристала, яка приводить до зростання до внутрішнього електричного поля та, відповідно, 

зростання інтенсивності екситона Рашби. Виявлено червоний зсув енергетичного 

положення максимуму люмінесценції прямих та непрямих екситонів у діапазонів тисків 0-

1,3 ГПа, який приписується скороченню зв’язків Pb-Br в [PbBr6]
4- окраедрах. 

Високоенергетичний зсув смуги люмінесценції рашбівського екситону при Р > 1.3 ГПа 

зумовлений поворотом октаєдрів PbBr6
-
 та змінами кута у зв’язку Pb-Br-Pb. 

При зростанні гідростатичного тиску зменшується інтенсивність люмінесценції 

прямих переходів та зростає інтенсивність непрямих переходів. Така поведінка може бути 

пояснена збільшенням об’єму, який займають стінки фероеластичних доменів. У цих 

областях є відсутній центр симетрії і, вони є відповідальні за формування непрямого 

екситону. 

 

[1] M. Li, T. Liu, Y. Wang and all. China Academy of Engineering Physics CAEP (2020)  

[2] B. Wu, H. Yuan, Q. Xu and all, Nat. Commun, 10, 1 (2019).  

[3] M. Dendebera, Y. Chornodolskyy, R.Gamernyk, O. Antonyak and all, J. of Luminescence. 

225, 117346 (2020).  
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Рис.1. Спектр рентгенолюмінесценції за 

кімнатної температури: 1) полістиролу без 

люмінесцентних домішок; 2) полістиролу без 

люмінесцентних домішок з вкрапленими 

наночастинками CsPbCl3; 3) полістиролу з 

люмінесцентними домішками та вкрапленими 

наночастинками CsPbCl3. 

Дослідження наповнених 

неорганічними мікрокристалами та 

наночастинками полістирольних 

сцинтиляторів продиктоване 

необхідністю радіаційного контролю 

за значними територіями, потребами 

медичної діагностики, створеннім 

сцинтиляторів нно—та пікосекундного 

діапазону. Полістирольний сцинтиля-

тор дешевий, технологічний, і під 

впливом Х-випромінювання володіє 

люмінесценцією з високим світло-

виходом (~10000 фотон/MeВ) та 

коротким часом загасання (~3 нс). 

Його недолік – славка чутлмвість до 

високоенергетичного випромінювання 

долається його наповненняс 

неорганіічними частинками з великим 

ефективним атомним номером. 

Досліджено люмінесценцію 

наночастинок CsPbCl3 та спектрально-

кінетичні характеристики композитів  

 

на основі полістирольної плівки без та з активаторами люмінесценції n-терфеніл та 

РОРОР. 

Проаналізовано канали передачі енергії від полістирольної матриці до 

наночастинок. Показано, що часи загасання люмінесценції полістирольної плівки із 

вкрапленими наночастинками CsPbCl3 залежно від умов збудження визначаються 

параметрами полістирольної матриці та наночастинок CsPbCl3. 

Рентгенолюмінесценція (рис.1) за кімнатної температури полістиролу полістиролу без 

люмінесцентних домішок з вкрапленими наночастинками CsPbCl3 (крива 2) та полістиролу 

з люмінесцентними домішками та вкрапленими наночастинками CsPbCl3 (крива3) містить  

характерну смугу на 420 нм. Смуга люмінесценції к випадку полістирольної матриці без 

люмінесцентних домішок є слабшою, ніж з ними, що не суперечить припущенню про 

можливість передачі енергії від полістирольної матриці як наночастинкам CsPbCl3, так і 

люмінесцентним домішкам n-терфеніл та РОРОР. 


