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Дослiджено температурнi залежностi спектрiв фотолюмiнесцен-
цiї (ФЛ) квантових точок (КТ) CdTe у полiмернiй матрицi, ви-
готовлених шляхом перенесення їх з водного колоїдного розчи-
ну. Встановлено бiмодальний розподiл за розмiрами КТ CdTe у
полiмернiй матрицi в результатi їх тривалої витримки. Визна-
чено енергiї активацiї температурного гасiння смуг фотолю-
мiнесценцiї КТ CdTe, iнкорпорованих у полiмерну матрицю,
що вiдповiдають смугам ФЛ квантових точок рiзних розмi-
рiв. Встановлено екситонний механiзм фотолюмiнесценцiї до-
слiджуваних зразкiв, який пiдтверджується температурною за-
лежнiстю положення максимуму ФЛ та залежнiстю iнтеграль-
ної iнтенсивностi ФЛ вiд iнтенсивностi оптичного збудження.

1. Вступ

В останнi роки велику увагу придiляють розробцi
нових технологiй виготовлення високоякiсних i ста-
бiльних квантових точок на основi напiвпровiднико-
вих матерiалiв у твердотiльних матрицях рiзного ти-
пу та дослiдженню їх люмiнесцентних характеристик
[1–6]. Зацiкавленiсть до таких дослiджень пов’язана
з перспективою практичного застосування КТ, зокре-
ма створення на їх основi високоефективних свiтло-
випромiнюючих пристроїв, в яких довжину хвилi ви-
промiнювання можна регулювати лише змiною роз-
мiрiв КТ, без змiни їх хiмiчного складу. Iнкорпорую-
чи у твердотiльну матрицю КТ рiзних розмiрiв, мо-
жна отримати джерела бiлого свiтла – свiтлодiоди,
низькопороговi лазери, що характеризуються низь-
ким енергоспоживанням та високою мiцнiстю [7–10].
Для КТ А2В6 найбiльш поширеним методом виготов-
лення є синтез КТ у водних колоїдних розчинах з
подальшим їх перенесенням у твердотiльнi полiмер-
нi матрицi. Ефективнiсть випромiнювання таких КТ
при кiмнатнiй температурi сягає ∼80 %, що значно
бiльше, нiж для свiтлодiодiв, виготовлених на основi
p-n-переходiв.

Практичне втiлення високих свiтловипромiнюю-
чих характеристик КТ А2В6 у виробництво оптоеле-
ктронних приладiв нового поколiння вимагає деталь-
ного i глибокого вивчення їх люмiнесцентних власти-
востей, якi у значнiй мiрi залежать вiд технологiї ви-
готовлення КТ. Дослiдження спектрiв фотолюмiне-
сценцiї в широкiй областi температур та iнтенсивно-
стей збудження КТ А2В6 (як i iнших напiвпровiдни-
кових матерiалiв), виготовлених у рiзних технологi-
чних умовах, дозволяє, по-перше, оптимiзувати ре-
жими синтезу стабiльних КТ, а по-друге, отримати
важливу iнформацiю про фундаментальнi характе-
ристики КТ: енергетичнi параметри носiїв заряду, їх
залежнiсть вiд стану поверхнi КТ i властивостей ма-
трицi, в якiй вони зосередженi; механiзми випромi-
нювальної рекомбiнацiї; параметри екситонiв; особли-
востi електрон- i екситон-фононної взаємодiї тощо.
У данiй роботi проведено дослiдження та проаналi-
зовано температурнi залежностi фотолюмiнесценцiї
КТ CdTe, iнкорпорованих у полiмерну матрицю.

2. Виготовлення зразкiв та методика
експериментальних дослiджень

Квантовi точки CdTe, стабiлiзованi тiоглiколевою ки-
слотою було синтезовано у водному розчинi при кiм-
натнiй температурi, використовуючи стандартний ме-
тод [11, 12]. Для синтезу КТ CdTe використовували
реактиви: CdCl2 “х.ч.”, тiоглiколева кислота 98+ %
(“Aldrich”), 0,1 M NaOH “ч.”, 0,1 М розчин НCl “ч.”,
телур марки ТВ-4, деiонiзована вода з питомим опо-
ром 18 МОм.

Виготовлення полiмерних плiвок з КТ CdTe здiй-
снювали за технологiєю послiдовної пошарової ад-
сорбцiї протилежно заряджених компонент на по-
верхнi субстрату [13, 14]. У ролi полiкатiонної скла-
дової композитних плiвок використано полiелектро-
лiт полiдiалiлдиметиламонiй хлорид (ПДДА) (“Aldri-
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Рис. 1. Нормованi спектри ФЛ КТ CdTe, синтезованих у ко-
лоїдному розчинi (1), пiсля перенесення КТ CdTe з колоїдного
розчину в полiмерну матрицю ПДДА (2), пiсля витримки зраз-
ка ПДДА з КТ CdTe при кiмнатнiй температурi протягом ∼2,5
рокiв (3). Спектри вимiрянi при T = 300 К

ch”). Плiвки осаджено на склянi пiдкладки, якi по-
передньо промивали та витримували в сумiшi “пiра-
нья” (конц. H2SO4 “х.ч.” та 30 % H2O2 марки “ч.д.а.”,
взятi у об’ємному спiввiдношеннi 3:1), внаслiдок чого
вiдбувалося гiдроксилювання поверхнi зi створенням
значного негативного поверхневого заряду, що сприяє
адсорбцiї полiкатiона з водного розчину.

Нанесення плiвок вiдбувалося в автоматичному ре-
жимi, використовуючи циклiчне повторення операцiй
для нанесення 30 шарiв: адсорбцiйне нанесення мо-
номолекулярного шару полiкатiона ПДДА на пiдго-
товлену поверхню пластини шляхом занурення пiд-
кладок у розчин полiкатiона; промивка пластинки вiд
надлишку молекул полiмеру в деiонiзованiй водi; ад-
сорбцiйне нанесення моношару КТ CdTe на попере-
дньо осаджений моношар полiмеру шляхом занурен-
ня пiдкладок у розчин КТ СdTe.

Спектри ФЛ вимiряно у температурному дiапазо-
нi 5–300 К в оптичному гелiєвому крiостатi систе-
ми УТРЕКС з електронним блоком регулювання i
стабiлiзацiї температури K.41 з точнiстю стабiлiза-
цiї температури ∼0,1 К. Збудження ФЛ здiйснюва-
лося Не–Сd лазером з довжиною хвилi 325,0 нм i
потужнiстю 10 мВт. Реєстрацiю сигналу ФЛ прово-
дили за допомогою установки на основi спектроме-
тра МДР-23, оснащеного фотопомножувачем ФЭУ-
100 з комп’ютерним керуванням розгорткою спе-
ктра.

3. Експериментальнi результати та їх
обговорення

На рис. 1 наведено спектри ФЛ при T = 300 К
КТ CdTe в колоїдному розчинi (крива 1), пiсля пе-
ренесення КТ CdTe з колоїдного розчину в ПДДА
(крива 2) та пiсля витримки цього зразка при кiм-
натнiй температурi протягом ∼2,5 рокiв (крива 3).
Видно, що смуга ФЛ КТ CdTe в колоїдному роз-
чинi з Emax = 2,37 еВ пiсля перенесення КТ CdTe
в ПДДА змiстилась у високоенергетичну область з
Emax = 2,41 еВ, а її пiвширина дещо зменшилася (з
230 меВ до 180 меВ). Вказане змiщення свiдчить про
те, що при використаному способi перенесення КТ
з колоїдного розчину в полiмер ПДДА iнкорпорую-
ться переважно КТ менших розмiрiв, тобто процес
впровадження є розмiрно-селективним (середнiй роз-
мiр КТ CdTe оцiнено на основi лiтературних даних
iз розрахункiв методом наближення ефективних мас
для КТ CdTe [15] за положенням максимуму першої
смуги поглинання [16], у колоїдному розчинi стано-
вить 3,8 нм, у ПДДА – 3,7 нм).

Важливо зазначити, що тривала витримка зразкiв
ПДДА з iнкорпорованими КТ CdTe приводила, по-
перше, до зменшення iнтегральної iнтенсивностi ФЛ
приблизно вдвiчi, а по-друге, до збiльшення розмiрiв
КТ, що проявляється у змiщеннi смуги ФЛ у низько-
енергетичну область iз значною “затяжкою” низько-
енергетичного крила. Спостережуванi змiни можуть
бути спричиненi дегiдратацiєю полiмеру, абсорбцiєю
атмосферних газiв, що приводить до компенсацiї по-
зитивно заряджених молекул полiмеру ПДДА, вiдпо-
вiдного зменшення мiжмолекулярної вiдстанi у плiвцi
та мiж КТ, i можливої їх коагуляцiї. Цей процес ду-
же повiльний (у нашому випадку два з половиною
роки), але збiльшення розмiрiв КТ чiтко проявляє-
ться у спектрах ФЛ. Другим поясненням описаного
явища може бути твердотiльна дифузiя КТ CdTe у
полiмерi, що приводить до їх агрегацiї.

Проаналiзуємо далi форму смуги ФЛ квантових
точок CdTe, iнкорпорованих у полiмерну матрицю
i витриманих протягом 2,5 рокiв (рис. 2). Чiтко ви-
ражений перегин низькоенергетичного крила смуги
ФЛ вказує на те, що цю смугу (в першому набли-
женнi, якщо прийняти гаусiв розподiл розмiрiв КТ)
можна розкласти на двi: 1 – з Emax = 2,17 еВ i 2 –
з Emax = 2,41 еВ (рис. 2), тобто тривала витримка
КТ в полiмерi ПДДА у нашому випадку приводить
до бiмодального розподiлу КТ CdTe за розмiрами.

Дещо несподiваною на перший погляд виявилась
форма смуги ФЛ квантових точок CdTe у ПДДА
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Рис. 2. Спектр ФЛ КТ CdTe у ПДДА при T = 7 К (суцiльна
крива); 1, 2 – смуги ФЛ, визначенi шляхом розкладу основного
спектра у припущеннi гаусового розподiлу КТ за розмiрами.
Штрихова лiнiя – спектр ФЛ КТ CdTe у ПДДА при T = 280 К,
нормований за iнтенсивнiстю до вiдповiдного спектра ФЛ при
T = 7 К

при пiдвищеннi температури вимiрювання вiд 7 до
280 К (рис. 2, штрихова лiнiя). Для бiльшої нагля-
дностi смугу ФЛ при T = 280 К пронормували за ма-
ксимумом iнтенсивностi до смуги ФЛ при T = 7 К. Як
видно, низькоенергетичне крило стало бiльш плавним
i перегин, виявлений при T = 7 К, практично не про-
являється.

Детальнi дослiдження залежностi форми спектра
фотолюмiнесценцiї КТ CdTe вiд температури в обла-
стi 5–300 К показали, що перегин низькоенерге-
тичного крила ФЛ поступово “згладжується” при
T > 100 К (рис. 3). Описана поведiнка форми сму-
ги ФЛ КТ CdTe стала зрозумiлою пiсля дослiдження
температурної залежностi iнтегральної iнтенсивностi
смуг 1 (Emax = 2,17 еВ) i 2 (Emax = 2,41 еВ).

На рис. 4 наведено вiдповiднi експериментальнi за-
лежностi iнтегральної iнтенсивностi смуг 1 i 2 вiд
103/T та зiставлено з теоретично розрахованими за-
лежностями за формулою

I =
I0

1 + C exp
(
− Ea

kBT

) ,

де пiдгоночним параметром є Ea – енергiя актива-
цiї температурного гасiння iнтегральної iнтенсивностi
ФЛ.

Рис. 3. Залежнiсть форми спектра ФЛ квантових точок CdTe
у ПДДА вiд температури в областi T =(5–300) К

Рис. 4. Температурна залежнiсть iнтегральної iнтенсивностi
смуг ФЛ: Emax = 2,17 еВ (1) i Emax = 2,41 еВ (2). Точки –
експеримент, суцiльнi лiнiї – теоретичнi розрахунки

Розрахованi значення Ea становлять: для першої
смуги (Emax = 2,17 еВ) Ea = 150 меВ, для другої
(Emax = 2,41 еВ) – Ea = 128 меВ. Таким чином,
для другої смуги (бiльш високоенергетичної) енер-
гiя активацiї менша, нiж для першої. Це i приводить
до того, що при пiдвищеннi температури вимiрюван-
ня вiд 7 до 280 К друга смуга гаситься значно бiль-
ше, нiж перша. При цьому змiнюється спiввiдноше-
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Рис. 5. Залежнiсть енергетичного положення максимуму ФЛ
КТ CdTe, iнкорпорованих у полiмерну матрицю ПДДА (1) та
ширини забороненої зони об’ємного CdTe (2) вiд температури

ння iнтенсивностей I1/I2 з пiдвищенням температу-
ри на користь I1, що в свою чергу “згладжує” пере-
гин низькоенергетичного крила смуги ФЛ КТ CdTe у
ПДДА. Що стосується меншої енергiї активацiї тем-
пературного гасiння другої смуги ФЛ (бiльш високо-
енергетичної, що вiдповiдає меншим середнiм розмi-
рам КТ) порiвняно з вiдповiдною енергiєю активацiї
для першої смуги, то, очевидно, такий характер тем-
пературного гасiння ФЛ зумовлений особливостями
поведiнки носiїв заряду в квантово-розмiрних стру-
ктурах. Вiдомо, що основним механiзмом темпера-
турного гасiння ФЛ у квантово-розмiрних структу-
рах є термоемiсiя носiїв заряду в бар’єр або на дефе-
ктнi стани поверхнi квантової структури. Ранiше на-
ми було показано, що ступiнь дефектностi КТ CdTe
зростає при зменшеннi їх розмiрiв. Тому для дру-
гої смуги, що вiдповiдає меншим розмiрам КТ, iнте-
гральна iнтенсивнiсть ФЛ падає швидше, ймовiрно,
через бiльшу дефектнiсть поверхнi КТ i зумовлена
вiдповiдним захопленням носiїв заряду поверхневими
пастками [17].

Для вияснення механiзму випромiнювальної ре-
комбiнацiї в КТ CdTe, iнкорпорованих у полiмер-
ну матрицю ПДДА, нами проаналiзовано темпера-
турну залежнiсть енергетичного положення максиму-
му ФЛ (рис. 5). На цьому ж рисунку наведено тем-
пературну залежнiсть ширини забороненої зони об’-
ємного CdTe. Згiдно з рис. 5 зсув максимуму ФЛ
(Emax) у низькоенергетичну область при збiльшен-
нi температури вiд 5 до 300 К становить прибли-
зно 40 меВ, а сама залежнiсть Emax(T ) повнiстю вiд-

Рис. 6. Залежнiсть iнтенсивностi ФЛ КТ CdTe у ПДДА вiд
iнтенсивностi оптичної накачки в подвiйному логарифмiчному
масштабi

творює температурну змiну ширини забороненої зо-
ни. Такий характер залежностi Emax(T ) свiдчить про
екситонний механiзм ФЛ у дослiджуваних КТ CdTe.
Зазначимо, що в роботi [18] аналогiчна кореляцiя
Eg(T ) i Emax(T ) для нанокристалiв CdSe/ZnS дозво-
лила авторам iнтерпретувати спостережувану лiнiю
ФЛ екситонним механiзмом випромiнювальної реком-
бiнацiї.

У нашому випадку додатковим пiдтвердженням
екситонного механiзму ФЛ КТ CdTe у ПДДА є лiнiй-
на залежнiсть логарифма iнтенсивностi ФЛ вiд лога-
рифма iнтенсивностi оптичного збудження (рис. 6).
Така залежнiсть є характерною для ФЛ зв’язаних
екситонiв, в тому числi для екситонiв, локалiзованих
у квантово-розмiрних структурах.

4. Висновки

Розроблено способи синтезу квантових точок CdTe у
водному колоїдному розчинi та їх перенесення у по-
лiмерну матрицю ПДДА. Встановлено бiмодальний
розподiл за розмiрами КТ CdTe у ПДДА в резуль-
татi їх тривалої витримки (∼2,5 роки) при кiмна-
тнiй температурi, що проявляється у спектрах ФЛ
у виглядi двох смуг (2,17 еВ i 2,41 еВ). Визначено
енергiї активацiї температурного гасiння двох смуг
ФЛ КТ CdTe, iнкорпорованих у полiмерну матри-
цю ПДДА (1 – Ea = 150 меВ i 2 – Ea = 128 меВ).
Встановлено екситонний механiзм фотолюмiнесцен-
цiї КТ CdTe, iнкорпорованих у полiмерну матрицю
ПДДА.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КВАНТОВЫХ
ТОЧЕК CdTe В ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕ

Д.В. Корбутяк, С.М. Калитчук, Ю.Б. Халавка, Л.П. Щербак

Р е з ю м е

Исследованы температурные зависимости спектров фотолю-
минесценции квантовых точек CdTe в полимерной матрице,
изготовленных путем переноса их из водного коллоидного ра-
створа. Установлено бимодальное распределение по размерам
КТ CdTe в полимерной матрице в результате их длительной
выдержки. Определены энергии активации температурного га-
шения полос фотолюминесценции КТ CdTe, инкорпорирован-
ных в полимерную матрицу, соответствующих полосам ФЛ
квантовых точек разных размеров. Установлен экситонный ме-
ханизм фотолюминесценции исследуемых образцов, который
подтверждается температурной зависимостью положения ма-
ксимума ФЛ и зависимостью интегральной интенсивности ФЛ
от интенсивности оптического возбуждения.

TEMPERATURE DEPENDENCE
OF PHOTOLUMINESCENCE OF CdTe
QUANTUM DOTS IN A POLYMER MATRIX

D.V. Korbutyak1, S.M. Kalytchuk1, Yu.B. Khalavka2,
L.P. Shcherbak2

1V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics,
Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(41, Nauky Ave., Kyiv 03028, Ukraine; e-mail: div47@isp.kiev.ua)
2Yu. Fed’kovych Chernivtsi National University
(2, Kotsyubynskyi Str., Chernivtsi 58012, Ukraine)

S u m m a r y

Temperature dependences of photoluminescence (PL) spectra of

CdTe quantum dots (QDs) in a polymer matrix have been studied.

The CdTe QDs in a polymer matrix were prepared by transferring

them from an aqueous colloid solution. A long storage of speci-

mens was found to result in a bimodal distribution of CdTe QDs

by their size in the polymer matrix. The activation energies of the

temperature quenching of photoluminescence bands of CdTe QDs

in the polymer matrix that correspond to PL bands produced by

QDs with different sizes have been determined. The photolumi-

nescence of investigated specimens was found to have the exciton

mechanism, which is confirmed by the temperature dependence

of the PL peak position and the dependence of the integral PL

intensity on the optical excitation intensity.
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