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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми.
Розробка ефективних люмінесцентних та сцинтиляційних матеріалів на
основі активованих кристалів та нанокристалів діелектриків для різних
застосувань, включаючи твердотільні лазери, детектори частинок високих
енергій, люмінесцентні лампи і люмінесцентні мітки для біології і медицини,
вимагає створення матеріалів з контрольованою передачею енергії електронних
збуджень до центрів світіння.
Процеси міграції енергії електронних збуджень та ефективність їх переносу
на центри випромінювання в нанокристалах, які активовані рідкісноземельними
(РЗ) іонами можуть істотно залежати як від анізотропії розташування регулярних
іонів, так і від розміру нанокристалів. Як відомо, процеси екситонного,
електронного та спінового транспорту в нанорозмірних структурах можуть
помітно відрізнятися від подібних процесів в об'ємних матеріалах. Отже, перехід
від кристалів до нанокристалів може значно змінювати процеси транспорту
енергії і призводити, як до більш ефективної доставки енергії до люмінесцентних
центрів, так і навпаки, сповільнити процеси міграції. Так само, варіювання
анізотропії розташування регулярних іонів і перехід до квазіодновимірних і
квазідвовимірних структур може призвести до суттєвої модифікації процесів
міграції електронних збуджень та їх передачі до центрів світіння. В свою чергу,
використання контрольованого транспорту енергії електронних збуджень в
нанокристалах відкриває широкі можливості для створення нових ефективних
люмінесцентних матеріалів для технічних та біомедичних застосувань на основі
РЗ-активованих наночасток або композицій «наночастинка-органічна молекула».
Таким чином, тема даної дисертаційної роботи, в якій досліджено вплив
анізотропії розташування регулярних РЗ іонів і розмірів нанокристалів на процеси
міграції енергії електронного збудження в нанокристалах діелектриків
RеMgB5O10, RеAl2.07(B4O10)O0.6, RеAl3(BO3)4, RеPO4, RеP3O9 (Rе = Eu, La, Nd), є
актуальною.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана відповідно до особистого плану аспіранта, та
планів науково-дослідних робіт у рамках держбюджетних НДР
- «Синтез і дослідження механізмів взаємодії центрів люмінесценції в
кристалах рідкісноземельних боратів» (2013 р., номер держреєстрації
0113U002773)
- «Дослідження механізмів фото- і радіолюмінесценції в нанодисперсних і
наноструктурованих сцинтиляторах» (2014–2016 рр., номер держреєстрації
0114U001510)
- «Механізми сцинтиляційних процесів в об’ємних та плівкових композитних
сцинтиляційних матеріалах на основі складних оксидних сполук» (2015–2017 рр.,
номер держреєстрації 0115U000479).
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Мета й задачі дослідження.
Метою дисертаційної роботи є вирішення наукової задачі щодо встановлення
впливу процесів міграції енергії електронного збудження на формування
люмінесцентних властивостей нанокристалів RеMgB5O10, RеAl2.07(B4O10)O0.6,
RеAl3(BO3)4, RеPO4, RеP3O9 (Rе = Eu, La, Nd) в залежності від анізотропії
розташування регулярних рідкісноземельних іонів та розмірів нанокристалів.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі основні
завдання:
- синтезувати нанокристали EuMgB5O10, EuAl2.07(B4O10)O0.6, EuAl3(BO3)4,
EuPO4, EuP3O9;
- встановити вплив анізотропії розташування регулярних РЗ іонів на процеси
міграції енергії електронного збудження в нанокристалах RеMgB5O10,
RеAl2.07(B4O10)O0.6, RеAl3(BO3)4, RеPO4, RеP3O9 (Rе = Eu, La, Nd);
- встановити вплив розмірного обмеження міграції електронних збуджень на
люмінесцентні характеристики нанокристалів RеMgB5O10, RеPO4, RеP3O9
(Rе = Eu, La, Nd).
Об'єкт дослідження – процеси міграції енергії електронного збудження в
нанокристалах діелектриків.
Предмет дослідження – вплив анізотропії розташування регулярних
рідкісноземельних іонів та розмірів нанокристалів на процеси міграції енергії
електронних
збуджень
у
нанокристалах
діелектриків
RеMgB5O10,
RеAl2.07(B4O10)O0.6, RеAl3(BO3)4, RеPO4, RеP3O9 (Rе = Eu, La, Nd).
Методи
дослідження
–
люмінесцентна
спектроскопія,
лазерна
люмінесцентна спектроскопія з часовим розділенням (корельований у часі
підрахунок окремих фотонів).
Наукова новизна отриманих результатів полягає в таких вперше
встановлених положеннях:
1. Встановлено вплив анізотропії розташування регулярних рідкоземельних
іонів на процеси міграції енергії електронних збуджень в нанокристалах
діелектриків RеMgB5O10, RеAl2.07(B4O10)O0.6, RеAl3(BO3)4, RеPO4, RеP3O9 (Rе = Eu,
La, Nd).
2. Показано, що в нанокристалах EuMgB5O10 міграція енергії електронних
збуджень відбувається виключно в межах одновимірних ланцюжків європію. За
допомоги введення у нанокристали бар’єрів у вигляді іонів лантану, які
обмежують міграцію енергії електронних збуджень, встановлено, що відстань, на
яку відбувається міграція енергії електронних збуджень, є порівняною з розміром
нанокристалів (до 100 нм).
3. Проведено порівняння процесів міграції енергії електронних збуджень в
нанокристалах алюмоборатів з двовимірним EuAl2.07(B4O10)O0.6 та тривимірним
EuAl3(BO3)4 розташуванням регулярних іонів європію. Показано, що розмірність
підгратки іонів Eu3+ є головним фактором, що визначає ефективність переносу
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енергії електронних збуджень для даних нанокристалів.
4. Встановлено особливості механізмів міграції енергії електронних збуджень
в нанокристалах фосфатів з різною анізотропією розташування регулярних іонів тривимірною для EuPO4 та одновимірною для EuP3O9. Показано, що для
нанокристалів EuP3O9 в усьому температурному діапазоні від 10 К до 300 К
реалізується лише обмінний механізм передачі енергії електронних збуджень, а в
нанокристалах EuPO4 міграція енергії електронних збуджень при кімнатній
температурі може відбуватися за допомогою диполь-дипольного механізму за
участю 7F1 рівнів іонів Eu3+, заселення яких відбувається при підвищенні
температури.
5. На прикладі нанокристалів EuPO4 показано, що зменшення розмірів
нанокристалів призводить до сповільнення процесів міграції енергії електронних
збуджень внаслідок модифікації фононного спектра нанокристала за рахунок
розмірного ефекту.
Практичне значення одержаних результатів.
Проведене у роботі дослідження дозволило значно розширити сучасні
уявлення фізики активованих нанокристалів. На основі аналізу отриманих
експериментальних результатів встановлена можливість створення нових
люмінесцентних матеріалів на основі нанокристалів з різною анізотропією
розташування регулярних іонів з контрольованими процесами доставки енергії до
центрів люмінесценції.
Особистий внесок здобувача в одержанні наукових результатів.
Автор дисертації безпосередньо брав участь у проведенні аналізу
літературних даних за темою роботи, виборі об’єктів досліджень та синтезі
нанокристалів, налагодженні комплексу експериментального устаткування та
проведенні всіх без винятку експериментів.
Автором дисертації проведено дослідження впливу анізотропії розташування
регулярних рідкоземельних іонів на процеси міграції енергії електронного
збудження в нанокристалах боратів [1, 3, 7], алюмоборатів [4] та фосфатів [2, 5, 8,
10]; визначено можливі механізми, що обумовлюють процеси міграції енергії у
нанокристалах [3, 4, 5] та фактори, що впливають на дані процеси [1, 2]. Синтез
нанокристалів боратів, фосфатів та алюмоборатів проведено за допомоги к.т.н
Беспалової І.І., дослідження стаціонарних та розподілених у часі люмінесцентних
характеристик нанокристалів – при допомозі к.ф.-м.н. Максимчука П.О. Аналіз
отриманих експериментальних результатів проводився за допомоги к.ф.-м.н.
Семінька В.В. Разом з співавторами і з науковим керівником проводилися
обговорення, систематизація й інтерпретація одержаних результатів; підготовка
до публікацій наукових праць та доповідей на наукових конференціях.
Апробація результатів дисертації.
Матеріали дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на таких
міжнародних та вітчизняних наукових конференціях: 9-th International Conference
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«Electronic Processes in Organic Materials», Lviv, Ukraine, 2013; 17th International
Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter (ICL-14),
Wroclaw, Poland, 2014; 5th International Workshop on Photoluminescence in RareEarths: Photonic Materials and Devices (PRE'14), San Sebastian, Spain, 2014; 3rd
International Conference “Nanotechnologies (Nano-2014)” Tbilisi, Georgia, 2014.
Публікації.
Основні результати дисертації опубліковані у 15 наукових працях, з них 6
статей в міжнародних і вітчизняних фахових журналах та 9 тез доповідей на
конференціях.
Структура та обсяг дисертації.
Дисертаційна робота складається із анотації, вступу, п’яти розділів,
висновків, переліку використаних джерел. Дисертація викладена на 132 сторінках
друкованого тексту, проілюстрована 59 малюнками. Список використаних джерел
складається з 127 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі дисертаційної роботи проаналізовано сучасний стан проблем у
даній галузі наукових досліджень, обґрунтована актуальність теми,
сформульована мета дисертаційної роботи і визначені основні задачі дослідження,
наведені основні наукові й практичні результати роботи, представлені дані про
публікації й апробацію роботи.
Перший розділ «Міграція енергії електронних збуджень та перенос енергії
до центрів випромінювання в активованих кристалах та нанокристалах» є
оглядовим. У ньому викладено літературні дані щодо механізмів міграції енергії
електронних збуджень та їх захоплення центрами випромінювання в кристалах та
нанокристалах, активованих рідкісноземельними іонами. Розглянуто основні
моделі й поняття, які використовуються в сучасній теорії транспорту електронних
збуджень у системах з різною анізотропією розташування регулярних іонів.
Зроблені акценти на особливостях процесів міграції енергії електронних збуджень
у нанорозмірних кристалах, обговорюються різні механізми, які можуть
призводити до відмінностей у процесах міграції енергії електронних збуджень у
кристалах та нанокристалах.
Другий розділ «Експериментальна техніка та методи синтезу активованих
нанокристалів» містить опис використаного експериментального обладнання для
вимірювання спектрів люмінесценції, кривих загасання люмінесценції, а також
методів синтезу нанокристалів, досліджуваних у роботі.
Для
отримання
зразків
нанокристалів
La1-xEuxMgB5O10:Nd3+;
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EuAl2.07(B4O10)O0.6, EuAl3(BO3)4 та La1-xEuxPO4:Nd3+ використовували метод
співосадження. Зразки нанокристалів La1-xEuxP3O9:Nd3+ отримували за допомогою
механоактиваційного синтезу. Були отримані нанокристали з середніми
розмірами 100 нм та 10 нм, розмір нанокристалів контролювався за допомогою
методів просвічуючої електронної мікроскопії. Кристалічна структура
нанокристалів була повністю аналогічна структурі відповідних об’ємних
кристалів, що підтверджувалося даними рентгеноструктурного аналізу.
Для дослідження спектрально-люмінесцентних властивостей активованих
нанокристалів використовувався спектроскопічний комплекс на базі
двохґраткового монохроматора СДЛ-1. Для збудження люмінесценції зразків
застосовувався імпульсний YAG:Nd лазер ( = 266 нм). У якості фотоприймача
використовувався ФЕП, який працював у режимі підрахунку поодиноких фотонів.
Автоматичний збір даних здійснювався електронними модулями, виконаними у
відповідності до стандарту КAMAК. Для дослідження кінетики загасання
люмінесценції нанокристалів була використана методика корельованого в часі
підрахунку окремих фотонів.
Третій розділ «Особливості міграції енергії електронних збуджень в
нанокристалах EuMgB5O10» містить результати досліджень процесів міграції
енергії електронних збуджень в нанокристалах EuMgB5O10 в яких іони Eu3+
утворюють одновимірні ланцюжки.

Рис.1.
Спектри
люмінесценції
нанокристалів Eu0.999Nd0.001MgB5O10
при збудженні λзбудж = 266 нм:
1 – 300 K, 2 – 10 K.

Спектри люмінесценції нанокристалів
Eu0.999Nd0.001MgB5O10 при збудженні 4
гармонікою YAG:Nd лазеру (λзбудж = 266
нм) наведені на рис.1 при Т = 10 К та
Т = 300 К. Обидва спектри складаються з
характерних для іона Eu3+ 5D0→7FJ (J =
0,1,2,3) оптичних переходів. Підвищення
температури від 10 К до 300 К
призводить до гасіння люмінесценції
іонів європію, при чому при 300 К для
гасіння люмінесценції 60% іонів Eu3+
необхідно лише 0,1 ат.% іонів Nd3+, що
дозволило
припустити
наявність
ефективного транспорту та переносу
енергії
електронних
збуджень
нанокристалів до іонів неодиму, які
виступають у ролі пасток електронних
збуджень.
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Криві загасання люмінесценції для нанокристалів з різною концентрацією
іонів Nd3+ (від 0,1 ат.% до 1,5 ат.%) показані на рис.2. Збільшення концентрації
іонів Nd3+ призводить до скорочення часу загасання люмінесценції іонів європію.
Аналіз кривих загасання люмінесценції (рис.3) показав, що всі криві добре
описуються законом I=I0exp(-t/τ0-Bt1/3), який є характерним для одновимірної
міграції енергії електронних збуджень, що свідчить про те, що міграція
відбувається виключно вздовж одновимірних ланцюжків іонів Eu3+.

Рис.2. Криві загасання 5D0→7F2
люмінесценції
нанокристалів
EuMgB5O10 (збудж. = 266 нм) з
різною концентрацією іонів Nd3+:
0 ат.% (1), 0,1 ат.% (2), 0,7 ат.% (3),
1,5 ат.% (4).

Рис.3. Криві загасання 5D0→7F2
люмінесценції
нанокристалів
(збудж. = 266 нм) з
EuMgB5O10
різною концентрацією Nd3+: 0 ат.%
(1), 0,1 ат.% (2), 0,7 ат.% (3), 1,5
ат.%
(4)
в
координатах
0.33
{(ln(I/I0)+t/τ0)/t }.
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Для того, щоб встановити значення відстаней, на які може мігрувати енергія
електронних збуджень в нанокристалах EuMgB5O10, було отримано нанокристали
La1-xEuxMgB5O10:Nd3+ в яких концентрація La3+ варіювалася в діапазоні від 0,1 ат.
% до 50 ат. %. В даному випадку іони La3+ відіграють роль бар’єрів, які
обмежують рух електронних збуджень вздовж одновимірних ланцюжків іонів
Eu3+. Крива загасання люмінесценції (рис.4) при концентрації 50 ат.% іонів La3+
описувалася експоненційним законом, тоді як зменшення концентрації до 10 ат. %
і нижче призводило до відхилення кривих загасання від експоненційного закону.
Було встановлено, що навіть введення ~ 0,1 ат. % іонів La3+ впливає на процес
міграції енергії електронних збуджень, що свідчить про те, що відстань, на яку
може мігрувати енергія електронних збуджень, складає близько 100 нм і, отже, є
співставною з розміром нанокристала.

Рис.4. Криві загасання 5D0→7F2
люмінесценції
нанокристалів
Eu0.999Nd0.001MgB5O10 (збудж. =
266 нм) з різною концентрацією
іонів La3+: 50 ат. % (1), 10 ат. %
(2), 1 ат. % (3), 0,1 ат. % (4).

Четвертий розділ «Особливості міграції енергії електронних збуджень в
нанокристалах EuAl2.07(B4O10)O0.6 та EuAl3(BO3)4» присвячено порівнянню
процесів транспорту енергії електронних збуджень в нанокристалах з
двовимірним (EuAl2.07(B4O10)O0.6) та тривимірним (EuAl3(BO3)4) розташуванням
регулярних іонів Eu3+.
Криві загасання люмінесценції іонів Eu3+, які відносяться до 5D0→7F2
оптичних переходів іонів Eu3+, для нанокристалів EuAl2.07(B4O10)O0.6 та
EuAl3(BO3)4 представлені на рис.5 та рис.6 відповідно. При 10 К криві загасання
5
D0→7F2 люмінесценції іонів Eu3+ для нанокристалів EuAl2.07(B4O10)O0.6 та
EuAl3(BO3)4 близькі до експоненти, що свідчить про те, що міграція енергії
електронних збуджень в даних системах при Т=10 К не відбувається.
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Рис.5. Криві загасання 5D0→7F2
люмінесценції
нанокристалів
EuAl2.07(B4O10)O0.6. при різних
температурах (збудж. = 266 нм).

Рис.6. Криві загасання 5D0→7F2
люмінесценції
нанокристалів
EuAl3(BO3)4
при
різних
температурах (збудж. = 266 нм).

Підвищення температури призводило до відхилення кривих загасання
люмінесценції для обох зразків. Середні часи загасання люмінесценції для
нанокристалів EuAl2.07(B4O10)O0.6 та EuAl3(BO3)4 при різних температурах
наведено в таблиці 1.
Таблиця 1.
Залежність середнього часу загасання люмінесценції для D0→ F2 переходу в
нанокристалах EuAl2.07(B4O10)O0.6 та EuAl3(BO3)4 від температури
5

T, K

10

7

40

80

120

160

200

240

270

EuAl2.07(B4O10)O0.6

τсер, мс 1,98

1,94

1,89

1,82

1,75

1,69

1,62

1,56

EuAl3(BO3)4

τсер, мс 1,90

1,82

1,67

1,56

1,45

1,36

1,26

1,20

Підвищення температури призводить до відхилення кривих загасання
D0→ F2 люмінесценції іонів європію для нанокристалів EuAl2.07(B4O10)O0.6 та
EuAl3(BO3)4 з відповідним скороченням середнього часу загасання - з 1,98 мс при
10 K до 1,56 мс при 270 K (у 1,27 рази) для EuAl2.07(B4O10)O0.6 та з 1,90 мс при 10
K до 1,20 мс при 270 K (у 1,52 рази) для EuAl3(BO3)4. Таким чином, незважаючи
на більшу відстань між найближчими іонами Eu3+ в ґратці нанокристалів
5

7

9

EuAl3(BO3)4 (5,9 Å), ніж в ґратці нанокристалів EuAl2.07(B4O10)O0.6 (4,6 Å), міграція
енергії в нанокристалах з тривимірним розташуванням іонів Eu3+ призводила до
більш сильного гасіння їх люмінесценції. Цей результат можна пояснити
відмінністю в анізотропії розташування регулярних іонів Eu3+ в кристалічних
ґратках нанокристалів EuAl2.07(B4O10)O0.6 та EuAl3(BO3)4.
При двовимірній міграції енергії електронних збуджень криві загасання
мають описуватись законом I= I0exp(-t/τ0-βt0,5), при тривимірній міграції - I=
I0exp(-t/τ0 -Wt), де β, W - параметри, що залежать як від температури, так і від
концентрації іонів, які захоплюють електронні збудження. Аналіз кривих
загасання показав, що для нанокристалів EuAl2.07(B4O10)O0.6 міграція енергії є
двовимірною, в той час як для нанокристалів EuAl3(BO3)4 спостерігається
тривимірна міграція енергії, що і призводить до суттєвої відмінності в часах
загасання. При цьому температурна залежність параметрів β (для
EuAl2.07(B4O10)O0.6) та W (для EuAl3(BO3)4) на якісному рівні має один і той самий
характер поведінки, а саме – ефективна міграція енергії спостерігається лише при
температурах вище ніж 100 - 120К.
У п’ятому розділі «Процеси міграції енергії в нанокристалах фосфатів з
різною анізотропією розташування регулярних іонів Eu3+» розглядається міграція
енергії електронного збудження в нанокристалах EuPO4 з тривимірним
розташуванням регулярних іонів Eu3+ та EuP3O9 з розташуванням регулярних
іонів Eu3+ вздовж одновимірних ланцюжків та у нанокристалах різних розмірів.
Для встановлення особливостей міграції енергії в нанокристалах EuPO4 та
EuP3O9 досліджувалися криві загасання люмінесценції іонів Eu3+ в широкому
діапазоні температур (10 K - 300 K) при використанні іонів Nd3+ в якості пасток
електронних збуджень з контрольованими концентраціями (рис.7,8).

Рис.7. Криві загасання 5D0→7F2
люмінесценції
нанокристалів
3+
EuPO4:Nd (0,1 ат.%. ) при різних
температурах (збудж. = 266 нм).

Рис.8. Криві загасання 5D0→7F2
люмінесценції
нанокристалів
3+
EuP3O9:Nd (0,1 ат.%. ) при різних
температурах (збудж. = 266 нм).
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Детальний аналіз кривих загасання люмінесценції іонів Eu3+ в
досліджуваних нанокристалах фосфатів показав, що криві загасання
люмінесценції іонів Eu3+ для нанокристалів EuP3O9:Nd3+ задовольняють закону
I=I0exp(-t/τ0 -Bt1/3) для одновимірної міграції енергії електронних збуджень. В той
саме час, криві загасання люмінесценції іонів Eu3+ в нанокристалах EuPO4:Nd3+
добре апроксимувались законом I=I0exp(-t/τ0-Wt), характерним для тривимірної
міграції енергії електронних збуджень. Аналіз кривих загасання люмінесценції
нанокристалів дозволив визначити значення параметрів міграції B та W в
залежності від концентрації іонів Nd3+ та температури (рис.9, 10). Для
нанокристалів EuP3O9 при всіх концентраціях іонів Nd3+ параметр B зростає лише
в інтервалі температур від 10 К до 100 К, після чого його збільшення не
спостерігається (рис.9). В нанокристалах EuPO4 параметр W збільшується в
усьому діапазоні досліджуваних температур (рис.10).

Рис.9. Залежність параметру
міграції B від концентрації Nd3+
та
температури
для
нанокристалів EuP3O9

Рис.10. Залежність параметру
міграції W від концентрації Nd3+ та
температури для нанокристалів
EuPO4

Різна температурна поведінка параметрів міграції вказує на принципово
різні механізми транспорту енергії електронних збуджень в нанокристалах EuPO4
та EuP3O9 та обумовлена різною анізотропією розташування регулярних іонів
Eu3+. Для нанокристалів EuP3O9 невелика відстань між іонами Eu3+ в
одновимірному ланцюжку сприяє транспорту енергії електронного збудження за
рахунок обмінної взаємодії за участі збуджених 5D0 та основних 7F0 станів іонів
Eu3+. Для реалізації диполь-дипольного механізму міграції енергії електронних
збуджень повинні бути термічно заселені 7F1 стани іонів Eu3+. Різниця енергій між
7
F1 та 7F0 станами іону європію становить ΔE ≈ 200 см-1, тому при кімнатній
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температурі ймовірність того, що 7F1 рівень буде термічно заселеним дорівнює
exp (-ΔE/kT) ≈ exp (-200/200) ≈ 0,37. Отже, доля іонів Eu3+ з термічно заселеними
7
F1 рівнями є явно недостатньою для ефективної міграції енергії вздовж
ланцюжків іонів Eu3+ за допомоги диполь-дипольного механізму. Таким чином,
міграція енергії для нанокристалів EuP3O9 відбувається виключно за рахунок
обмінного механізму і роль температури в процесах переносу енергії полягає в
подоланні невеликої різниці енергії (термоактивації) між 5D0 рівнями сусідніх
іонів Eu3+. Для нанокристалів EuPO4 міграція енергії електронного збудження не
обмежується одним конкретним напрямком, тому за високих температур, коли
приблизно така ж доля (~0,37) іонів європію мають термічно заселені 7F1 рівні,
стає ефективним диполь-дипольний механізм міграції енергії.
Для того, щоб виявити вплив обмеження розміру нанокристала на процеси
транспорту енергії електронних збуджень, були отримані нанокристали EuPO4
розміром 10 нм і 100 нм.
Відмінність в оточенні окремих іонів Eu3+ призводить до варіювання
положення рівнів їх енергії та неоднорідного розширення спектральних смуг у
спектрах люмінесценції, яке є більш значним для нанокристалів розміром 10 нм
(рис.11).
Криві загасання для нанокристалів розмірами 10 нм та 100 нм описувались
практично моноекспоненційним законом при 10 К. Збільшення температури
призводить до помітно меншого відхилення кривих загасання люмінесценції іонів
Eu3+ від моноекспоненційного закону у нанокристалах менших розмірів (рис.12).
Це свідчить про те, що міграція енергії до центрів гасіння в таких нанокристалах є
менш ефективною.

Рис.11. Спектри люмінесценції для
нанокристалів EuPO4 різних розмірів
(10 нм та 100 нм ) (збудж. = 266 нм).

Рис.12.
Криві
загасання
люмінесценції нанокристалів EuPO4
різних
розмірів
при
різних
температурах (Т=10 К та Т=300 К )
(збудж. = 266 нм).
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Таку поведінку кривих загасання люмінесценції іонів Eu3+ в нанокристалах
різного розміру можна пояснити модифікацією низькочастотного краю
фононного спектру при зменшенні розміру нанокристала (розмірний ефект).
Міграція енергії по збудженим станам іонів Eu3+ відбувається за рахунок
термоактивації, яка відбувається за участю низькочастотних фононів. Для
нанокристалів малих розмірів, спектр низькочастотних фононів збіднюється і це
значно впливає на міграцію електронних збуджень в умовах неоднорідного
розширення, яке зростає при зменшенні розміру нанокристала (рис.11). Таким
чином, зменшення розмірів нанокристалів до 10 нм призводить до зменшення
ефективності міграції енергії електронних збуджень.
ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі встановлено вплив анізотропії розташування
регулярних рідкоземельних іонів на процеси міграції енергії електронних
збуджень в нанокристалах діелектриків RеMgB5O10, RеAl2.07(B4O10)O0.6,
RеAl3(BO3)4, RеPO4, RеP3O9 (Rе = Eu, La, Nd). Основними науковими та
практичними результатами є такі:
1. За допомогою аналізу спектрів люмінесценції та кривих загасання
люмінесценції для нанокристалів EuMgB5O10 та EuMgB5O10:Nd3+ показано,
що транспорт енергії електронних збуджень в даних нанокристалах
відбувається виключно в межах одновимірних ланцюжків іонів європію.
2. Показано, що введення навіть 0,1 ат.% іонів лантану в нанокристали
EuMgB5O10 впливає на процеси міграції енергії електронних збуджень, що
свідчить про те, що відстань, на яку може мігрувати енергія, є співставною з
розміром нанокристала.
3. Порівняння процесів міграції енергії в нанокристалах з двовимірним
(EuAl2.07(B4O10)O0.6) та тривимірним (EuAl3(BO3)4) розташуванням
регулярних іонів європію показало, що, незважаючи на менші відстані між
сусідніми іонами європію міграція енергії в EuAl2.07(B4O10)O0.6 призводить
до більш слабкого гасіння люмінесценції. Показано, що більш істотне
скорочення середнього часу загасання (у 1,52 рази) для нанокристалів
EuAl3(BO3)4 у порівнянні з нанокристалами EuAl2.07(B4O10)O0.6 (у 1,27 рази)
при підвищенні температури від 10 до 300 К обумовлено різною
анізотропією розташування РЗ іонів в даних нанокристалах.
4. Дослідження, проведені для нанокристалів EuP3O9 и EuPO4, показали, що
міграція енергії електронних збуджень в нанокристалах EuP3O9 має
одновимірний характер, а в нанокристалах EuPO4 – тривимірний.
5. Показано, що істотно різна температурна залежність процесів міграції
енергії електронних збуджень в нанокристалах EuPO4:Nd3+ та EuP3O9: Nd3+
(зростання швидкості міграції у 100 разів для EuPO4:Nd3+ і лише у 1,5 рази
для EuP3O9: Nd3+ при підвищенні температури від 10 до 300 К) обумовлена
тим, що, тоді як для EuPO4:Nd3+ міграція енергії може відбуватися як за
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участю диполь-дипольної, так і обмінної взаємодії, для нанокристалів
EuP3O9:Nd3+ міграція енергії електронних збуджень відбувається тільки за
рахунок обмінної взаємодії у всьому досліджуваному діапазоні температур.
6. Показано, що зменшення розміру нанокристала EuPO4 від 100 нм до 10 нм
призводить до сповільнення процесів міграції енергії електронних збуджень
внаслідок модифікації низькочастотних фононних спектрів нанокристала в
умовах варіювання енергії збуджених станів іонів Eu3+.
7. На основі аналізу отриманих експериментальних результатів, показано, що
варіювання анізотропії розташування регулярних іонів та розміру
нанокристалів боратів та фосфатів відкриває можливість створення нових
люмінесцентних матеріалів з контрольованими процесами доставки енергії
до центрів люмінесценції.
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АНОТАЦІЯ
Кононець Н.В. Процеси міграції енергії електронного збудження в
нанокристалах боратів та фосфатів з різною анізотропією розташування
регулярних іонів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних
наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. –
Інститут монокристалів НАН України, Харків, 2018.
Дисертаційна робота присвячена дослідженню процесів міграції енергії
електронних збуджень в нанокристалах боратів та фосфатів з різною анізотропією
розташування регулярних іонів.
Встановлено вплив розмірності системи регулярних рідкісноземельних іонів
на процеси міграції енергії електронних збуджень в нанокристалах ReMgB5O10,
ReAl2.07(B4O10)O0.6, ReAl3(BO3)4, RePO4, ReP3O9 (Re = Eu, La, Nd). Показано, що в
нанокристалах EuMgB5O10 міграція енергії відбувається виключно вздовж
ланцюжків іонів Eu3+. Для нанокристалів EuAl2.07(B4O10)O0.6 та EuAl3(BO3)4
встановлено, що, незважаючи на менші відстані між сусідніми іонами Eu3+-Eu3+ у
нанокристалах EuAl2.07(B4O10)O0.6, міграція енергії призводить до більш слабкого
гасіння люмінесценції, що обумовлено різною розмірністю систем
рідкісноземельних іонів в цих нанокристалах. Дослідження, проведені для
нанокристалів EuPO4 та EuP3O9, показали що, тоді як для EuPO4 міграція енергії
може відбуватися як за участі диполь-дипольної, так і обмінної взаємодії, для
нанокристалів EuP3O9 міграція енергії відбувається за участю обмінної взаємодії у
всьому досліджуваному діапазоні температур (10 – 293 К). На прикладі
нанокристалів EuPO4 різних розмірів (10 нм та 100 нм), було показано, що
зменшення розміру нанокристалів призводить до сповільнення процесів міграції
енергії електронних збуджень внаслідок модифікації низькочастотних фононних
спектрів нанокристала.
Ключові слові: нанокристали, рідкісноземельний іон, міграція енергії,
анізотропія розташування регулярних іонів
АННОТАЦИЯ
Кононец Н.В. Процессы миграции энергии электронного возбуждения в
нанокристаллах боратов и фосфатов с различной анизотропией
расположения регулярных ионов. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников и диэлектриков.
Институт монокристаллов НАН Украины, Харьков, 2018.
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Диссертационная работа посвящена исследованию процессов миграции
энергии электронного возбуждения в нанокристаллах боратов и фосфатов с
различной анизотропией расположения регулярных ионов.
В данной работе было установлено влияние размерности системы
регулярных редкоземельных ионов на процессы миграции энергии электронных
возбуждений в нанокристаллах диэлектриков ReMgB5O10, ReAl2.07(B4O10)O0.6,
ReAl3(BO3)4, RePO4, ReP3O9 (Re = Eu, La, Nd). Исследования показали, что в
нанокристаллах EuMgB5O10 миграция энергии происходит исключительно вдоль
цепочек ионов Eu3+. Введение ионов La3+ в нанокристаллы EuMgB5O10 показало,
что энергия возбуждения в данных нанокристаллах может мигрировать на
расстояния, сравнимые с размерами нанокристаллов (до 100 нм).
Проведено сравнение процессов миграции энергии электронных
возбуждений в нанокристаллах алюмоборатов с двумерным (EuAl2.07(B4O10)O0.6) и
трехмерным (EuAl3(BO3)4) расположением регулярных ионов европия.
Эффективность переноса энергии в нанокристаллах алюмоборатов значительным
образом зависит от размерности подрешётки европия. Процессы миграции
энергии в нанокристаллах EuAl2.07(B4O10)O0.6, несмотря на более короткие
минимальные расстояния между соседними ионами Eu3+-Eu3+ (4,6 Å) приводят к
более слабому тушению люминесценции и сокращению среднего времени жизни,
по сравнению с нанокристаллами EuAl3(BO3)4 (минимальные расстояния между
соседними ионами европия - 5,9 Å). Было показано, что наблюдаемое отличие в
процессах тушения люминесценции обусловлено тем, что миграция энергии в
нанокристаллах EuAl2.07(B4O10)O0.6 происходит исключительно в плоскостях Eu3+
(001), без переноса энергии между ионами европия в разных плоскостях.
Исследования, проведенные для нанокристаллов EuP3O9 и EuPO4, показали,
что миграция энергии электронных возбуждений в нанокристаллах EuP3O9 имеет
одномерный характер, а в нанокристаллах EuPO4 – трехмерный. Были определены
механизмы переноса энергии в нанокристаллах фосфатов. Показано, что в то
время как для EuPO4 миграция энергии может происходить как при участии
диполь-дипольного, так и обменного механизма, для нанокристаллов EuP3O9
миграция энергии происходит при участии обменного взаимодействия во всем
исследованном диапазоне температур (10 – 293 К).
На примере нанокристаллов EuPO4 было исследовано влияние размера
нанокристалла на процессы миграции энергии электронных возбуждений. Было
показано, что для нанокристаллов с размером 10 нм миграция энергии к
тушащим центрам становится менее эффективной по сравнению с
нанокристаллами размером 100 нм. Это обусловлено тем, что в нанокристаллах
имеет место модификация фононных спектров, которая может приводить к
отсутствию низкочастотных фононов, необходимых для процессов миграции в
условиях неоднородного уширения.
Ключевые слова: нанокристаллы, миграция энергии, редкоземельные ионы,
анизотропия расположения регулярных ионов.
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ABSTRACT
Kononets N.V. The processes of electron excitation energy migration in borate
and phosphate nanocrystals with different anisotropy of arrangement of regular
ions. - Manuscript.
Thesis for the degree of candidate of physical and mathematical sciences by
specialty 01.04.10 - Physics of Semiconductors and Dielectrics. - Institute of Single
Crystals of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, 2018.
The thesis is devoted to the study of the processes of electron excitation energy
migration in borate and phosphate nanocrystals with different anisotropy of
arrangement of regular ions.
The influence of the dimensionality of the system of regular rare earth ions on the
processes of electron excitation energy migration in ReMgB5O10, ReAl2.07(B4O10)O0.6,
ReAl3(BO3)4, RePO4, ReP3O9 (Re = Eu, La, Nd) nanocrystals was determined. It was
shown that energy migration in EuMgB5O10 nanocrystals occurs strictly along the Eu3+
ion chains. For EuAl2.07(B4O10)O0.6 and EuAl3(BO3)4 nanocrystals it was determined
that despite the shorter distances between adjacent Eu3+-Eu3+ ions in EuAl2.07(B4O10)O0.6
nanocrystals, energy migration leads to less pronounced luminescence quenching due to
the different dimensionality of systems of rare earth ions in these nanocrystals. Studies
carried out for EuPO4 and EuP3O9 nanocrystals have shown that while for EuPO4
energy migration can occur both with the participation of dipole-dipole and exchange
interaction, for EuP3O9 energy migration takes place by exchange interaction in all the
studied range of temperatures (10 – 293 К). Using EuPO4 nanocrystals of different sizes
(10 nm and 100 nm), it was shown that decrease in the size of nanocrystals leads to the
slowdown in the processes of migration of electron excitation energy due to
modification of low-frequency phonon spectra of nanocrystal.
Key words: nanocrystals, rare earth ion, energy migration, anisotropy of the
arrangement of regular ions

