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LISTA ABREVIERILOR ŞI SIGLELOR 

 

FL – fotoluminescenţă 

MT – metale de tranziţie 

EPR – elemente de pământuri rare 

PVA – alcool poilivinilic 

UV – ultraviolet 

VZn – vacansii de zinc 

VSe – vacansii de seleniu 

VO – vacansii de oxigen 

IR – infraroşu 

MHT – metoda hidrotermală 

PTEE – politetrafluoretilenă 

PDA – pereche donor - acceptor 

Eg – lărgimea benzii interzise 

RCT – reacţii chimice de transport 

CEI – complex exciton - impuritate 

AA – autoactivată 

MSM – metal – semiconductor - metal 

MOCVO – depunere chimică metaloorganică din vapori 

MBE – epitaxie cu fascicule moleculare 

I-V – caracteristică curent – tensiune 

TSL – luminescență termostimulată 
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2. Obiectivele și sarcinile proiectului (până la o pagină)  

Obiectivele proiectului dat au constat în cercetarea proceselor de interacţiune a ionilor 

metalelor de tranziţie şi elementelor de pământuri rare cu defectele native şi împurităţile de fon 

în mono- şi nanocristalele compuşilor semiconductori cu bandă interzisă largă ZnSe şi ZnO prin 

intermediul cercetării complexe a proprietăților optice, luminescente, electrice şi magnetice în 

interval larg de lungimi de undă, temperaturi şi intensităţi a câmpului magnetic.  

Pentru atingerea obiectivelor au fost rezolvate atât sarcini tehnologice, cât şi sarcini legate 

de cercetarea experimentală a proprietăților materialelor obţinute. Din sarcinile tehnologice fac 

parte: elaborarea tehnologiilor de obţinere a cristalelor de ZnSe prin metoda reacţiilor chimice de 

transport cu utilizarea iodului în calitate de agent de transport şi transfer fizic a vaporilor; 

doparea lor cu ioni de metale de tranziţie (Cu, Cr, Mn, Co) şi elemente de pământuri rare (Eu, 

Gd, Ho, Yb), atât în procesul de creştere, cât şi procesul difuziunii termice din fază solidă, 

lichidă şi vapori; elaborarea tehnologiei dopării concomitente a cristalelor de ZnSe cu ioni de 

metale de tranziţie (Cu, Cr, Mn) şi elemente pământuri rare (Gd, Yb). O altă sarcină tehnologică 

a fost elaborarea tehnologiilor de sinteză a nanocristalelor şi peliculelor subţiri nanodimensionale 

de ZnO şi ZnSe prin metodele depunerii chimice, hidrotermală şi substituţiei izovalente, precum 

şi procedurii de dopare în procesului de sinteză cu ioni de metale de tranziţie (Mn, Cr) şi 

elemente de pământuri rare (Eu, Gd).  

Sarcinile cercetării experimentale a proprietăților materialelor obţinute s-au rezumat în: 

studierea complexă sistematică a particularităţilor spectrelor de absorbţie optică, 

fotoluminescenţa în domeniul lungimilor de undă marginale, vizibilă din domeniul undelor lungi 

şi IR a monocristalelor de ZnSe şi nano- şi monocristalelor de ZnO, dopate cu ionii metalelor de 

tranziţie (Cu, Ag, Cr, Mn, Co) şi elemente de pământuri rare (Eu, Gd, Ho, Yb); cercetarea 

influenţei temperaturii, concentraţiei impurităţilor dopante şi energiei radiaţiei excitante asupra 

structuri spectrelor de absorbţie optică şi fotoluminescenţă; elaborarea modelelor fizice de 

interacţiune a ionilor elementelor de tip d- şi f- cu impurităţile de fon şi defectele structurale în 

procesul formării complexelor pe baza lor; stabilirea naturii centrelor de luminescenţă şi 

mecanismelor de recombinare radiativă, responsabile de formarea benzilor de luminescenţă; 

realizarea posibilităţii de dirijare cu parametrii optici şi electrici a monocristalelor de ZnSe pe 

contul efectelor la formarea complexelor de elemente de tip d- şi f- şi incorporarea suplimentară 

a impurităţilor puţin adânci, ceea ce va determina perspectivele utilizării materialului dat în 

calitate de dispozitive luminescente, fotodetectoare, materiale magnetice, etc. 
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3. Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului  

1. Tehnologia de obţinere şi dopare cu elemente de tip d şi f a cristalelor de seleniură 

de zinc şi cercetarea proprietăților electrice, luminescente şi optice 

1.1. Tehnologia de creştere şi dopare cu impurităţi de vanadiu (V) şi molibden (Mo) a 

monocristalelor de ZnSe 

 A fost obţinută tehnologia de obţinere şi dopare cu impurităţi de vanadiu (V) şi molibden 

(Mo) a monocristalelor de ZnSe. Monocristalele de ZnSe au fost obţinute prin metoda 

transferului chimic al vaporilor cu utilizarea iodului în calitate de agent transportator. Sinteza din 

elemente şi creşterea cristalelor s-a realizat în fiole de cuarţ vidate până la un vid înalt (< 0,1 Pa). 

Cantitatea de iod, pus în fiole, s-a luat din calculul 5 mg/cm3. Temperaturile optimale în 

regiunile sursei şi de creştere au constituit 885°C şi 900°C, corespunzător. Doparea 

monocristalelor de ZnSe cu elemente de tip d (V şi Mo) s-a realizat în procesul de creştere. 

Concentraţia de V în reactor era variată de la 0 % at. până la 0,30 % at., iar concentraţia de Mo a 

constituit 0,1 % at. Durata procesului de creştere a monocristalelor de ZnSe a constituit de la 8 

până la 14 zile în corespundere de cantitatea de material. După finisarea creşterii cristalelor, 

fiolele erau răcite brusc până la temperatura camerei. 

1.2. Proprietăţile luminescente ale cristalelor de ZnSe:V  

Spectrele de fotoluminescenţa (FL) ale cristalelor ZnSe:V în domeniul vizibil al spectrului 

conţin două benzi (Fig. 1): banda luminescenţei de margine şi o bandă structurată de 

luminescenţa  autoactivată (AA) cu maximumurile la ~539 nm şi ~602 nm, cauzată de defecte 

complexe în baza impurităţii de iod [1]. Adăugarea a 0.03 % at. V la materialul sursă în procesul 

de creştere a cristalelor nu schimbă structura spectrului de emisie, dar măreşte nesemnificativ 

intensitatea benzii de margine. Mărirea intensităţii emisiei în domeniul excitonic al spectrului, 

cauzată de doparea cu V, a fost observată anterior [2]. La fel trebuie de menţionat, că creşterea 

intensităţii benzii de margine la concentraţii mici ale impurităţii de dopare are loc concomitent 

cu micşorarea intensităţii benzii AA. Situaţia inversă se observă la concentraţii mari ale 

impurităţii de V. Această comportare permite de a concluziona, că emisia recombinată prin 

nivelele vanadiului contribuie la formarea benzii de margine şi rezultă în mărirea intensităţii ei.  

 Dependenţa de temperatură a emisiei de margine confirmă participarea excitonilor legaţi de 

centrele V2+ la formarea benzii de margine. Spectrul de emisie a cristalelor dopate cu V în 

domeniul infraroşu (IR) conţine două benzi: o bandă în domeniul IR apropiat cu maximum la 

0.95 µm şi o bandă complexă în regiune IR medie (Fig. 2-a).  
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Fig. 1. Spectrele de FL ale ZnSe:V în 

domeniul vizibil al spectrului la T = 6,5K. 

 Fig. 2. Spectrele de FL ale ZnSe:V în domeniul 

IR. T=6,5K(a). Evoluţia spectrelor de FL a 

cristalelor de ZnSe:0,3%at.V cu temperatura (b). 
  

 O bandă complexă în domeniul mediu IR cu mai multe maximumuri la temperatura heliului 

lichid se observă la majoritatea probelor seleniurii de zinc dopate cu MT [4, 5]. Acest fapt se 

explică prin participarea defectelor native (de exemplu, Vzn) şi defectelor impuritare (de 

exemplu, Ise) la formarea ei [6]. Însă chiar concentraţii mici de vanadiu (0,03 at. %) schimbă 

structura acestei benzi. Mărirea de mai departe a concentraţiei de vanadiu duce la mărirea 

intensităţii benzii în domeniul IR şi evidenţierea maximumului la 2,3 µm (Fig. 2-a), care n-a fost 

observat în spectrele de FL ale cristalelor ZnSe dopate cu alte MT [4, 6] şi nu poate fi asociat cu 

defectele native sau contaminare de fon a materialului sursă. Dependenţa intensităţii acestui 

maximum de concentraţia impurităţii de vanadiu duce la concluzia că, ionii de V participă la 

formarea lui, iar poziţia neschimbată a lui la modificarea temperaturii (Fig. 2-b) permite de a 

asocia această emisie cu tranziţiile intracentrale în limitele ionilor de vanadiu. Poziţia energetică 

a maximumului discutat (~0.53 eV) permite asocierea lui cu tranziţiile dintre nivelele 4T2 şi 4T1 

ale ionului V2+. Maximumul situat la 2,05 µm poate fi cauzat de tranziţiile 3T2 →
3A2 în limitele 

ionului V3+, observate de Goetz şi alţii, la 5100 cm-1 (1,96 µm) [7]. Emisia slabă la ~2,7 µm 

poate fi cauzată de tranziţiile asistate de fononi dintre nivelele 5E şi 5T2 ale ionilor V+ [8]. 

1.3. Proprietăţile luminescente ale cristalelor de ZnSe:Mo 

 În intervalul lungimilor de undă de la 400 nm pînă la 3000 nm au fost cercetate spectrele de 

FL ale monocristalului de ZnSe:0,1 % at. Mo la temperaturi de 77 şi 300K şi diferite surse de 

excitare (337, 473, 532, 637 şi 785 nm). La excitarea FL cu radiaţia de lungime de undă 337 nm 

în spectre se observă o bandă de luminescenţă de margine de natură excitonică cu maximum la 

447,2 nm o band[ slab[ dup[ intensitate cu maximum la 530 nm. La iradierea cu laserul cu 

radiaţia de lungime de undă 473 şi 532 nm are loc o radiaţie intensă cu lungime de undă mare, 

localizată la 600 şi 640 nm la T = 300K.  

 În regiunea IR apropiată a spectrului se observă o singură bandă de radiaţie cu maximum la 

980 nm (Fig. 3). La temperatura camerei intensitatea ei este la nivelul lungimilor de undă de 
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zgomot. Intensitatea radiaţiei se măreşte cu majorarea energiei fotonilor de excitare (Fig. 3). 

Banda indicată corespunde tranziţiei intracentrale a ionului de Cr2+ de pe nivelul doi excitat pe 

cel principal [9]. Însă în bibliografie este informaţie, unde radiaţia sus-numită este atribuită 

centrelor cu participarea vacansiilor de selen [10].  Spectrele de radiaţie în regiunea IR medie 

sunt prezentate în Fig. 4. La 300K se observă o bandă complexă cu maximum la 1950 nm. La 

77K se evidenţiază clar benzile de FL cu maximumuri la 1650 nm şi 2015 nm. 

 

Fig. 3. Spectre de FL ale cristalului de 

ZnSe:0,1%at.Mo în domeniul IR apropiat. 

 Fig. 4. Spectre de FL ale cristalului de 

ZnSe:0,1% at.Mo în domeniul IR mediu. 
  

 Luând în consideraţie că în cristalele de ZnSe este prezentă impuritatea de fon de cupru, se 

poate presupune că, benzile la 1650 nm este condiţionată de tranziţiile intracentrale ale ionului 

de cupru [11]. Banda de FL cu maximum la 2050 nm pune în evidenţă creşterea intensităţii cu 

majorarea temperaturii şi poate fi atribuită tranziţiilor intracentrale ale ionului de crom [9].  

1.4. Influenţa concentraţiei impurităţii dopante de Mo asupra proprietăţilor luminescente a 

cristalelor de ZnSe:Mo 

 Elementul chimic molibdenul (Mo) este atribuit la subgrupa cromului cu învelişul 4d 

necompletat. Cercetările preventive a cristalelor de ZnSe, dopate cu Mo a arătat că, molibdenul 

nu creează nivele suplimentare în banda interzisă a semiconductorului, dar influenţează asupra 

proprietăţii de luminescenţă a probei. Astfel, intensitatea benzilor în regiunea undelor lungi a 

spectrului vizibil şi IR a fost multiplu majorată. În legătură cu aceasta, a fost pusă problema 

determinării influenţei concentraţiei impurităţii dopante asupra proprietăţilor luminescente ale 

monocristalelor de ZnSe.  

 Monocristalele de ZnSe, dopate cu impurităţi de molibden, au fost obţinute prin metoda 

transferilui chimic al vaporilor, unde în calitate de agent transportator a fost utilizat iodul. 

Temperaturile optime în zonele sursei şi creşterii au constituit 885 şi 900C, corespunzător. Au 

fost obţinute probe de ZnSe, dopate cu Mo, pentru care concentraţia de Mo încărcat în reactor 

era variată de la 0,02 până la 0,1 % at. Într-un interval larg al lungimilor de undă (400-3000 nm) 

au fost studiate spectrele de FL a monocristalelor de ZnSe:Mo la temperatura 77K şi diverse 

lungimi de undă a radiaţiei excitante. 



11 

 În regiunea vizibilă a spectrului la iradierea cu laser ultraviolet (UV) cu lungimea de undă 

337 nm, în spectrul de FL a monocristalului de ZnSe:Mo a fost observată banda marginală 

(Fig.5) şi o bandă slabă de radiaţie verde (520 nm). Radiaţia marginală corespunde recombinării 

excitonice. Banda de radiaţie din regiunea verde a spectrului corespunde tranziţiei luminescente 

a electronului liber pe nivelul din banda interzisă, format de ionul de Cu2+ [12], care reprezintă o 

impuritate de fon uşor difuzibilă. Majorarea cantităţii de atomi de Mo în cristalul de ZnSe, 

micşorează proprietatea radiativă a probelor, ceea ce corelează cu situarea impurităţii de Mo în 

aceeaşi subgrupă cu cromul, care este „stingătorul” luminescenţei marginale. La menţinerea în 

reactor a 0,10 % at. Mo, intensitatea benzii marginale creşte de câteva ori faţă de cea a probei 

nedopate. 

 

 

 

 La excitarea probelor de ZnSe:Mo cu radiaţia de lungime de undă 473 nm, în spectrul de FL 

se observă o bandă de luminescenţă cu maximum la 520 nm (Fig.6). În regiunea vizibilă a 

spectrului se înregistrează încă două benzi cu maximumuri la 590 şi 635 nm. Majorarea 

concentraţiei impurităţii dopante măreşte intensitatea benzilor de radiaţie la iradierea cu laser 

albastru, ceea ce este opus efectului observat la excitarea cu laser UV. Odată cu aceasta, 

capacitatea de radiaţie a probelor la concentraţia 0,020,1 % at.Mo se schimbă nesemnificativ, 

însă majorarea ulterioară a concentraţiei impurităţii amplifică de multe ori intensitatea benzilor 

de FL observate. Maximumul benzii la 590 nm în bibliografie este atribuit acceptorului, format 

de vacansia de zinc VZn [13], iar la 630 nm – ionului de Cu+ [12]. În regiunea IR a spectrului se 

urmăreşte o influenţă ambiguă a concentraţiei impurităţii de Mo asupra intensităţii benzilor de 

luminescenţă observate (975, 1650 şi complexă la 2000 nm). Mecanismul luminescenţei acestor 

benzi de FL în IR este condiţionat de tranziţiile intracentrale a impurităţilor de fon de cupru 

(1650 nm) şi crom (975, 2000 nm), corespunzător [11, 9]. În acelaşi timp, se poate evidenţia 

momentul că, banda cu maximum la 975 nm este prezentă în spectrele tuturor probelor şi, în 

dependenţă de concentraţia impurităţii dopante de Mo, intensitatea ei creşte. Se presupune că, 

Fig. 5. Spectre de FL în regiunea vizibilă a spectrului monocristalelor de ZnSe cu diferită 

concentraţie de Mo. T = 100К. 
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această bandă de FL este condiţionată de tranziţiile intracentrale a electronilor pe ionii de Cr2+, 

de pe al doilea nivel excitat pe nivelul fundamental 3T1→
5E [9]. În regiunea IR medie a 

spectrului se observă o bandă complexă la 2000 nm, componenta cărei trebuie să corespundă 

tranziţiei intracentrale a ionului de Cr2+, însă de pe primul nivel excitat pe cel fundamental 

5T1→
5E. 

 

 

 

 Vom precăuta spectrele de FL a probelor de ZnSe dopate cu Mo în regiunea IR la iradierea 

cu laser verde (Fig.7). În regiunea IR apropiată a spectrului influenţa concentraţiei impurităţii 

dopante este analogică cu cazul precedent, şi anume, intensitatea benzilor de luminescenţă creşte 

odată cu majorarea concentraţiei de Mo până la 0,06 % at. Însă, în regiunea IR medie se observă 

un caracter invers al dependenţei. La concentraţii mici de Mo are loc majorarea de multe ori a 

intensităţii luminescenţei, care apoi scade. La majorarea ulterioară a lungimilor de undă a 

radiaţiei excitante (Fig.8) intensitatea tuturor benzilor de FL în regiunile IR apropiate şi medii de 

2-3 ori scade, iar caracterul dependenţei de concentraţie a intensităţii lor se păstrează la fel, ca şi 

în cazul pentru exc.= 532 nm.  

 Generalizând rezultatele obţinute, pot fi expuse următoarele presupuneri. În procesul 

obţinerii probelor de ZnSe prin metoda transferului chimic al vaporilor cu utilizarea iodului în 

calitate de agent transportator, în structura cristalină a substanţei se incorporează o cantitate mare 

de imperfecţiuni defect-impuritate, care reprezintă centre de radiaţie AA în regiunea undelor 

lungi a spectrului. În regiunea IR a spectrului se observă tranziţii intracentrale pe ionii de Cu2+ şi 

Cr2+.  

Prin doparea probelor de ZnSe cu impuritate de Mo, se produce activarea capacităţii 

radiative a acestor centre. La concentraţii mici a impurităţii principale, ionii de Mo în mare parte 

interacţionează cu ionii de crom, ceea ce conduce la majorarea multiplă a intensităţii benzilor în 

regiunea IR a spectrului, precum şi la evidenţierea efectului de „stingere” a luminescenţei 

marginale. Concentraţia impurităţii de Mo egală cu 0,06% at. este critică, deoarece din acest 

moment, energia primită de către probă este îndreptată nu asupra impurităţii de fon de crom, ci 

Fig. 6. Spectre de FL a probelor de ZnSe dopate cu diferită concentraţie de Mo la excitare cu 

laserul cu lungimea de undă 473 nm şi temperatura 100К. 
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de cupru. Aceasta conduce la faptul că, intensitatea benzilor din regiunea IR practic dispare iar 

benzile de luminescenţă în domeniul vizibil al spectrului încep să se intensifice. 

 

 

 

 

 

1.5. Proprietăţi luminescente a ZnSe, dopat cu impuritate de wolfram 

Doparea seleniurii de zinc (ZnSe) cu ionii metalelor de tranziţie, de exemplu cu crom, 

permite de extins sfera de utilizare în optică, optoelectronică [9]. De aceea, prezintă interes 

elementele metalelor de tranziţie, care se găsesc în aceeaşi subgrupa cu cromul, cum ar fi 

molibdenul şi wolframul. Wolframul (W) este situat în a 6 perioada cu înveliş necomplet 5d. 

Scopul principal al lucrării constă în cercetarea influenţei impurităţii de W asupra proprietăţilor 

fotoluminescente (FL) a ZnSe. 

Monocristalele de ZnSe, dopate cu impurităţi de W, au fost obţinute prin metoda transferilui 

chimic al vaporilor, unde în calitate de agent transportator a fost utilizat iodul. Temperaturile 

optime în zonele sursei şi creşterii au constituit 885 şi 900C, corespunzător. Au fost obţinute 

probe de ZnSe, dopate cu W, pentru care concentraţia de W încărcat în reactor era variată de la 

Fig. 7. Spectre de FL în regiunea IR a lungimilor de undă a probelor de ZnSe dopate cu 

diferită concentraţie de Mo la excitare cu laserul cu lungimea de undă 532 nm şi temperatura 

100К. 

Fig. 8. Spectre de FL în regiunea IR a lungimilor de undă a probelor de ZnSe dopate cu 

diferită concentraţie de Mo la excitare cu laserul cu lungimea de undă 637 nm şi temperatura 

100К. 
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0,02 până la 0,3 % at. Probele obţinute de ZnSe:W au fost iradiate cu laserul de azot ИЛГИ-503 

cu lungimea de undă 337,1 nm la temperaturile 100 şi 300K. 

În Fig.9 sunt arătate spectrele de FL a probelor de ZnSe:W în regiunea de lungimi de undă 

scurte a spectrului vizibil la temperaturi de 100 şi 300K. Din figură se vede că, odată cu creşterea 

concentraţiei impurităţii de W, banda de margine se stinge la temperaturi joase şi se intensifică la 

temperatura camerei. Intensitatea benzii de margine creşte constant cu creşterea concentraţiei 

impurităţii de W până la 0,04 %at. Ulterioara majorare a concentraţiei de W conduce la 

reducerea intensităţii benzii de margine la temperatura camerei. La temperaturi joase poziţia 

maximelor benzii de margine se deplasează (Fig.9, inserţiunea) în regiunea cu energii mai mari, 

la utilizaraea concentraţiilor mici a impurităţii (≤0,10 %at.). Majorarea în continuare a 

concentraţiei în probă conduce la revenirea maximului benzii de margine în regiunea maximului 

probei iniţiale. 

 

Fig.9. Spectrul benzilor de margine a cristalelor ZnSe:W cu diferită concentraţie a dopantului.  

Inserţiune – Spectrele de FL normate către unitate. 

 

Banda de margine este banda complexă. Ea constă din benzi elementare, care cu creşterea 

temperaturii se lărgesc şi încep să se suprapună. Există o mulţime de metode pentru identificarea 

lor, una din acestea fiind metoda Alenţev-Fock [14]. În Fig.10 este prezentată banda de margine 

a probei ZnSe:W (0,04 %at.) descompusă în benzi elementare. Se vede că ea este alcătuită de 3 

benzi cu maximumuri la 442,5, 447,0 şi 451,8 nm. Banda cu maximum la 442,5 nm (2,80 eV) 

corespunde tranziţiilor bandă-bandă; 447,0 nm (2,77 eV) – corespunde excitonului legat, iar 

451,8 nm (2,74 eV) – corespunde repetării fononice a benzii 447,0 nm, deoarece difirenţa între 

maximele este de 30 meV fapt care identifică repetarea fononică LO în ZnSe [15]. 
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Fig. 10. Banda de margine a cristalului ZnSe:W (0.04 % at.), 

decompus în benzi elementare prin metoda Alenţev-Fock. 

 

În Fig.11 este prezentat spectrul de FL în regiunea lungimilor de undă lungi a spectrului 

vizibil la temperaturi de 100 şi 300K. În spectre sunt evidenţiate trei maxime la ambele 

temperaturi: 530, 590 şi 635 nm, care cu variaţia temperaturii îş schimbă poziţia în limitele 

lărgirii de temperatură a benzii interzise. Benzile de iradiere la 530 şi 635 nm, în literatura sunt 

atribuite formării nivelelor acceptoare a ionilor de cupru cu sarcina +2 şi +1 respectiv [16]. 

Banda cu maximum la 590 nm, după părerea noastră, este atribuită nivelului din zona interzisă, 

creat de complexul dintre W şi vacanţa de zinc. Starea de sarcină a acestui complex necesită 

cercetare ulterioară. La temperaturi joase, banda în regiunea „verde” a spectrului se stinge odată 

cu creşterea concentraţiei impurităţii, iar la temperaturi mari este mai intensă comparativ cu 

celelalte. Alte două benzi au aceeaşi particularitate ca şi la banda de 530 nm descrisă mai sus. 

Caracteristic, ca şi pentru regiunea de margine a spectrului, este că odată cu creşterea 

concentraţiei până la 0,04 %at. intensitatea benzilor de iradiere creşte, şi la creşterea ulterioară – 

are loc stingerea lor. 

 

 

Fig. 11. Spectre de FL a cristalelor ZnSe:W cu diferită concentraţie a dopantului. 
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Ţinând cont de toate rezultatele obţinute se poate de constatat că ionii de W ca şi ionii de Cr 

sunt stingătorii proprietăţilor FL a ZnSe. Însă există o diferenţă care constă în aceea că ionii de 

Cr sting FL la toate temperaturile, în timp ce ionii de W păstrează intensitatea benzilor de 

iradiere în regiunea cercetată a lungimilor de undă. Asupra acestei caracteristici influențează 

concentraţia impurităţii în probă, de exemplu, la concentraţii mici (până la 0,04 %at.) stingerea 

cu temperatura a proprietăţilor FL a ZnSe predomină asupra celei impuritare. Ca rezultat, la 

temperatura camerei intensitatea benzilor în regiunea vizibilă a probelor dopate este mai mare 

decât a celor nedopate. Probabil, ionii de W la concentranţii mici a impurităţii influenţează 

asupra formării excitonului legat şi la concentrarea defectelor neradiative. 

Cercetări preliminare a proprietăţilor de FL a ZnSe dopate cu diferită concentraţie de W 

prezintă un rezultat nou şi interesant. Ionii de W permit de obţinut intensitatea constantă a 

benzilor de iradiere cu variaţia temperaturii în intervalul cercetat a lungimilor de undă. Totodată, 

wolframul, ca şi cromul, este „stingător” al proprietăţilor FL. 

1.6. Proprietăţile luminescente ale cristalelor de ZnSe:Gd şi ZnSe:Gd:Cu 

 Au fost obţinute probe de ZnSe dopate cu impuritate de Gd şi Gd+Cu. Impuritatea a fost 

introdusă în probele cercetate prin metoda difuziei din topitură de zinc. Proprietăţile FL au fost 

cercetate în intervalul 400-3000 nm la temperatura azotului lichid. Domeniul vizibil al spectrului 

este caracterizat de câteva benzi de radiaţie (Fig. 12). Banda de luminescenţă marginală depistată 

este largă cu semilăţimea egală cu 35 şi 37 meV pentru ZnSe dopat cu Gd+Cu şi Gd, 

corespunzător. În regiunea undelor lungi a spectrului sunt depistate benzi cu maximumuri la 580 

şi 630 nm pentru ZnSe:Gd şi 510, 550 şi 630 nm pentru ZnSe:Gd:Cu (Fig.12(b-d)).   

 

Fig. 12. Spectrul de FL în regiunea vizibilă a spectrului a probelor de ZnSe:Gd (curbe de culoare 

neagră) şi ZnSe:Gd:Cu (curbe de culoare gri), excitate cu lasere cu lungimi de undă: a,b–337 nm, 

c–473 nm, d–532nm.  
 

 In domeniul IR a spectrului se observă două benzi complexe în regiunea 1 şi 2 m. În 

domeniul IR apropiat proba de ZnSe dopată cu impuritate de Gd depistează o bandă destul de 

intensivă cu maximum la 980 nm cu semilăţimea ~ 130 meV. Proba de ZnSe:Gd în regiunea IR 

medie radiază numai în cazul iradierii cu laserul de lungime de undă 532 nm, iar odată cu aceasta 

se observă o bandă îngustă cu semilăţimea de 6 meV cu maximum la 1750 nm, şi una mai largă 

la 2050 nm. Cu adăugarea impurităţii de Cu se observă un efect contrar, benzile de luminescenţă 
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se observă la iradiere cu lasere de lungime de undă 473 şi 637 nm, şi semilăţimile acestora se 

măresc. Maximumurile indicate sunt atribuite tranziţiilor intracentrale ale ionilor de Cu2+ şi Cr2+, 

corespunzător. 

1.7. Influenţa temperaturii de creştere asupra proprietăţilor luminescente a 

monocristalelor de ZnSe:Gd 

Incorporarea în cristal a elementelor de pământuri rare (EPR) permite a obţine noi benzi în 

spectrul de radiaţie, utilizate în optică şi optoelectronică. Însă, EPR au tendinţa slabă de 

incorporare în cristal sau indici reduşi de transfer de vapori în timpul dopării sau cresterii 

monocristalelor. În legătură cu aceasta, actual este determinarea celor mai favorabile condiţii de 

creştere a monocristalelor de ZnSe, în procesul căruia va avea loc doparea efectivă cu ioni de 

gadoliniu. 

Prin metoda transferului fizic al vaporilor a fost crescută o serie de monocristale de ZnSe, 

dopate cu Gd la temperaturi de la 900 până la 1050C. Cantitatea de impuritate introdusă şi 

puritatea materialelor iniţiale era păstrată neschimbată. Proprietăţile luminescente au fost 

cercetate în diapazonul de la 400 până la 800 nm la 100 şi 300K. Monocristalele au fost radiate 

cu laser cu descărcare în gaz în impulsuri cu λexcit. = 337 nm. 

În Fig.13 sunt prezentate spectrele radiaţiei marginale a monocristalelor de ZnSe:Gd, 

crescute la diferite temperaturi. 

 

 

Din Fig. 13 se observă că, cu majorarea temperaturii în camera de creştere, intensitatea 

benzilor de radiaţie se micșorează şi poziția maximumurilor lor se deplasează în regiunea 

lungimilor de undă scurte. Aceste dependențe sunt liniare şi sunt prezentate în inserțiuni la figuri. 

În regiunea undelor lungi a spectrului are loc atenuarea intensităţii benzilor de radiaţie odată cu 

Fig. 13. Spectre de  radiaţie marginală (а) şi normate (b) a monocristalelor de ZnSe:Gd, crescute 

la: 1 – 900°С; 2 – 950°С; 3 – 1000°С; 4 – 1050°С. Т = 100К. 

În inserție: dependențele de temperatură a intensităţii radiaţiei marginale (а) şi poziţiei 

maximumului benzii de radiaţie (b). 
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creşterea temperaturii de creştere a monocristalelor. Se presupune că, odată cu creşterea 

temperaturii în camera de creştere, reţeaua cristalină se lărgește, dând posibilitate ionilor  EPR să 

migreze mai liber şi să ocupe pozițiile mai convenabile din punct de vedere energetic. Deci, are 

loc completarea nodurilor vacansiilor şi suplinirea impurităţii de fon, responsabilă de radiaţia în 

domeniul undelor lungi. Ca rezultat, radiaţia marginală se deplasează în regiunea energiilor mari 

(Fig.13b), iar benzile din regiunea undelor lungi a spectrului dispar. Reieșind din cele expuse 

mai sus şi proprietățile impurităţii dopante de Gd, una din care este captarea energiei migratoare 

prin cristal, trebuie de aşteptat micşorarea intensităţii radiaţiei marginale, ceea ce se observă 

experimental (Fig.13a). 

1.8. Proprietăţi radiative şi optice  a monocristalelor de ZnSe dopate cu Gd 

Monocristalele de ZnSe dopate cu ioni de Gd au fost crescute prin transferul fizic al 

vaporilor la 1000°C. Doparea a fost efectuată în timpul procesului de creştere din compusul 

GdSe în prealabil sintetizat la temperatura de 1050°C. Încărcătura a constat din două volume, 

unul pentru ZnSe policristalin, altul pentru compuşii sintetizați de GdSe, în care cantitatea de 

material s-a luat ca 100% pentru fiecare volum în parte. Cantitatea evaporată de compus GdSe a 

fost incomensurabil de mică faţă de ZnSe policristalin, iar prezenţa acestuia este considerată doar 

ca o impuritate. Rapoartele GdSe/ZnSe = 1/5; 1/1; 3/1; 1/10 utilizate în continuare în text, 

reprezintă că cantitatea de substanţă transferată de GdSe şi ZnSe nu sunt comparate unele cu 

altele, ci arată numărul de părţi transferate pentru fiecare dintre substanţele luate. 

Monocristalele de ZnSe:Gd au fost excitate de radiaţia laser cu λexc = 337 nm (cu azot cu 

descărcare în gaz) şi 532 nm (Nd3+:YAG). Cercetările fotoluminescenţei (FL) s-au efectuat în 

intervalul 400-2500 nm la temperaturi cuprinse între 90K şi 300K. Radiaţia din eşantioane, 

descompusă prealabil în spectru de către un monochromator, a fost înregistrată de un 

multiplicator de fotoelectroni în regiunea spectrală vizibilă şi de fotorezistenţa PbS în regiunea 

IR a spectrului. Cinetica fotoluminescentei a fost preluată din oscilograful de memorie C8-97, 

care a fost sincronizat cu impulsul de ieşire al radiaţiei laser. Spectrele de transmisie optică au 

fost măsurate cu instalaţia Agilent Carry60 în vizibil al lungimilor de undă la 300K. Pentru 

măsurările în regiunea infraroşie a spectrului a fost utilizată instalaţia modificată pentru 

măsurarea proprietăţilor FL. În calitate de sursă de emisie, a fost folosită o lampă cu 

incandescenţă, iar fasciculul de lumină ce a traversat proba, a fost detectat cu fotorezistenţa PbS. 

Măsurătorile au fost efectuate la temperatura camerei. 

a) Fotoluminescenţa  

În Fig.14 sunt prezentate spectrele de radiaţie în regiunea vizibilă a lungimilor de undă a 

cristalelor de ZnSe, nedopate şi dopate cu impurităţi de Gd diversă concentraţie la temperatura 

de 90K şi 300K. Din figură se vede că, intensitatea radiaţiei marginale a cristalului nedopat 
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predomină asupra radiaţiei cristalelor dopate şi banda corespunzătoare de FL este deplasată în 

domeniul lungimilor de undă mai mari, atât la 90K, cât şi la 300K. Odată cu majorarea 

concentraţiei impurităţii intensitatea radiaţiei marginale la început creşte, apoi descreşte. Adică, 

la concentraţii mari a impurităţii de Gd (raportul GdSe/ZnSe în încărcătură egal cu 3/1 şi 10/1) se 

observă atenuarea intensităţii benzii de radiaţie şi deplasarea acestei în domeniul undelor mai 

lungi (446,9 nm → 447,9 nm). Semilăţimea benzii de FL marginală la 90K odată cu majorarea 

concentraţiei de Gd în cristale ia următoarele valori: 43,2; 28,5; 35,5 şi 40,5 meV. dependența  

semilăţimii benzii de FL marginale de concentraţia Gd la temperatura camerei este analogică: 

mai întâi scade, apoi creşte (72,5,; 70; 63,5 şi 69 meV). 

 

 

În domeniul undelor lungi a spectrului vizibil se observă două benzi cu maximumuri la 

530 nm şi 635 nm la T = 90K. Benzile de FL menţionate corespund tranziţiilor electronilor 

liberi pe nivelele CuZn
2+ şi CuZn

+, corespunzător [17, 18]. Benzile de radiaţie din domeniul 

undelor lungi sunt mai bine evidenţiate în cazul realizării raportului Gd/ZnSe = 1/1, când 

radiaţia marginală a probelor dopate este maximală ca intensitate şi banda de FL este cea mai 

îngustă.  

 Radiaţia monocristalelor de ZnSe:Gd în regiunea IR a spectrului se observă numai în 

cristalele dopate şi la excitarea prin cuantele de lumină cu energia mai mică decât lăţimea 

benzii interzise (Fig.15). În domeniul IR apropiat se observă o bandă largă omogenă cu 

maximum localizat în vecinătatea 980÷990 nm. Intensitatea acestei benzi de FL la început de 

screşte, odată cu creşterea concentraţiei de Gd în cristale, apoi, odată cu majorarea 

considerabilă a conţinutului de impuritate (GdSe/ZnSe = 3/1;10/1, Fig.15, curbele 3,4), 

Fig.  14.  Spectre de FL din domeniul vizibil al spectrului a monocristalelor de ZnSe:Gd cu 

raportul de GdSe/ZnSe în încărcătură: 1 – 0; 2 – 1/5; 3 – 1/1; 4 – 3/1; 5 – 10/1; excitate cu 

radiaţia laser λexcit. = 337 nm la Т = 90К.  

Inserţiune – spectre de FL marginală a monocristalelor de ZnSe:Gd la Т = 300К. 
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intensitatea benzii se amplifică brusc, cu deplasarea nesemnificativă a maximumului în 

domeniul undelor scurte faţă de poziţia maximului în spectrul probei nedopate. La 

temperatura camerei poziţia spectrală şi intensitatea benzii în această regiune a lungimilor de 

undă practic,ni se schimbă odată cu majorarea conţinutului de impuritate de Gd în probe şi 

numai la concentraţia maximală a impurităţii intensitatea acesteia brusc scade (Fig.15, 

inserţiunea). Independenţa observată a poziţiei spectrale a maximumului acestei benzi de 

radiaţie IR de temperatură dovedeşte caracterul intracentral a tranziţiilor optice responsabile 

de această bandă de FL.  

 

 

În regiunea IR medie a spectrului se observă o bandă structurată de radiaţie (Fig.15). 

Maximumurile acestei benzi sunt localizate la 1650, 1800, 1950, 2020 şi 2330 nm. Raportul 

intensităţilor componentelor benzii de radiaţie integrale a monocristalelor de ZnSe:Gd cu 

concentraţia de Gd minimală şi maximală este acelaşi. Utilizarea raportului Gd/ZnSe = 1/1 în 

încărcătură, conduce la majorarea intensităţilor componentelor din domeniul undelor scurte cu 

maximumuri la 1800 nm şi 1950 nm cu micşorarea intensităţii componentei localizate la 2020 

nm. Majorarea părţii de GdSe în încărcătură de 3 ori conduce la formarea benzii de radiaţie la 

1650 nm, intensitatea cărei la temperatura camerei se stinge complet (Fig.15, inserţiune) pe 

fondul manifestării celorlalte componente ale benzii structurale a radiaţiei IR. La temperatura 

camerei intensitatea benzii structurale a radiaţiei IR creşte odată cu majorarea conţinutului de Gd 

în probele ZnSe:Gd şi brusc descreşte la atingerea valorii maximale a ei (Fig.15, inserţiunea). 

Independenţa poziţiei spectrale a maximurilor tuturor componentelor a acestei benzi dovedeşte 

caracterul intracentral al tranziţiilor responsabile pentru acestea.  

Fig. 15.  Spectre de FL din domeniul IR al spectrului a monocristalelor de ZnSe:Gd cu 

raportul GdSe/ZnSe în încărcătură: 1 – 1/5; 2 – 1/1; 3 – 3/1; 4 – 10/1; excitate cu radiaţia laser 

λexcit. = 532 nm. Т = 90К.  

Inserţiune – Spectre de FL la Т = 300К. 
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În Fig.16 este prezentată evoluţia benzii marginale de radiaţie a monocristalului de 

ZnSe:Gd obţinută pentru raportul Gd/ZnSe = 1/1. Din figură se vede că, odată cu creşterea 

temperaturii intensitatea acestei benzi monoton scade, iar maximumul ei se deplasează spre 

lungimile de undă mai mari. Luând în consideraţie semilăţimea destul de mare a acestei benzi 

atât la temperaturi joase, cât şi la cele înalte, se poate presupune că, aceasta este formată pentru 

condiţia mecanismului de iradiere atât excitonic, cât şi impuritar. Pentru verificarea acestei 

presupuneri, pe inserţiunea la Fig.16 este prezentată compararea dependenţei de temperatură a 

poziţiei spectrale a maximumului benzii de iradiere a excitonului liber în ZnSe, calculată în 

corespundere cu teoria Varshni [19] conform formulei ( )
CT

T
ATEx

+
−=

2

802,2  

unde А = 6,7·10-4, iar С = 270, cu dependenţa de temperatură a poziţiei maximumului benzii de 

radiaţie marginală pentru proba ZnSe:Gd.  

Din Fig. 16 se observă că, la temperaturi joase aportul principal în formarea benzii de 

radiaţie marginală aduc radiaţiile excitonilor liberi şi celor legaţi. La majorarea temperaturii, 

aportul recombinării excitonice, probabil, slăbeşte şi începe să predomine mecanismul 

luminescenţei impuritare. Aceasta o dovedeşte deviaţia tot mai mare a dependenţei 

experimentale de la cea calculată în inserţiunea la Fig.16 odată cu creşterea temperaturii şi 

nemonotonia acestei dependenţe cu minimum la 160K.  

Se poate presupune că, în procesul de radiaţie la temperaturi înalte se conectează canalul 

de luminescenţă impuritară cu participarea nivelului donor puţin adânc la adâncimea 14 meV.  

b) Cinetica fotoluminescenţei  

Procesele de atenuare a intensităţii radiaţiei după deconectarea excitării permite a 

determina parametrii cinetici cum sunt adâncimea energetică a centrului de luminescenţă, 

secţiunea efectivă de captare şi recombinare, probabilitatea de eliberare termică a capcanelor ş.a. 

  

Fig. 16.  Evoluţia cu temperatura a benzii 

marginale de radiaţie a monocristalului de 

ZnSe:Gd cu raportul GdSe/ZnSe = 1/1 

pentru Т: 1 – 110К; 2 – 120К; 3 – 130К; 4 – 

160К; 5 – 200К; 6 – 240К.  

Inserţiunea – poziţia benzii FL excitonice în 

dependenţă de temperatură:  

1 – poziţia benzii de radiaţie excitonică în 

dependenţă de temperatură, calculată prin 

relaţia Varshni;  

2 – dependenţa de temperatură a 

maximumului benzii de radiaţie marginală. 
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Cunoaşterea acestora este necesară pentru stabilirea naturii centrelor de luminescenţă. În 

teorie sunt descrise două cazuri limite: 1) monomolecular (intracentral) – legea exponenţială de 

atenuare; 2) biomolecular (de recombinare) – atenuare conform legii hiperbolice. În Fig. 17 este 

prezentat procesul de atenuare a benzii radiaţiei marginale la 90K pentru probele de ZnSe:Gd cu 

diversă concentraţie a impurităţii dopante. Din figură se observă că, la concentraţii mici a 

impurităţii de Gd în monocristalele de ZnSe:Gd procesul de atenuare a benzii de radiaţie 

marginală este aproximativ același (Fig.17a, curbele 1 şi 2). Majorarea concentraţiei de Gd 

modifică forma curbei de relaxare, făcând-o mai plată (curba 3) şi mai lungă (curba 4). Deoarece 

banda de radiaţie marginală se formează în procesul luminescenţei recombinante, curbele au fost 

reconstruite în coordonatele legii hiperbolice (Fig. 17b). La concentraţii mici a impurităţii de Gd, 

când semilăţimea benzii de radiaţie marginală se îngustează (Fig. 14), aportul principal în 

procesul de radiaţie aduc canalele de luminescenţă recombinantă. Majorarea ulterioară a 

concentraţiei impurităţii dopante formează canale noi de radiaţie, care schimbă forma curbelor de 

relaxare.  

c) Transmisie optică 

Doparea unui monocristalului de ZnSe cu impuritatea de Gd conduce la o scădere a 

coeficientului de transmisie astfel, încât concentraţia minimă de ioni Gd asigură absorbţia 

maximă în întreaga regiune investigată a spectrului. Analiza Fig. 18 în ansamblu face posibilă 

urmărirea regularităţii, care constă în următoarele: transparenţa optică a cristalelor creşte odată 

cu creşterea concentraţiei de impurităţi. O excepţie este curba 3, a cărei poziţie se află între 

curbele ZnSe nedopat şi ZnSe:Gd cu dopare maximală. A fost stabilită prezenţa unei benzi de 

absorbţie la 500 nm, precum şi la 1700 nm şi 2270 nm. Aceste benzi de absorbţie sunt observate 

în toate cristalele, ceea ce indică la imperfecţiunea sau concentraţia destul de mare a impurităţii 

de fon în ele. De exemplu, centru de absorbţie poate fi vacansia unitar ionizată de zinc, a cărei 

Fig. 17.  Curbele de atenuare a intensităţii FL marginale a monocristalelor de ZnSe:Gd 

cu raportul GdSe/ZnSe în încărcătură: 1 – 1/5; 2 – 1/1; 3 – 3/1; 4 – 10/1. T = 90K:  

a) experimentul; b) reconstrucţie după lege hiperbolică. 
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nivel corespunde unei benzi de absorbţie de 500 nm [20]. Impuritatea de crom este o impuritate 

ce uşor difuzează şi formează o bandă de absorbţie intracentrală la 1750 nm [9]. 

 

 d) Analiza structurală cu raze X  

Analiza structurală cu raze X a evidenţiat formarea structurii cubice a reţelei cristaline, 

care aparţine grupului mF 34  (Fig.19). Au fost detectate planele principale de reflexie (111), 

(220), (311), (331), (422) şi (511). Dependenţa de concentraţia impurităţii adăugate, la prima 

vedere, nu este urmărită. Cu toate acestea, la mărirea fiecărui maximum s-au văzut următoarele 

modificări. În direcţia (111) (Fig.19b), maximumul îşi schimbă poziţia, precum şi forma curbei, 

determinată, probabil, de o varietate mare de defecte în reţeaua cristalină. Defectele principale 

ale reţelei cristaline pot fi vacansiile de zinc sau seleniu, sau atomi substituiţi de impurităţile de 

fon sau de bază. Dacă luăm în considerare ordinea la mare distanță, de exemplu direcția (331) 

(Fig. 19c), atunci se evidenţiază o deplasare în regiunea unghiurilor mari de la 72,4° la 72,6°, 

urmată de formarea unui maxim separat la 72,8° odată cu creşterea concentraţiei de impuritate de 

Gd. 

Fig. 19.  Imaginea generală a analizei structurale cu raze X a monocristalului de ZnSe:Gd 

(a) şi a porţiunilor mărite la 27° (b) şi 72,5° (c). Raportul GdSe/ZnSe în încărcătură: 1 – 1/5; 2 – 

1/1; 3 – 3/1 

Fig. 18.  Spectre de transmisie optică a monocristalelor de ZnSe:Gd cu raportul 

GdSe/ZnSe în încărcătură: 1 – 0; 2 – 1/5; 3 – 1/1; 4 – 3/1; 5 – 10/1;  la Т = 300К. 
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Discutarea rezultatelor 

 Monocristalele ZnSe formează o structură cristalină, cum ar fi blenda de zinc. La doparea 

acestora cu ioni de elemente de pământuri rare, se presupunea detectarea unor modificări 

semnificative în analiza structurală cu raze X. Literatura de specialitate descrie posibilitatea de 

umplere a vacansiilor de seleniu în cristalele de ZnSe cu ioni de Yb3+, care atrag impuritatea de 

fon în vecinătatea sa [21]. În experiment au fost observate schimbări foarte slabe doar atunci 

când se ia în considerare ordinea de mare distanţă (Fig. 19). Aceasta poate fi luată drept dovadă 

că ionii de Gd se incorporează în reţeaua cristalină, însă chiar şi la utilizarea dopării în procesul 

de creştere, aceasta nu contribuie la creşterea numărului de atomi introduşi în reţea. În rezultat, 

ionii de Gd umple vacansiile de zinc, dar nu şi vacansiile de seleniu. Drept consecinţă, în 

spectrul de FL din evoluţia benzii de radiaţie marginală cu temperatura, au fost obţinute două 

nivele donoare (Fig. 16). Vacansiile de seleniu formează în banda interzisă al cristalului ZnSe 

nivele donoare, care se află la o distanţă de 12 meV de la limita inferioară a benzii de conducţie 

şi sunt în acord cu rezultatul experimental. O altă dovadă este detectarea unei benzi de radiaţie cu 

un maxim la 530 nm, corespunzând tranziţiilor pe nivelul de CuZn
2+ (Fig. 14). Deci, impuritatea 

de Gd nu umple vacansiile de Se, dar se incorporează în nodurile vacante a subreţelei de zinc.  

 Astfel, ionii de Gd, pătrunzând în reţeaua cristalină a ZnSe, umple nodurile libere din 

subreţeaua Zn, strângând împreună vacansiile seleniului. Complexele formate pe baza de (Gd3+ - 

VSe
2-) necesită prezenţa în vecinătate a ionilor de o rază ionică mai mică. Aceştea pot fi ori 

elementele grupei VII care substituie atomii de Se, ori elementele grupei I-II – substituenţii 

atomilor de Zn. Impurităţile obişnuite de fon în ZnSe sunt cuprul şi cromul. Ambele impurităţi 

sunt detectate prin benzile de FL în regiunea vizibilă şi IR a spectrului (Fig. 14, 15). Starea de 

sarcină a ionilor este 2+, deoarece au fost observate tranziţiile pe nivelul de CuZn
2+ (Fig. 14) şi 

tranziţiile intracentrale pe ionul de CrZn
2+ (Fig. 15, 18). Prin urmare, elementele din grupele I-II 

din tabelul periodic al lui Mendeleev sunt prezente în cristale, dar nu participă la formarea unui 

complex pe baza ionilor de Gd. Prin urmare, trebuie să presupunem că, în complexul (Gd3+ - 

VSe
2-) intră elementul grupei VII şi acesta poate fi ionul de Cl. Starea de sarcină a ionului de clor 

este „1- „. Această ipoteză se asociază cu obţinerea nivelul doi donor la adâncimea de 22 meV 

din evoluţia benzii de radiaţie marginală cu temperatura (Fig. 16). 

Rezumând pe baza rezultatelor experimentale obţinute, se poate relata că, ionii de 

gadoliniu umplu vacansiile de zinc şi se distribuie în cristal departe unul de altul. În înconjurarea 

lor ei creează un complex compus (Gd3+ - VSe
2- - Cl-). Complexul, la rândul său, afectează 

negativ emisivitatea cristalelor ZnSe în regiunea marginală, dar promovează redistribuirea 

energiei spre alte centre de luminiscență.  

Pe baza analizei cuprinzătoare a spectrelor de FL şi transmisiei optice a monocristalelor 

de ZnSe:Gd, a fost constatat că ionii de Gd3+ umplu nodurile libere ale subreţelei de zinc, creând 
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complecşi compuşi (Gd3+ - VSe
2- - Cl-). Aceasta contribuie la absorbţia eficientă a fotonilor în 

domeniul vizibil şi IR al lungimilor de undă şi la distribuţia energiei pe centrele de luminescenţă 

existente. În consecinţă, creşte intensitatea radiaţiei în regiunea IR a spectrului, în domeniul 

radiaţiei marginale începe să predomine recombinarea cu participarea nivelelor donoare puţin 

adânci, transmisia optică a monocristalelor se înrăutăţeşte. Din analiza structurală cu raze X 

rezultă că, atomii de gadoliniu sunt poziţionaţi departe unul de altul, fără a forma formaţiuni mari 

de clustere.  

1.9. Proprietăţi luminescente ale cristalelor de ZnSe:Gd; ZnSe:Gd:Cu; ZnSe:Gd:Cr 

 În acest compartiment al proiectului este continuată analiza influenţei dopării duble a 

cristalelor de ZnSe cu impurităţi de Gd şi Cu/Cr asupra spectrelor de fotoluminescenţă (FL) şi 

căutarea condiţiilor de obţinere a materialelor înalt efective pentru domeniul IR a spectrului de 

radiaţie.  

 Doparea cu impurităţi de Gd şi Cu s-a realizat prin tratarea termică în topitura de Zn cu adaos 

de impuritate dopantă în cantitate de la 0,1 până la 0,3 % at.  

Doparea cristalelor de ZnSe cu impuritate de Cr s-a realizat din pelicula de Cr depusă pe 

suprafaţa probelor iniţiale cu concentraţia electronilor de la 11017cm-3 până la 41017cm-3. 

Ulterior, o parte din probe a fost dopată suplimentar prin difuzie termică a Gd din topitură de Zn 

+ 0,3 % at.Gd. 

Cristalele de ZnSe:Gd; ZnSe:Cu; ZnSe:Gd:Cu 

 În rezultatul cercetării spectrelor de FL în intervalul lungimilor de undă de la 550 până la 

2400 nm, la temperaturi de 100 şi 300K, precum şi diferite lungimi de undă a radiaţiei excitante 

(473 nm, 532 nm, 637 nm, 785 nm), a fost stabilit: 

1) Doparea cristalelor de ZnSe cu impuritate de Cu nu conduce la apariţia benzilor de FL IR în 

regiunea apropiată şi medie a spectrului (Fig.20). Se observă doar banda intensivă de 

luminescenţă cu maximum localizat în apropiere de 630 nm, care, în corespundere cu datele din 

bibliografie [22], este condiţionată de aşa-numitele centre de luminescenţă roşie a cuprului – 

CuZn
+. 

2) Doparea cristalelor de ZnSe cu impuritate de Gd conduce la apariţia benzilor de FL localizate 

la 1 şi 2 m. Conform datelor din lucrările [9, 23] aceste benzi, caracteristice pentru spectrele de 

luminescenţă a cristalelor de ZnSe:Cr pot fi atribuite asociaţilor impuritate de fon de crom – Gd. 

O luminescenţă relativ slabă în diapazonul vizibil a spectrului cristalelor de ZnSe:Gd poate fi 

condiţionată de impuritatea de fon de cupru şi centrele de FL autoactivată (AA).  
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Fig. 20. Spectre de FL ale cristalelor de ZnSe:Cu/Gd/Gd+Cu la 100K. (exc.= 532 nm) 

 

3) Doparea concomitentă cu impurităţi de Gd şi Cu în general micşorează intensitatea FL în tot 

intervalul de lungimi de undă cercetat, îndeosebi în regiunea lungimilor de undă lângă 630 nm. 

Aceasta poate fi dovadă despre micşorarea bruscă a concentraţiei centrelor izolate de cupru CuZn 

şi atragerea lor în componenţa complexelor. Dar în spectrele de FL ale acestor cristale la 100K se 

observă apariţia unei noi benzi de luminescenţă cu maximum localizat în apropiere de 1,1m.  

4) Majorarea temperaturii până la 300K conduce la micşorarea bruscă a intensităţii benzilor de 

FL localizate în apropiere de 1 m şi la ZnSe:Gd:Cu (Fig.21). Efectul dopării concomitente cu 

Gd şi Cu la 300K are ca rezultat apariţia aripii în partea undelor lungi la banda cu maximum în 

apropiere de 2 m.  

5) Benzile de FL cu maximumuri localizate în apropiere de 1 m pot fi excitate numai la 

lungimea de undă a radiaţiei excitante în intervalul de la 473 până la 532 nm (Fig.22). Variaţia 

lungimii de undă a luminii excitante schimbă semnificativ structura benzii compuse din regiunea 

IR apropiată a spectrului. Cea mai favorabilă pentru excitarea unei (sau câteva) benzi noi 

localizate în regiunea 1,11,2 m este radiaţia excitantă cu lungimea de undă exc.= 473 nm.  

 



27 

 

Fig. 21. Spectre de FL ale cristalelor de ZnSe:Cu/Gd/Gd+Cu la 300K. (exc.= 532 nm). 

 

6) Benzile de FL în regiunea lungimilor de undă din IR mediu (1,62,4 m) sunt excitate efectiv 

cu radiaţia cu lungimea de undă exc.= 473 nm şi exc.= 637 nm (Fig.23). Odată cu aceasta clar se 

observă o bandă de FL IR nouă cu maximum localizat în apropiere de 1,7 m, condiţionată de 

doparea concomitentă a cristalelor de ZnSe cu impurităţi de Gd şi Cu.  

7) Ponderea benzii noi cu maximum în apropiere de 1,1 m creşte cu majorarea atât a 

concentraţiei impurităţii de Gd, cât şi impurităţii de Cu. Aceasta poate fi mărturia despre faptul 

că, în componenţa centrelor asociative, responsabile de banda aceasta fac parte ambele aceste 

impurităţi (Fig.24). 

8) Doparea concomitentă cu Gd şi Cu nu influenţează semnificativ asupra spectrelor de FL 

marginală. Maximumul spectrelor date a cristalelor de ZnSe:Gd/Cu este localizat în apropiere de 

448 nm (100K), ceea ce corespunde radiaţiei excitonilor legaţi cu defectele native – VZn cu 

energia de activare 220 meV [24].  

9) Schimbarea componenţei stoichiometrice a cristalelor de ZnSe:Gd:Cu prin tratarea termică a 

acestora în vapori de Se nu influenţează asupra spectrelor de FL în IR. 
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În baza rezultatelor obţinute sunt făcute următoarele concluzii: 

1. Doparea concomitentă a cristalelor de ZnSe cu impurităţi de Gd şi Cu micşorează eficacitatea 

atât a FL vizibile din regiunea undelor lungi, caracteristică pentru cristalele de ZnSe:Cu, precum 

şi FL în IR, caracteristică pentru ZnSe:Gd. În acelaşi timp, doparea de aşa fel condiţionează 

apariţia unor noi benzi de FL cu maximumuri localizate la 1,1 m (1,12 eV) şi 1,7 m (0,73 eV). 

2. Mai devreme a fost arătat [21] că, în cristalele de ZnSe impurităţile de elemente de tip f, în 

particular Yb, au tendinţa spre formare de complexe cu impurităţi de metale monovalente, 

inclusiv cu Cu, atomii căror sunt situaţi în noduri cu simetrie tetraedrică. Aceasta conduce la 

apariţia benzilor de FL, maximul căror sunt localizate în vecinătatea 1,1 m, ceea ce se atribuie 

tranziţiilor luminescente în limitele ionilor de cupru poziţionate în vecinătatea centrelor de tip f.  

În cristalele pure de ZnSe impuritatea de mediu este situată în nodurile reţelei cu simetrie 

trigonală, ceea ce nu provoacă tranziţii luminescente în regiunea IR studiată a spectrului [11, 25]. 

Fig.22. Spectre de FL în IR apropiat a 

cristalelor de ZnSe:Gd/Cu+Gd la 100К şi 

diferite lungimi de undă a radiaţiei 

excitante. 

 Fig.23. Spectre de FL în IR mediu a cristalelor 

de ZnSe:Gd/Cu+Gd la 100К şi diferite 

lungimi de undă a radiaţiei excitante. 
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3. Rezultatele experimentale obţinute 

permit a înainta preventiv ipoteza despre 

abilitatea, de asemenea, şi impurităţii de Gd 

de a forma asociate stabile cu impuritatea 

de cupru. Odată cu aceasta, banda din 

spectrul de FL localizată la 1,1 m poate fi 

atribuită tranziţiilor intracentrale în limitele 

ionilor de cupru, poziţionaţi în vecinătatea 

atomilor de Gd, analogic faptului, observat 

în cristalele de ZnSe:Yb:Cu. 

4. Banda de FL localizată la 1,7 m este 

caracteristică pentru cristalele de ZnS şi 

ZnCdS, dopate cu cupru, în reţeaua căror 

atomii de cupru sunt poziţionaţi în nodurile 

cu simetrie tetraedrică. Rezultatele obţinute 

permit a atribui aceasta bandă în spectrele 

de FL ale cristalelor de ZnSeGd:Cu de 

asemenea tranziţiilor intracentrale în 

limitele ionilor de cupru stabilizate în 

nodurile cu simetrie tetraedrică şi situate 

lângă atomii de Gd. 

5. Astfel, în cazul impurităţilor de Gd şi Cu, 

probabil, are loc formarea complexelor, 

analogic cazului în combinaţia Yb+Cu, însă 

o amplificare efectivă a intensităţii benzilor 

de FL atât în domeniul IR apropiat, cât şi 

mediu al spectrului, nu este atinsă, fapt care 

anterior a fost cercetat detaliat de către 

colaboratorii proiectului dat. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Spectre de FL în IR apropiat a 

cristalelor de ZnSe:Gd/Gd+Cu cu diferit 

nivel de dopare. T = 100K. exc.= 532 nm. 
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Cristalele de ZnSe:Gd; ZnSe:Gd:Cr 

 S-a stabilit: 

1) Doparea concomitentă cu Gd+Cru asigură majorarea intensităţii benzilor de FL localizate la 1 

şi 2 m cu două ordine de valoare în spectrele măsurate la 100K comparativ cu intensitatea 

benzilor analogice în spectrele cristalelor dopate numai cu Gd (Fig.25). Benzile de FL în 

spectrele cristalelor de ZnSe:Cr precăutate, care au trecut prelucrarea termică în mediul 

vaporilor/topiturii de Zn posedă o intensitate extrem de mică [29]. În spectrele măsurate la 300K 

de asemenea este înregistrată amplificarea eficacităţii FL cu două ordine a valorii (Fig.26).  

2) Analiza influenţei lungimii de undă a radiaţiei excitante asupra itensităţii benzilor de FL în IR 

a permis a stabili că, banda cea mai intensivă de luminescenţă cu lungimea de undă în maximum 

la 1 m se observă la exc.= 532 nm, iar luminescenţa cea mai intensivă cu lungimea de undă de 

2 m are loc pentru exc.= 473 nm (Fig.27). Excitarea FL cu radiaţia cu lungimea de undă exc.= 

637 nm a permis pentru prima dată a depista banda de luminescenţă cu maximum în vecinătatea 

1,8 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) În aşa mod, cercetările efectuate au arătat că, utilizarea dopării comcomitente a cristalelor de 

ZnSe cu impurităţi de Gd+Cr este o metodă perspectivă de obţinere a materialelor noi pentru 

domeniul de radiaţie IR a spectrului, probabil, datorită efectului de formare a comlexelor cu 

participarea impurităţilor precăutate. 

 

 

 

Fig.25. Spectre de FL în IR a cristalelor de ZnSe:Gd/Gd+Cr la temperatura 100K. exc.= 532 nm. 
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Fig.26. Spectre de FL în IR a cristalelor de 

ZnSe:Gd/Gd+Cr la temperatura 300K. 

exc.= 532 nm. 

Fig.27. Spectre de FL în IR a cristalelor de 

ZnSe:Gd/Gd+Cr la temperatura 100K şi 

diverse lungimi de undă a radiaţiei 

excitante. 
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 A fost continuată analiza influenţei dopării concomitente cu impurităţi de Gd şi Cu/Cr 

asupra spectrelor de FL şi căutarea condiţiilor de obţinere a noilor materiale înalt efective pentru 

regiunea IR a spectrului. A fost efectuată analiza spectrelor, iradiate cu energie mai mare decât 

banda interzisă a materialului cercetat (laserul de impuls cu azot). 

 Doparea cu impurităţi de Gd şi Cu a fost efectuată prin tratarea termică din topitura de Zn 

cu adăugarea impurităţii în diapazonul 0,1 - 0,3 %at. Doparea cristalelor cu Cr a fost efectuată 

din stratul subţire aplicat pe suprafaţa probelor, care în continuare au fost dopate cu Gd din 

topitura Zn+0,3 %at. Gd. 

 

 

Fig.28. Spectre de FL de margine şi cu lungimi de undă mari a cristalelor de ZnSe 

dopate cu Cu/Gd/Cu+Gd la temperatura 100K şi iradiate cu laserul cu azot (337 nm). 

 

S-a observat că, doparea dublă a cristalelor ZnSe cu impurităţi de Gd şi Cu nu influenţiază 

suficient intensitatea şi poziţia benzii de margine în comparaţie cu doparea separate; localizarea 

acestor benzi este aproape de radiaţia complexilor exciton-impuritare legate cu vacanţele de zinc 

[24] (Fig. 28). Spectrele de FL în regiunea lungimilor de undă mari a cristalelor de ZnSe:Cu sunt 

prezentate de banda la 525 nm care este determinată de centrele CuZn
2+ [26], precum şi de 
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centrele FL autoactivate şi centrele CuZn
+ – de banda la 640 nm [26, 27]. În cristalele dopate 

numai cu impuritate de Gd se observă numai banda la 635-640 nm care este foarte slabă şi 

determinată de impuritatea de fon (Cu) şi donorii necontrolaţi – ce intră în componenţa centrelor 

FL autoactivate. Remarcabil este lipsa totală a benzilor de FL legate de atomii izolaţi a 

impurităţii de cupru în cristalele dopate concomitent cu Cu şi Gd. Aceasta corespunde 

rezultatelor obţinute anterior şi dovedeşte interacţiunea complexă/formarea complexelor 

impurităţilor de Cu şi Gd. Banda slabă observată la 510 nm, conform lucrării [28], este atribuită 

impurităţii de fon a oxigenului.  

 

Fig.29. Spectrele de FL în regiunea IR şi lungimilor de undă mari a spectrului vizibil 

a cristalelor de ZnSe dopate cu Cu/Gd/Cu+Gd şi îmbogăţite cu Zn (intrinsec) sau 

după tratarea termică în vapori de Se, la 300K. 

 

Analiza influenţei de la stoichiometrie asupra spectrelor de FL (iradierea cu 337 nm) a 

cristalelor ZnSe dopate cu Cu/Gd/Cu+Gd nu a dat rezultate extrem de impresionante. Benzile de 

FL în regiunea IR sunt foarte slabe şi practic nu depind de conţinutul impuritar a cristalului (Fig. 

29); principalele canale de recombinare în acest caz sunt complexele exciton-impuritare care 

formează banda de margine (Fig. 28). A fost stabilit că tipul impurităţii încorporate şi devierea 

de la stoichiometrie nu influenţează radical asupra sepectrelor din regiunea vizibilă cu lungimea 
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de undă mare. În principal, aceste spectre sunt reprezintate de banda la 640 nm, care este 

determinată de centrele FL autoactivate şi centrele CuZn
+. 

 

Fig.30. Spectrele de margine şi FL cu lungimi de undă lungi a cristalelor ZnSe 

dopate cu Cr/Cr+Gd cu concentraţia impurităţii de crom în jur de 31017 şi 101017 

cm-3. T = 100K, iradierea cu laserul azotic (337 nm). 

 

În Fig. 30 sunt prezentate spectrele de FL (iradierea cu 337 nm) în regiunea vizibilă a 

spectrului pentru cristalele dopate cu impuritate de Gd şi impuritate de Cr cu diferită 

concentraţie; de asemenea sunt prezentate pentru comparaţie spectrele cristalului dopat numai cu 

crom de aproximativ aceeaşi concentraţie. Sunt stabilite următoarele fapte experimentale: 

1) impuritatea de crom, indiferent de prezenţa impuritatăţii de Gd, suprima în mod eficient 

radiaţia  în regiunea vizibilă a spectrului; 

2) creşterea concentraţiei de Cr conduce la stingerea bruscă a eficacităţii FL de margine în 

favoarea canalelor neradiative neidetificate de recombinare. Prezenţa suplimentară a 
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impurităţii de Gd, considerabil micşorează dependenţa asemănătoare de concentraţie a FL 

de margine. 

3) odată cu creşterea concentraţiei impurităţii de crom are loc abaterea poziţiei 

maximumului benzii de margine a FL în regiunea cu lungimi de undă mari, şi în 

principal, din cauza apariţiei componentei localizate în apropiere de 454 nm. Acest efect 

a fost examinat detaliat anterior; banda la 454 nm este atribuită radiaţiei complexilor 

exciton-impuritare legate de centrele VZn–Cr [9]. Prezenţa suplimentară a impurităţii de 

Gd stabilizează forma şi localizarea benzii de margine, componenta la 454 nm nu se mai 

observă, ce poate de asemenea dovedi despre implicarea atomilor impuritari de crom în 

centre mai complexe cu participarea impurităţii de Gd. 

1.10. Proprietăţi electrice şi luminescente la diverse energii de excitare a cristalelor de 

ZnSe:Gd, ZnSe:Gd:Cu şi ZnSe:Gd:Cr, îmbogăţite cu surplus de Se 

Proprietăţile electrice ale cristalelor de ZnSe: Gd, dopate în timpul creşterii din faza de 

vapori la o temperatură de 1050°C. De asemenea, au fost cercetate cristalele, tratate termic 

suplimentar în vapori de Zn. În calitate de contact electric a fost utilizat In, fuzionat în probe la 

vid la o temperatura de 350°C. Caracteristica curent-tensiune a structurilor obținute au 

demonstrat lipsa intensităţii curentului de 0,5 nA (cu precizia ±0.5 nA) la tensiuni -5V5V (Fig. 

31). A fost stabilit că, iradierea cu lumină integrată nu influențează asupra conductivităţii 

structurilor de In-ZnSe:Gd. 

Sunt estimaţi parametrii de limită cristalelor investigate la 300 K:  > 109
 Ώсm; luând 

valoarea mobilității electronilor (în cazul conductivităţii de tip n) egală cu 100 сm2/(Vs), n < 

6107 cm-3, poziţia nivelului Fermi Ec-F > 620 meV. Astfel, parametrii electrici ai cristalelor de 

ZnSe: Gd (ZnSe: Gd: Zn) sunt comparabili cu cei a cristalelor nedopate, obţinute din faza de 

vapori, ceea ce indică lipsa donorilor puţin adînci, care pot fi asociaţi cu impuritatea de Gd. 

 

Fig.31. Caracteristica curent-tensiune a structurilor In-ZnSe:Gd:Zn. 300 K. 
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Sunt măsurate spectrele de fotoluminescenţa din domeniul de margine, vizibil, infraroșu 

apropiat şi infraroșu pentru cristalele ZnSe:Cu, ZnSe:Gd şi ZnSe: Cu:Gd îmbogăţite cu exces de 

Se. Măsurătorile au fost efectuate cu diferite surse de excitaţie cu lungimea de undă de 337, 473 

şi 532 nm la 100K (Fig.32-34). Sa constatat că, în cristale cu exces de Se, efectul amplificării 

fotoluminescenţei în IR prin doparea simultană Cu + Gd  nu se observă. Doparea simultană 

cercetată favorizează banda la 725 nm (la excitarea cu 532 nm) şi 1600-1800 nm (la excitarea cu 

473 - 532 nm).  

Sunt măsurate spectrele FL din regiunea de margine, vizibilă, infraroșu apropiat și 

infraroșu pentru cristalele ZnSe:Gd și ZnSe:Gd + Cr (cu diferite concentrații de crom) îmbogățit 

în exces de Se. Măsurătorile au fost efectuate cu diferite surse de excitare cu lungimea de undă 

de 337 şi 532 nm (Fig.35, 36) la 100K. Sa constatat că, în cristalele cu exces de Se, efectul de 

amplificare a FL în IR prin doparea concomitentă Cr + Gd de asemenea, nu a fost observat. 

Doparea simultană cu Gd + Cr nu contribuie la benzile de emisie la 725 nm și 1600 – 1800 nm, 

caracteristic pentru cristalele ZnSe:Cu:Gd. 

 

 

Fig.32. Spectrele FL cristalelor de ZnSe:Cu, ZnSe: Gd și ZnSe:Cu:Gd după tratarea termică în 

vapori Se. 100 K. Excitarea cu radiaţia laser cu lungimea de undă de 337 nm. 
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Fig.33. Spectrele FL cristalelor de ZnSe:Cu, ZnSe: Gd și ZnSe:Cu:Gd după tratarea termică în 

vapori Se. 100 K. Excitarea cu radiaţia laser cu lungimea de undă de 473 nm. 

 

 

 

Fig.34. Spectrele FL cristalelor de ZnSe:Cu, ZnSe: Gd și ZnSe:Cu:Gd după tratarea termică în 

vapori Se. 100 K. Excitarea cu radiaţia laser cu lungimea de undă de 532 nm. 
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Fig.35. Spectre de FL a cristalelor de ZnSe:Gd, ZnSe:Gd+Cr cu diversă concentraţie de crom 

după tratare termică în vapori de Se. 100K.  

Excitarea cu radiaţie laser cu lungimea de undă 337 nm. 

 

 

Fig.36. Spectre de FL a cristalelor de ZnSe:Gd, ZnSe:Gd+Cr cu diversă concentraţie de crom 

după tratare termică în vapori de Se. 100K.  

Excitarea cu radiaţie laser cu lungimea de undă 532 nm. 
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1.11. Influenţa impurităţilor codopante de Gd şi Yb asupra proprietăţilor radiative a 

monocristalelor de ZnSe:Cu 

În prezent se face studiul intensiv al influenţei elementelor de pământuri rare asupra 

proprietăţilor fizice şi chimice în semiconductori. De aceea, atrage atenţia de a cerceta influenţa 

ionilor de Gd şi Yb asupra proprietăţilor luminescente ale seleniurii de zinc dopate cu cupru. 

Iniţial a fost crescut monocristalul pur de ZnSe prin metoda transportului fizic al vaporilor în 

fiolele de cuarţ, vidate până la nivelul de 10-4 torr., la temperatura 1000°C. Monocristalul obţinut 

avea forma cilindrică din care au fost tăiate 2 discuri cu grosimea ~1.5 mm. Fiecare disc a fost 

tăiat la 9 bucăţi cu următoarea şlefuirea, tratarea chimică în K2Cr2O7+H2SO4 şi NaOH şi clătirea 

în apă distilată. Doparea cu impuritatea de cupru a fost realizat prin difuzia termică a stratului 

iniţial depus pe suprafaţă probei. Mai departe probele de ZnSe:Cu au fost dopate cu Yb sau Gd 

în procesul tratării termice din topitură Zn + x % at. Yb/Gd (x = 0.1; 0.3) în fiolele vidate de 

cuarţ la temperatura 950°C. Astfel, au fost obţinute două serii de probe a ZnSe:Cu dopate 

suplimentar cu Yb şi Gd respectiv. 

Proprietățile luminescente au fost cercetare în regiune 400-2500 nm la temperatura 100K şi 

300K. Probele au fost excitate cu radiaţia laser cu lungimile de undă 337 nm (~3 mW) şi 532 nm 

(~100 mW). Spectrele de fotoluminescenţă (FL) au fost studiate cu utilizarea monocromatorului 

de reţea МДР-23 cu detectorul iradierii ФЭУ-100 pentru regiunea vizibilă a spectrului şi 

fotorezistor PbS pentru regiunea IR a spectrului. 

În Figurile 37 şi 38 sunt prezentate spectrele de FL în regiunea vizibilă a spectrului la 100K 

şi 300K. S-a stabilit că, intensitatea benzii de margine se micşorează, iar semilăţimea ei creşte de 

la 61 meV până la 75 meV odată cu creşterea concentraţiei impurităţilor de Gd în monocristalele 

ZnSe:Cu la temperatura camerei (Fig. 37, inserţiunea). La 100K se observă dependenţa 

asemănătoare pentru semilăţimea benzii de margine (creşte de la 32 până 38 meV), iar 

introducând în încărcătură 0,1 % at. de Gd, intensitatea creşte. În spectrul de FL a 

Fig. 37. Spectre de FL a monocristalelor ZnSe:Cu:(х %at.)Gd în regiunea vizibilă a 

spectrului, x: 1 – 0; 2 – 0,1; 3 – 0,3. λexc = 337 nm, Т = 100К. Inserţiunea: Т = 300К. 
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monocristalului ZnSe:Cu în regiunea cu lungimile de undă mai lungi şi temperaturi joase sunt 

observate benzile caracteristice de iradiere cu maximele la 525 nm şi 635 nm, care sunt atribuite 

trecerilor a electronului pe nivelele ionilor Cu2+ şi Cu+ respectiv [11]. Introducerea ionilor de Gd 

în probe conduce la descreşterea intensităţilor benzilor, care se amplifică cu majorarea 

concentraţiei codopantului, deplasând maximul spre 509 nm (Fig. 12). La 300K în spectrele de 

FL sunt observate numai benzile de iradiere la 600 nm şi 638 nm, intensitatea cărora întâi se 

amplifică, apoi se reduc cu creşterea concentraţiei de Gd. Banda de la 638 nm este atribuită 

trecerilor electronilor pe nivelul ionului Cu+, iar banda la 600 nm – pe nivelul defectului VZn 

[29]. 

 

 

Folosirea Yb în calitate de codopant duce la altă evoluţie a spectrelor de FL. Intensitatea 

benzilor de margine a monocristalelor ZnSe:Cu:Yb se amplifică comparativ cu ZnSe:Cu, şi cu 

cât temperatura este mai mică cu atât mai puternic (Fig. 38). Semilăţiea benzii de margine nu-şi 

schimbă valoare de 30 meV la 100K, iar la 300K odată cu introducerea Yb se îngustează de la 70 

meV până la 64 meV şi nu depinde de concentraţia lui. Maximumull benzii radiative de margine 

a probelor dopate cu Yb se deplasează spre energii mai mici. În regiunea lungimilor de undă mai 

mari a spectrului de FL a monocristalului ZnSe:Cu, n-au fost depistate benzi de iradiere pentru 

ambele temperaturi. Totuşi, folosirea codopantului de Yb permite obţinerea benzii caracteristice 

ionului de Cu2+ cu maxim la 520 nm, care se deplasează spre 516 nm odată cu creşterea 

concentraţiei lui. Totodată este observată inflexiunea la 485 nm, natura căreia necesită studiu 

suplimentar. 

Spectrele de FL în regiunea IR apropiată şi medie sunt reprezentate de banda de radiaţie 

la ~980 nm şi de bandă complexă la ~2000 nm, respectiv (Fig. 39, 40). Intensitatea benzilor 

radiative a probelor de ZnSe:Cu:Gd este mică în regiunea IR medie în comparaţie cu benzile din 

regiunea IR apropiată şi nu depinde de temperatură, dar maximul se deplasează spre energii mai 

Fig. 38. Spectre de FL a monocristalelor ZnSe:Cu:(х %at.)Yb în regiunea vizibilă a 

spectrului, х: 1 – 0; 2 – 0,1; 3 – 0,3. λexc = 337 nm, Т = 100К. Inserţiunea: Т = 300К. 
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mici odată cu creşterea temperaturii (Fig. 39). În regiunea IR apropiată a spectrelor de FL odată 

cu creşterea concentraţiei ionilor de Gd în probe, maximul benzii de radiaţie se deplasează, 

intensitatea ei scade şi apare „aripa” în domeniul lungimilor de undă mai mari. Influenţa ionilor 

de Yb asupra spectrelor de FL a monocristalelor ZnSe:Cu:Yb este mai puternică (Fig. 40) în 

comparaţie cu ionii de Gd. În primul rând, intensitatea benzilor se schimbă de ~20 de ori odată 

cu schimbarea temperaturii; în al doilea rând, se observă maximul nou a benzii la 1660 nm şi 

inflexiune la 2300 nm; în al treilea rând, maximul benzii la 980 nm nu se deplasează cu 

introducerea impurităţii codopante, dar se deplasează odată cu creşterea temperaturii. 

Concentraţia mică a ionilor de Yb în monocristalele ZnSe:Cu:Yb duce la descreşterea 

intensităţilor a benzilor şi următoarea aprinderea cu creşterea concentraţiei impurităţii de Yb. 

Dependenţă inversă este urmărită la 300K pentru banda în regiunea IR apropiată a spectrului. Se 

presupune că pentru banda de iradiere la 980 nm şi a unei componente a benzii complexe de la 

~2000 nm este responsabilă impuritatea de fon de Cr2+ (treceri intracentrale de pe al doilea şi 

primul nivel excitat pe cel principal) [9]. 

 

Fig. 39. Spectrele de FL a monocristalelor ZnSe:Cu:(х %at.)Gd în regiunea IR a spectrului, 

x: 1 – 0; 2 – 0,1; 3 – 0,3. λexc = 337 nm, Т = 100К. Inserţiunea: Т = 300К. 

Fig. 40. Spectrele de FL a monocristalelor ZnSe:Cu:(х %at.)Yb în regiunea IR a spectrului, 

x: 1 – 0; 2 – 0,1; 3 – 0,3. λexc = 337 nm, Т = 100К. Inserţiunea: Т = 300К. 
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Banda de la 1660 nm poate fi atribuită trecerilor intracentrale a ionului Cu2+ [11], care 

poate fi observată numai la codoparea cu Yb. Autorii [30] au demonstrat că banda complexă de 

la ~2000 nm are două componente (1950 nm şi 2030 nm), rata intensităţilor cărora se schimbă 

odată cu schimbarea temperaturii (Fig. 39, 40). 

În concluzie se poate de constatat că, ionii de Yb în comparaţie cu ionii de Gd ca impuritate 

codopantă amplifică mult mai efectiv intensitatea benzilor de iradiere în toate domeniile 

spectrale şi, totodată, pentru activarea impurităţii de fon. Creşterea concentraţiei Yb conduce la 

amplificare mai intensă. Utilizarea ionilor de Gd permite redistribuirea energiei acumulate în 

cristal, deoarece intensitatea benzii de margine descreşte în favoarea altor benzi din regiunea 

vizibilă sau IR a spectrului, în dependenţă de concentraţia impurităţii. 

1.12. Interacţiunea dintre impurităţile de fon şi elementele Gd/Yb în cristalele de ZnSe 

În materialul semiconductor ZnSe cu banda interzisă largă, sunt prezente un număr mare de 

defecte structurale și impurități de fon. Prezența impurităților de fon în cristal se datorează 

conținutului lor în materialele iniţoiale, razelor atomice și ionice mici și, de asemenea, 

solubilității bune. De regulă, acestea sunt elemente ale primului și celui de-al șaptelea grup, care 

substizuie atomii de zinc și seleniu, respectiv. Ele formează nivelele acceptoare și donoare în 

banda interzisă şi noi benzi de emisie în regiunea undelor lungi a spectrului [31]. Cu toate 

acestea, elementele metalelor de tranziție, cum ar fi Cu, Cr, Mn, etc., care formează și noi benzi 

de emisie, pot acționa şi ca impuritate de fon. În același timp, doparea ZnSe cu elemente de 

pământuri rare poate influenţa emisivitatea datorată impurităților de fon. Din acest motiv, a fost 

pusă sarcina de a precăuta interacțiunea dintre elementele Gd și Yb și impuritățile de fon și 

efectul lor asupra emisivității ZnSe. 

Monocrostalele de ZnSe au fost obținute prin transferul fizic al vaporilor și dopate cu 

impurități de Yb sau Gd în timpul creșterii la T = 1000°C. Radiația probelor a fost studiată în 

domeniile vizibil și IR ale spectrului la excitație prin radiații laser cu o lungime de undă de 337 

și 532 nm la 80 și 300K. 

Spectrele de FL sunt reprezentate prin benzi de emisie în regiunea de margine și IR ale 

spectrului la temperatura camerei (Fig.41). O cantitate mică de impurități de Gd(Yb) mărește 

brusc intensitatea benzii FL de margine, cu stingerea ulterioară, pe măsură ce conținutul 

impurităţii dopante crește în continuare. Trebuie remarcat faptul că semilățimea benzii de 

radiație de margine crește de la 43 meV la 70 ± 2 meV cu adăugarea impurității de Gd sau Yb și 

nu depinde de concentrația acesteia. Cu toate acestea, poziția maximului variază în funcție de 

tipul impurității și de concentrația acesteia (Fig.42). De exemplu, deplasarea maximumului 

benzii FL marginale în regiunea lungimilor de undă mari a spectrului are loc când se folosește o 

concentrație scăzută de Yb sau o concentrație mare de Gd. 
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Fig. 41. Spectre de FL a monocristalelor de ZnSe:Gd(Yb). Curbele: 1 –ZnSe iniţial; 

2,3 – ZnSe:Gd; 4,5 – ZnSe:Yb. 2,4 – conţinut mic, 3,5 – conţinut mare de impuritate. Т = 

300К. 

Regiunea spectrală IR este reprezentată de două benzi de FL cu maximumuri lângă 980 

nm și 2000 nm, unde a doua bandă de FL este complexă (Fig. 41). În regiunea IR apropiată a 

spectrului, banda de emisie se manifestă cel mai clar în urma dopării cu impuritate de Gd și 

creșterea concentrației sale în ZnSe. În acest caz, maximumul banzii este la 990 nm, în timp ce 

maximul benzii individuale de FL a monocristalului de ZnSe cu conținut mare de Yb este la 970 

nm. Intensitatea benzii complexe de emisie în regiunea IR mijlocie crește la dopare cu gadoliniu 

și ytterbiu. Cea mai mare semilățime a acestei benzi de FL se observă la introducerea unei 

cantităţi mici de ioni de Gd. În același timp, se observă o inflexiune la 1800 nm pe panta 

lungimilor de undă scurte.  

 

Fig. 42. Spectre normate de FL ale monocristalelor de ZnSe:Gd(Yb). 

Curbele: 1 –ZnSe iniţial; 2,3 – ZnSe:Gd; 4,5 – ZnSe:Yb. 2,4 – conţinut mic, 3,5 – 

conţinut mare de impuritate. Т = 300К. 

 

Odată cu scăderea temperaturii, intensitatea benzilor de FL marginală crește (Fig.43). 

Creșterea conținutului de impuritate de Gd atenuează intensitatea benzii de FL, iar impurităţile 

de Yb – o mărește. Semilățimea benzi de FL marginală nu se schimbă și este de 42 ± 2 meV 

pentru toate probele, cu excepția probei ZnSe: Gd cu conținut redus de impuritate, semilățimea 

spectrului care scade la 30 meV. Folosirea cantităţii reduse de Yb duce la o inflexiune în 

regiunea 450,2 nm. În regiunea lungimilor de undă mari a spectrului, la temperaturi scăzute, sunt 

observate benzi de emisie cu maxime la 530 nm și 635 nm. Acestea sunt cele mai intense în 

cazul utilizării unei cantități mici de Gd în monocristalele de ZnSe. 
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Fig. 43. Spectre de FL a monocristalelor de ZnSe:Gd(Yb). Curbele: 1 –ZnSe iniţial; 2,3 – 

ZnSe:Gd; 4,5 – ZnSe:Yb. 2,4 – conţinut mic, 3,5 – conţinut mare de impuritate. Т = 80К. 

 

În regiunea IR apropiată a spectrului la temperatură scăzută, se observă o bandă de FL 

analogică cu banda la temperatură ridicată, intensitatea căreia crește odată cu introducerea și 

mărirea conținutului de impuritate de Gd (Fig.43). Cu toate acestea, creșterea conținutului 

impurității de Yb reduce intensitatea ei. Poziția maximumurilor rămâne neschimbată. La 

temperaturi scăzute în regiunea de 1500-2500 nm, se observă o bandă de FL complexă largă, 

intensitatea căreia a crescut de mai multe ori în monocristalele de ZnSe:Gd comparativ cu proba 

inițială. Maximumul principal al acestei benzi este la 1950 nm și este însoțit de inflexiuni la: 

1800 nm, 2040 nm și 2330 nm (Fig.44). Intensitatea benzii structurale scade odată cu creșterea 

conținutului de dopant. Impuritatea de Yb nu formează în spectrul de FL band de radiație la 1800 

nm, dar activează banda de emisie cu maxim la 1660 nm. 

 

Fig.44. Spectre normate de FL ale monocristalelor de ZnSe:Gd(Yb). 

Curbele: 1 –ZnSe iniţial; 2,3 – ZnSe:Gd; 4,5 – ZnSe:Yb. 2,4 – conţinut mic, 3,5 – 

conţinut mare de impuritate. Т = 80К. 

 

Benzile de FL la temperaturi scăzute observate în regiunea undelor lungi a spectrului 

corespund tranzițiilor electronice pe nivelurile ionilor Cu2+ și Cu+ în banda interzisă [32]. Având 

în vedere faptul că maximumurile benzilor de FL din regiunea IR a spectrului nu își schimbă 

poziția cu variaţia temperaturii, benzile observate localizate la 980, 1950 și 2330 nm se datorează 

tranzițiilor intracentrale. În literatură se menţionează că, unul dintre maximumuri (1950 nm sau 

2040 nm) se referă la tranziţia intracentală a ionului Cr2+ [9]. Autorii [9], sugerează de asemenea, 

că pentru banda de emisie aproape de 980 nm este responsabilă tranziţia din a doua stare excitată 

a ionului Cr2+ pe cel de bază. Cu toate acestea, modificarea poziției maximumului odată cu 

schimbalea dopantului nu este în acord cu ipoteza de mai sus. 
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Rezultatele obţinute arata ca, elementele de pământuri rare Gd și Yb contribuie la 

creşterea intensitatăţii benzilor de emisie marginală şi IR la temperatura camerei, şi formarea de 

benzi noi de FL. Impuritatea dopantă de Gd influenţează mai eficient asupra impurităţii de fon și 

proprietatea de radiaţie a monocristalelor de ZnSe în comparație cu impuritatea Yb. 

1.13. Doparea simultană a cristalelor de ZnSe cu impuritate de (Gd, Yb) şi Mn 

Obţinerea monocristalelor de ZnSe, dopate simultan cu impuritate de Gd sau Yb cu Mn a 

fost realizată prin metoda transferului chimic al vaporilor cu utilizarea iodului în calitate de agent 

de transport. Temperaturile optime în zonele sursei şi creşterii constituiau 885 şi 900°C, 

corespunzător. Au fost obţinute 3 serii de ZnSe dopate simultan cu ionii elementelor pământuri 

rare şi metalelor de tranziţie: ZnSe:Gd (0,02% at.):Mn (x %at.) (Fig. 45), ZnSe:Yb (0,05% 

at.):Mn(x %at.) (Fig. 46) şi ZnSe:Mn (0,06% at.):Yb(x % at.) (Fig. 47). 

 

Fig. 45. Imaginea probelor de ZnSe dopat simultan cu Gd (concentraţia constantă) şi Mn. 

 

Fig. 46. Imaginea probelor de ZnSe dopat simultan cu Yb (concentraţia constantă) şi Mn. 

 

Fig. 47. Imaginea probelor de ZnSe dopat simultan cu Mn (concentraţia constantă) şi Yb. 

 

1.14. Proprietăți radiative a cristalelor de ZnSe, dopate concomitent cu ioni de Gd şi Mn 

Fotoluminescența (FL) a fost excitată prin radiaţie laser cu lungimi de undă egale cu 473, 

532, 637 şi 785 nm şi era cercetată în diapazonul de la 500 nm pînă la 2500 nm la temperatura 

azotului lichid. 

În Fig.48 sunt prezentate spectrele de FL a probelor cercetate în regiunea vizibilă a 

spectrului la excit. = 473 nm (a) şi 532 nm (b).  
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Fig. 48. Spectre de FL în regiunea vizibilă a lungimilor de undă: а) λexcit. = 473 nm; b) λexcit. = 532 

nm. T = 77K. 

Curbele: 1 – cristal iniţial de ZnSe; 2 – cristal de ZnSe:Gd(0,02 % at.):Mn(0,01 % at.); 3 – cristal de 

ZnSe:Gd(0,02 % at.):Mn(0,03 % at.). 
 

Cum se vede în figură, intensitatea radiației cristalului nedopat de ZnSe depășește cu un 

ordin intensitățile benzilor de FL a probelor dopate la excit. = 473 nm (Fig. 48a) şi este 

caracterizată prin maximumurile la 530 nm şi 635 nm, care sunt determinate de trecerile pe 

nivelele ionilor de Cu2+ şi Cu+ corespunzător [29]. Inflexiunea la 590 nm în spectrul de FL 

autorii [29] corelează cu perechea donor-acceptor (PDA) pe baza vacansiilor de zinc (VZn). La 

micşorarea energiei de excitare spectrul de FL a cristalului iniţial este caracterizat numai de 

banda cu maximum de radiaţie la 635 nm (Fig.48b). 

Doparea cristalelor de ZnSe cu impurităţi de Gd şi Mn conduce la micşorarea eficienţei de 

radiaţie la excit. = 473 nm, care depinde slab de concentraţia ionilor de Mn2+ (Fig. 48a, curbele 

2,3). Banda largă de FL cu semilăţimea egală cu 315 meV este localizată la 610 nm şi 

determinată de recombinarea PDA în perechi [ISe – VZn] [29]. La excitarea cristalelor dopate de 

ZnSe cu radiaţia excit. = 532 nm se observă o bandă de FL cu maximum la 635 nm (Fig. 48b, 

curbele 2,3), cum şi în cazul cristalului iniţial, semilăţimea cărei este egală cu 200 meV. 

Intensitatea benzii de radiaţie în acest caz, la început se măreşte odată cu adăugarea impurităţilor 

de Gd şi Mn în cristal, iar apoi se atenuează cu majorarea ulterioară a concentraţiei ionilor de 

Mn2+.  

Iradierea cristalelor cu radiația de lungimi de undă 637 şi 785 nm nu generează benzi de FL 

în regiunea vizibilă a spectrului. Utilizarea radiaţiei excitante cu  = 785 nm nu a evidenţiat 

benzi de luminescenţă nici în domeniul IR a lungimilor de undă. Dar majorarea energiei de 

excitare pînă la 1,95 eV (excit. = 637 nm) şi mai mult, a stimulat radiație în acest domeniu de 

lungimi de undă. În spectrul de FL în domeniul IR apropiat a apărut o bandă cu maximum la 

980nm (Fig.49), poziţia cărei nu se schimbă cu variaţia energiei de excitare. Adăugarea 

impurităţilor dopante de Gd şi Mn în cristal micşorează intensitatea radiaţiei IR, iar majorarea 

concentraţiei Mn conduce la amplificarea ei.  
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Fig. 49. Spectre de FL în domeniul IR apropiat a lungimilor de undă: 

а) λexcit. = 473 nm; b) λexcit. = 532 nm; c) λexcit. = 637 nm. T = 77K. 

Curbele: 1 – cristal iniţial de ZnSe; 2 – cristal de ZnSe:Gd (0,02 % at.): Mn(0,01 % at.);  

3 – cristal de ZnSe:Gd (0,02 % at.): Mn (0,03 % at.). 
 

În regiunea IR mediu se observă benzi de FL, intensitatea căror cu un ordin este mai mică, 

decît în regiunea IR apropiată (Fig. 50). În spectrul de FL a cristalului iniţial de ZnSe sunt 

prezente benzi de radiaţie cu maximum la 1660 nm şi 2050 nm (Fig.4a). Pe măsură ce energia de 

excitare se micşorează, la început dispare banda de FL cu maximum la 2050 nm (Fig. 50b), apoi 

şi acea de la 1660 nm (Fig. 50c). 

 

Fig. 50. Spectre de FL în domeniul IR mediu a lungimilor de undă:  

а) λexcit. = 473 nm; b) λexcit. = 532 nm; c) λexcit. = 637 nm. 

Curbele: 1 – cristal iniţial de ZnSe; 2 – cristal de ZnSe:Gd (0,02 % at.): Mn(0,01 % at.); 

3 – cristal de ZnSe:Gd (0,02 % at.): Mn (0,03 % at.). 
 

În cazul cu cristalele dopate de ZnSe, banda de radiaţie cu maximum la 2050 nm este 

prezentă în spectrul de FL a cristalului cu concentraţia maximă de Mn şi λexcit. = 637 nm (Fig. 50 

c, banda 3), iar banda cu maximum la 1660 nm este înregistrată în spectrele de FL a cristalelor 

cu conținut mai mic de Mn şi iradiere cu energie mai mare a fotonului (Fig. 50 a,b, curba 2).  

Determinarea centrelor responsabile pentru benzile de FL în domeniul IR este dificilă, 

deoarece în bibliografie sunt date contradictorii, care indică asupra faptului, că centre de 

luminescenţă în această regiune a lungimilor de undă în seleniura de zinc pot fi cît ionii de Cr2+ 

sau Cu2+, atît şi PDA pe baza VSe. Luînd în consideraţie spectrele de FL în regiunea vizibilă a 

lungimilor de undă, se poate presupune că, pentru banda cu maximum la 1660 nm sunt 

responsabile tranziţiile în limitele ionilor de cupru Cu2+ [11]. Benzile de radiaţie cu maximumuri 
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la 980 şi 2050 nm pentru prima dată au fost menţionate în [9], unde a fost arătată legătura lor şi 

apartenenţa către tranziţiile intracentrale în limitele ionului de Cr2+. Tot acolo a fost demonstrată 

atenuarea odată cu temperatura a intensităţii benzii de FL în regiunea IR apropiată.  

Manganul este o impuritate uşor dizolvabilă din tot şirul metalelor de tranziţie pentru 

ZnSe, ceea ce conduce la concurența cu impuritatea de fon de cupru la completarea VZn. Ionii de 

gadoliniu, incorporîndu-se în VSe şi avînd starea de sarcină 3+, generează VZn şi atrag ionii 

impurităţilor de fon în jurul său. De aceea în domeniul vizibil al spectrului de FL a cristalelor de 

ZnSe:Gd:Mn nu sunt benzi de radiaţie asociate cu impuritatea de fon de cupru, dar sunt prezente 

tranziţiile radiative pe baza PDA. În regiunea IR se observă o situaţie analogică, cînd ionii Mn2+ 

micşorează concentraţia impurităţilor de fon, fapt care conduce la atenuarea intensităţii benzilor 

de FL.  

1.15. Proprietăți radiative a cristalelor de ZnSe, dopate concomitent cu ioni de Yb şi Mn 

Doparea cristalelor de ZnSe a fost realizată în procesul de creştere prin metoda transferului 

chimic al vaporilor. Concentraţia de mangan, încărcată în fiolă era constantă şi constituia 0,06 % 

at., iar concentraţia de yterbiu constituia 0,01; 0,03 şi 0,10 % at. (Fig.47).  

Spectrele de FL în regiunea de margine a lungimilor de undă a monocristalelor de ZnSe, 

dopate cu yterbiu (Yb) şi mangan, sunt prezentate în Fig. 51. Se observă că, maximumul benzii 

de radiaţie a cristalului nedopat cu yterbiu este la 448 nm. Cu adăugarea impurităţii de yterbiu în 

cristalul de ZnSe:Mn, intensitatea benzii de FL creşte, iar maximumul ei este deplasat în 

regiunea energiilor mai mari (Fig. 51, curbele 2, 3). Dar majorarea ulterioară a concentraţiei 

ionilor de Yb3+ (0,10 % at.) conduce la micşorarea intensităţii radiaţiei marginale.  

 

Fig. 51. Spectre de FL a monocristalelor de ZnSe:Mn:Yb în regiunea de margine a lungimilor 

de undă. excit. = 337 nm. T = 77K. 

Curbele: 1 – cristal iniţial de ZnSe; 2 – cristal de ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(0,01 % at.);  

3 –ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(0,03 % at.); 4 – ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(0,10 % at.). 

 

Semilăţimea benzilor de radiaţie atît pentru cristalul nedopat, cît şi pentru cristalul dopat 

rămîne neschimbată şi egală cu 77 meV. Este necesar a menţiona că, în spectrul luminescenţei de 
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margine a cristalului de ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(0,03 % at.) este prezentă aripa din lungimile 

de undă lungi, intensitatea cărei este semnificativ micşorată, ceea ce conduce la micşorarea 

semilăţimii acestei benzi pînă la 66 meV (Fig.51, banda 3).  

În regiunea undelor lungi a spectrului se observă benzi de FL cu maximumuri la 530, 590 

şi 635 nm la excitarea cu radiaţie laser cu excit. = 337 nm, 473 nm şi 532 nm (Fig. 52). 

 

 

 

Micșorarea ulterioară a energiei de excitare nu generează radiaţie în regiunea vizibilă a 

spectrului de FL. La excitarea FL cu laser ultraviolet  (excit. = 337 nm) în spectrul de radiaţie a 

cristalului nedopat este prezentă banda „verde” de radiaţie slabă cu maximum la 530 nm (Fig. 

52a, curba 1), intensitatea cărei creşte pe măsura introducerii impurităţilor dopante (Fig. 52, 

benzile 2-4). Odată cu aceasta, introducerea impurităţilor dopante generează radiaţie cu 

intensitate maximă la 590 şi 630 nm (Fig. 52), care practic nu depinde de concentraţia yterbiului 

în cristalele de ZnSe:Mn:Yb. La iradierea cristalelor cu excit. = 473 nm (Fig. 52b) se observă 

legitatea analogică cazului cu cristalele de ZnSe:Mn:Gd (Fig.48a)., adică dispar benzile cu 

maximumuri la 530 şi 635 nm şi se observă doar o singură bandă lată cu maximum la 590 nm, 

intensitatea cărei se micşorează odată cu creşterea concentraţiei impurităţii de Yb. Semilăţimea 

acestei benzi de FL creşte de la 300 meV pînă la 355 meV pe măsura majorării concentraţiei de 

Yb. Micşorarea ulterioară a energiei de excitare (excit. = 532 nm) generează în spectrul de FL 

doar o singură bandă cu lungime de undă mai mare, localizată la 635 nm, maximumul cărei se 

deplasează uşor în regiunea undelor scurte (până la 620 nm) odată cu creşterea concentraţiei de 

yterbiu, iar intensitatea ei la început creşte odată cu creşterea concentraţiei de Yb3+, iar apoi 

scade până la nivelul probei iniţiale cu conţinut maxim de impuritate (Fig.52c).  

Anterior (p.1.14.) a fost menţionat că, pentru benzile de radiaţie localizate la 530 nm şi 

635 nm, sunt responsabili ionii de Cu2+ şi Cu+, nivelele energetice ale căror sunt la distanţa de 

0,35 eV şi 0,73 eV de la nivelul superior al benzii de valenţă, iar pentru banda cu maximum la 

590 nm este responsabilă PDA pe baza VZn.  

Fig. 52. Spectre de FL a monocristalelor de ZnSe:Mn:Yb în regiunea lungimilor de undă mari a 

spectrului vizibil pentru excit.: a) 337 nm. b) 473 nm; c) 532 nm. T = 77K. 

Curbele: 1 – cristal iniţial de ZnSe; 2 – cristal de ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(0,01 % at.);  

3 –ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(0,03 % at.); 4 – ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(0,10 % at.). 
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În regiunea IR apropiată a spectrului de FL a cristalelor de ZnSe şi ZnSe:Mn:Yb (Fig. 53) 

se observă o singură bandă de radiaţie cu maximum la 975 nm. Poziţia maximumului benzii şi 

semilăţimea ei nu depind de prezenţa sau lipsa impurităţii, precum şi de concentraţia ei. 

Intensitatea benzilor de FL observate în mod complex depinde de concentraţia impurităţilor 

dopante. 

Fig. 53. Spectre de FL a monocristalelor de ZnSe:Mn:Yb în regiunea IR apropiat a spectrului 

pentru excit.: a) 473 nm. b) 532 nm; c) 637 nm; d) 785 nm. T = 77K. 
Curbele: 1 – cristal iniţial de ZnSe; 2 – cristal de ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(0,01 % at.);  

3 –ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(0,03 % at.); 4 – ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(0,10 % at.). 

 

În regiunea IR medie a spectrului de FL a cristalelor de ZnSe:Mn:Yb se observă benzi de 

radiaţie, localizate la 1660 nm şi 2050 nm, ca şi în cazul cristalelor ZnSe:Gd:Mn (p.1.14.) (Fig. 

54). Intensitatea benzii de FL cu maximum la 2050 nm întrece semnificativ intensitatea benzii la 

1660 nm la diverse energii de excitare. Valoarea mică a concentraţiei ionilor de Yb3+ atenuează 

complet intensitatea benzii cu maximum la 2050 nm şi evidenţiază banda cu maximum la 1660 

nm (Fig.54b, curba 2), în timp ce majorarea concentraţiei ionilor de Yb3+ măreşte intensitatea 

benzii cu maximum la 2050 nm (Fig. 54a,b, curbele 3,4). 

 

Fig. 54. Spectre de FL a monocristalelor de ZnSe:Mn:Yb în regiunea IR medie de lungimi de 

undă pentru excit.: a) 473 nm. b) 532 nm; c) 637 nm. T = 77K. 

Curbele: 1 – cristal iniţial de ZnSe; 2 – cristal de ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(0,01 % at.);  

3 –ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(0,03 % at.); 4 – ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(0,10 % at.). 

 

Valorile mici ale energiei de excitare (excit. = 637 nm şi 785 nm) nu generează radiaţie în 

regiunea lungimilor de undă IR medie a probelor dopate de ZnSe:Mn:Yb (Fig. 54c).  
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Pentru benzile  de radiaţie în domeniul IR apropiat la 980 nm şi cel de IR mediu cu 

maximum la 2050 nm sunt responsabile tranziţiile intracentrale în limitele ionilor Cr2+, 

corespunzător, de pe nivelul doi şi întîi excitat pe cel fundamental. Banda de radiaţie la 1660 nm 

este cauzată de tranziţiile intracentrale în limitele ionilor de Cu2+.  

1.16. Proprietățile FL ale monocristalelor de ZnSe dopate cu ioni de Mn şi Yb 

Doparea monocristalelor de ZnSe cu ioni de metale de tranziţie crează centre noi, în timp 

ce ionii de EPR activizează centrele de radiaţie deja existente [33, 34]. Deci, scopul principal al 

lucrării date este determinarea influenţei ionilor de Mn şi Yb asupra proprietăților 

fotoluminescente ale seleniurii de zinc. 

În legătură cu aceasta, a fost obţinută o serie de probe, dopate în procesul de creştere prin 

metoda reacţiilor chimice de transport. Concentraţia de ioni de Mn2+ introdusă în încărcătură era 

constantă şi constituia 0,06 % at., iar a ionilor de Yb varia şi a constituit 0,01; 0,03; 0,05 şi 0,10 

% at. De asemenea, au fost obținute probe de ZnSe nedopat și dopat doar cu 0,06 % at. de ioni de 

Mn. Proprietățile fotoluminescente au fost studiate în intervalul lungimilor de undă 400-2500 

nm, la temperaturi de 100K și 300K. FL a fost excitată de o serie de lasere cu lungimile de undă 

de 337 nm (cu descărcare în gaze de azot), 473 nm, 532 nm, 637 nm și 785 nm (cu corp solid). 

Pentru efectuarea măsurărilor la temperatură scăzută, monocristale au fost plasate într-un criostat 

vidat până la 10-4 mm. col. de Hg. 

 În prima etapă a fost studiată radiaţia marginală la temperatura camerei, care poate fi 

obținută numai în cazul excitării cu laser ultraviolet cu lungimea de undă de 337 nm. Observarea 

fotoluminescenței anti-Stokes, menţionată în literatura de specialitate, nu a fost posibilă. Fig. 55 

prezintă spectrul de FL în regiunea vizibilă a spectrului. Monocristalul nedopat de ZnSe iniţial se 

caracterizează prin banda de radiaţie în regiunea de margine a spectrului. Adăugarea ionilor de 

Mn2+ are ca rezultat atenuarea parţială a intensităţii benzii de margine și apariția benzilor de 

radiaţie auto-activată în regiunea undelor lungi a spectrului vizibil (530 nm, 600 nm și 640 nm). 

Introducerea ionilor de Yb în concentrații minime (0,01% și 0,03%) continuă atenuarea emisiei 

de margine și conduce la dispariția radiaţiei auto-activate.  

Cu toate acestea, creșterea ulterioară a concentrației ionilor Yb în monocristalele de 

ZnSe:Mn majorează intensitatea FL marginale și conduce la formarea unei noi benzi la 575 nm. 

Este cunoscut faptul că, ionilor de pământuri rare le este propriu „curăţirea“ seleniurii de zinc de 

impurități de fon și creșterea numărului de tranziții radiative.  

Odată cu scăderea temperaturii până la 100 K, poziția maximumurilor de radiaţie de 

margine se deplasează spre lungimi de undă mai scurte (Fig.56). Bandă FL de margine 

monocristalului de ZnSe nedopat, se lărgeşte şi apare o inflexiune la 452 nm 
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În același timp, în regiunea lungimilor de undă a spectrului vizibil apare o bandă de FL auto-

activată (AA) care nu a fost detectată la temperatura camerei. Introducerea ionilor de mangan 

scade intensitatea benzii de margine și mărește intensitatea benzilor de emisie AA. O excepție 

este banda de emisie la 600 nm, care dispare, probabil. Adăugarea ionilor de iterbiu conduce la 

amplificarea tuturor benzilor și formează o bandă la 595 nm. Concentrația de ioni de Yb nu 

afectează intensitatea benzilor de emisie în regiunea undelor lungi a spectrului vizibil, care 

variază în limitele a 20%. Cu toate acestea, intensitatea emisiei de margine depinde de cantitatea 

de impurități introduse, fără o legitate clară.  

 

 

Probele iradiate cu radiații de energie mai mică decât lăţimea benzii interzise permite să fie 

excitate centrele de luminescență în banda interzisă a semiconductorilor. Fig.56 prezintă 

spectrele de fotoluminescenta ale monocristalelor de ZnSe:Mn:Yb iradiate cu λexcit= 473 nm și 

Fig. 55. Spectre de FL a monocristalelor de ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(x % at.): 1 – nedopat; 

x, % at.: 2 – 0; 3 – 0,01; 4 – 0,03; 5 – 0,05; 6 – 0,10. λexc. = 337 nm, Т = 300К. 

Fig. 56. Spectre de FL a monocristalelor de ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(x % at.): 1 – nedopat; 

x, % at.: 2 – 0; 3 – 0,01; 4 – 0,03; 5 – 0,05; 6 – 0,10. λexc. = 337 nm, Т = 100К. 
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532 nm la T = 100K. Comparând spectrele în regiunea lungimilor de undă lungi a spectrului la 

diferite energii de excitare, se poate evidenţia lipsa benzii de emisie localizate la 530 nm (T = 

300K) sau 525 nm (T = 100K). Se presupune că, în acest caz este eficient excitat centrul care 

generează purtători de sarcină majoritari în zonă. Apoi are loc o reîntoarcere a purtătorilor de 

sarcină prin intermediul a două centre active, responsabile pentru benzile la 575 nm și 640 nm 

(Fig. 57a). Reducerea în continuare a energiei de excitație conduce la faptul că rămâne doar o 

singură bandă la 640 nm și o inflexiune la 575 nm (Fig. 57b). Trebuie de menţionat că, ionii de 

mangan reduc intensitatea benzilor de radiație detectate, în timp ce ionii de yterbiu la λexcit = 473 

nm activizează noi benzi de emisie, iar la λexcit = 532 nm reduce intensitatea benzii de emisie la 

640 nm. Din aceste rezultate este destul de dificil să fie stabilit un model de schimbare a 

intensității FL benzilor observate în funcție de concentrația de yterbiu. 

Creșterea temperaturii (Fig.58) nu modifică tabloul influenţei ionilor de Yb asupra 

proprietăților FL a monocristalelor de ZnSe:Mn:Yb. Ca și în cazul FL la temperaturi scăzute la 

λexcit = 532 nm intensitatea benzii la 640 nm scade și are loc deplasarea maximumului în 

domeniul lungimilor de undă scurte. La excitarea cu radiație cu λexcit = 473 nm, concentrația 

scăzută de ioni Yb măreşte intensitatea benzii de emisie AA conduce la o deplasare a maximului 

în regiunea lungimilor de undă scurte. 

 

 

Fig. 57. Spectre de FL a monocristalelor de ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(x % at.) în domeniul 

vizibil al spectrului: 1 – nedopat; x, % at.: 2 – 0; 3 – 0,01; 4 – 0,03; 5 – 0,05; 6 – 0,10. 

λexc. = a) 473 nm,  b) 532 nm. Т = 100К. 
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Majorarea în continuare a concentrației ionilor de Yb în eșantion continuă să deplaseze 

maximumul benzii complexe și îi reduce intensitatea (Fig. 58a). Transformările spectrelor de FL, 

descrise mai sus, odată cu variaţia concentrației impurităţilor dopante, nu se supun unui model 

clar, ceea ce conduce la presupunerea despre influența puternică a compoziției defect-structurală 

a probelor asupra proprietăților radiative a monocristalelor de ZnSe:Mn:Yb. În acest sens, vom 

analiza proprietățile FL a probelor în regiunea lungimii de undă în infraroșu (IR). În Fig. 59 și 60 

sunt prezentate spectrele de FL la temperatură scăzută în regiunile lungimilor de undă IR de 

mijloc și aproape, respectiv. În regiunea IR apropiat al spectrului se observă numai o singură 

bandă de emisie cu maxim la 980 nm, în timp ce în IR de mijloc sunt detectate două benzi de FL 

cu maximum la 1660 nm și 2050 nm. O trăsătură caracteristică este aceea că spectrul FL 

monocristalului nedopat, benzile numite din regiunea IR de mijloc nu au fost detectate, iar la 

excitație cu energie înaltă, spectrele de FL conțin fie numai banda de la 1660 nm, sau numai 

banda la 2050 nm. Excepție fac curbele 4 și 5, cu λexcit = 637 nm (Fig. 59c), în care sunt 

înregistrate ambele benzi de emisie. 

 

Fig. 58. Spectre de FL a monocristalelor de ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(x % at.) în domeniul 

vizibil al spectrului. x, % at.: 1 – 0; 2 – 0,01; 3 – 0,03; 4 – 0,05; 5 – 0,10.  

λexc. =  a) 473 nm,  b) 532 nm. Т = 300К. 

 

 

 

Fig. 59. Spectre de FL a monocristalelor de ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(x % at.) în domeniul IR 

de mijloc al spectrului. 1 – nedopat; x, % at.: 2 – 0; 3 – 0,01; 4 – 0,03; 5 – 0,05; 6 – 0,10.  

λexc. =  a) 473 nm,  b) 532 nm, c) 637 nm. Т = 100К. 
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La temperatura camerei, în regiunea IR a spectrului sunt detectate benzi  de emisie la 980 nm 

si banda complexă la 1950 nm (Fig. 61, 62). Majorarea temperaturii probelor modifică 

semnificativ intensitatea benzilor de radiație din regiunea IR de mijloc a spectrului. De exemplu, 

atunci când are loc excitarea cu radiație cu λexcit. = 473 nm, administrarea concentrației foarte 

scăzute a ionilor yterbiu reduce intensitatea benzii complexe în regiunea IR de mijloc (Fig. 61a). 

Majorarea în continuare a concentrației de impuritate dopantă măreşte intensitatea benzilor 

observate și intensitatea lor maximă se observă la concentrație cea mai mare a ionilor de Yb, 

egală cu 0,10 % at. În cazul când λexcit. = 352 nm, de asemenea, se observă cea mai mare 

intensitate a radiației IR la cele mai mari concentrații de ioni de Yb (Fig. 10b). Din comparația 

intensități benzilor de emisie în IR mediu, în funcție de energia de excitație, se observă o 

anumită legitate. Pentru monocristalele ZnSe:Mn intensitatea benzii rămâne constantă, dar la 

adaosul atomilor de Yb ea crește odată cu micşorarea energiei de excitație. Creșterea maximă în 

multiplicitate se observă pentru monocristalul de ZnSe:Mn:0,03 % at.Yb, unde intensitatea crește 

de 30 de ori, la trecerea de la λexcit. = 473 nm la λexcit. = 637 nm. 

 

Fig. 60. Spectre de FL a monocristalelor de ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(x % at.) în domeniul IR 

apropiat al spectrului. 1 – nedopat; x, % at.: 2 – 0; 3 – 0,01; 4 – 0,03; 5 – 0,05; 6 – 0,10.  

λexc. =  a) 473 nm,  b) 532 nm, c) 637 nm. Т = 100К. Inserţie: λexcit. = 785 nm. 

Fig. 61. Spectre de FL a monocristalelor de ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(x % at.) în domeniul IR 

mediu al spectrului. x, % at.: 1 – 0; 2 – 0,01; 3 – 0,03; 4 – 0,05; 5 – 0,10.  

λexc. =  a) 473 nm,  b) 532 nm, c) 637 nm. Т = 300К. 
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Din analiza datelor din literatura de specialitate rezultă că benzile localizate la 530 nm și 

640 nm, formate ca urmare a tranzițiilor radiative pe nivelele energetice ale ionilor Cu2+ și Cu+, 

respectiv [35]. Se remarcă faptul că, ionii de Mn, care sunt introduși în noduri vacansii ale 

subreţelei cationice a compușilor binari A2B6 [33, 36, 37] sunt responsabili pentru benzile de 

emisie intracentrale, observate în regiunea vizibilă a spectrului de FL al acestora.  

În cazul nostru, nu au fost înregistrate benzi noi, datorate prezenței Mn, dar odată cu 

aceasta, au fost reduse intensitățile la cele disponibile (Fig. 55, 56). Banda detectată la 600 nm 

este atribuită formării defectelor VZn sau complexelor create pe baza lor [29]. Situația cea mai 

interesantă este cu ipoteza locației ionilor de Yb în nodurile reţelei cristaline a ZnSe. Potrivit 

autorilor [21, 38], ionii de yterbiu completează nodurile vacante a subrețelei anionice, iar 

compensarea sarcinii are loc datorită atracției impurităților de fon cu starea de sarcină 1+. În 

acest caz FL trebuie să fie observată la 1100 - 1200 nm, care în probele noastre nu a fost 

detectată la diferite energii de excitare (Fig. 60, 62). Probabil, în acest caz, ionii de Yb sunt 

introduşi în locurile nodurile vacante a subreţelei de seleniu (VSe), ceea ce conduce la creșterea 

concentrației VZn. Creșterea concentrației VZn facilitează formarea complexelor asociative 

(YbSeVZn), care sunt centre de luminescență responsabile pentru deplasarea benzii de emisie la 

600 nm în domeniul 595 nm (T = 300K) și creșterea ei în intensitate. Prezența benzilor de emisie 

din domeniul IR al spectrului indică prezența impurităților de fon necontrolate Cr și Cu. Banda 

cu un maxim la 2050 nm corespunde tranzițiilor din centrul ionului Cr2+, iar la 1660 nm - ionului 

Cu2+ [9]. Cu toate acestea, autorii [11] susțin că, în seleniuri nu pot fi detectate tranzițiile 

intracentrale a ionului Cu2+. O situație similară este cu bandă de emisie la 980 nm, care este 

atribuită ori tranziției intracentrale  în ionul Cr2+ (din stare a doua excitată) [9], ori defectului 

format VSe. 

Fig. 62. Spectre de FL a monocristalelor de ZnSe:Mn (0,06 % at.):Yb(x % at.) în domeniul IR 

apropiat al spectrului. x, % at.: 1 – 0; 2 – 0,01; 3 – 0,03; 4 – 0,05; 5 – 0,10.  

λexc. =  a) 473 nm,  b) 532 nm. Т = 300К. 
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Având în vedere faptele de mai sus, modelul fizic propus va fi următorul. Ionii de 

mangan ocupa vacansiile de zinc, reducând intensitatea atât a benzii de margine, cât și benzii la 

600 nm. Administrarea impurităţii de yterbiu în cristal creează în împrejurimea sa un nou număr 

de vacansii de zinc, precum și atrage o impuritatea de fond Cu, Cr și I. Ca urmare, în funcție de 

cantitatea unei anumite impurități de fond în eșantion, se observă o creștere a intensității unor 

benzi de radiații. Acest lucru este evident din spectrele FL la temperatură scăzută în regiunea IR 

a spectrului (Fig. 59, 60), unde benzile de emisie cu maxime la 1660 nm și 2050 nm nu sunt 

detectate simultan în același monocristal. În consecință, intensitatea emisiei marginale, în funcție 

de concentrația ionilor de Yb variază în mod haotic (Fig. 56). O situație similară se observă şi 

pentru benzi de emisie din domeniul lungimilor de undă lungi a spectrul vizibil (Fig. 55-58). 

 Rezumând totalurile cercetării, putem concluziona următoarele: 1) ionii de mangan nu 

formează noi benzi de emisie, dar măreşte cantitatea de tranziții non-radiative și intracentrale; 2) 

ionii de yterbiu îmbunătățesc emisivitatea monocristalului de ZnSe:Mn:Yb, majorând emisia de 

margine şi emisia AA; 3) ionii de Yb și VZn formează complexe (YbSeVZn), responsabili pentru 

noile benzi de emisie; 4) din componența noilor complexe pot face parte ioni de impurități de 

fon, cum ar fi Cu și Cr; 5) efectul captării energiei migratoare în cristal de ionii de Yb, ceea ce 

permite utilizarea eficientă a energiei pentru tranzițiile radiative. Acest proces poate fi numit 

„purificarea“ cristalului cu ioni de Yb, care constă în reducerea numărului de tranziții non-

radiative și creșterea numărului de tranziții radiative. 

1.17. Proprietăţi  luminescente a cristalelor de ZnSe:Co  

Cristalele ZnSe:Co au fost obţinute prin metoda transportului chimic al vaporilor cu 

utilizarea iodului in calitate de agent transportator. Transportul substanţei a avut loc conform 

reacţiei reversibile, heterogene, termochimice: 2ZnSe(s) + 2I2(g) ↔ 2ZnI2(g) + Se2(g). Doparea 

cristalelor a avut loc în procesul de creştere. Doparea cu cobalt a avut loc în una din cele două 

surse: sare complexă [Co(NH4)3]Cl5 sau cobalt metalic. Studiul spectrelor de FL a fost efectuat 

cu monocromatorul Oriel MS-257 în diapazonul de temperaturi de la 6 până la 300K. În 

domeniul IR al spectrului  luminescenţa a fost excitată cu laser pe corp solid cu lungimea de 

undă 532 nm (2,32 eV), iar în domeniul vizibil cu laserul SRS NL100 337.1 nm (3, 67 eV). 

 Ionii impurităţii de cobalt la încorporarea în reţeaua cristalină a ZnSe substituie atomii de 

zinc. Această permite de a consideră, că în cristalele studiate ionii de cobalt sunt în stare dublu 

ionizată. Nivelele energetice ale ionilor liberi Co2+ se despică în câmpul teatraedric al cristalelor 

(Fig.63). Starea fundamentală 4F a ionului Co2+ (3d7) se despică în trei nivele: două nivele 

superioare sunt triplu degenerate 4Т1(F), 4T2(F) şi starea nedegenerată 4A2 (F). Starea superioară 

excitată a ionului liber 4Р îşi păstrează degenerarea sa şi se notează 4T1(Р). Celelalte stări 

degenerate reprezintă dublete de spin: tranziţiile permise după spin în ZnSe:Co au loc dintre 
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aceste patru stări [39]. Nivelul inferior al stării excitate multiplexe 2Т1(Н) se află cu 200 meV 

mai jos de nivelul inferior al benzii de conducţie, aceasta permite de a considera, că starea 

fundamentală 4А2(F) a ionului Co2+ se află cu 0.24 eV mai sus de nivelul superior al benzii de 

valenţă [40]. 

 

Fig.63. Despicarea nivelelor ionului Co2+ în câmpul cristalin al ZnSe. 

 Banda complexă cu maximumuri la 539 nm şi 602 nm în spectrul cristalului nedopat 

(Fig. 64) reprezintă o emisie autoactivată, cauzată de defectele native [VZn, AlZn] şi/sau [VZn, ISe]. 

Intensitatea aceste benzi se micşorează brusc la mărirea concentraţiei impurităţii de cobalt. Acest 

efect poate fi cauzat de tranziţiile din în cadrul ionului Co2+ din starea fundamentală 4A2 (F) în 

starea excitată 4T1(Р). Rezultatul tranziţiilor este apariţia benzii de absorbţie puternice în 

regiunea 680-780nm. Micşorarea intensităţii benzii autoactivate poate fi cauzată de suprapunerea 

parţială a ei cu banda de absorbţie discutată.   

 Micşorarea intensităţii emisiei în acest domeniu poate fi cauzată şi de absorbţia în cadrul 

tranziţiilor 4A2(F)→4T1(Н,Р)/2T2(D), observată la 580-630 nm [39]. Astfel poate fi constatat, că 

micşorarea intensităţii benzii autoactivate la mărirea concentraţiei impurităţii de cobalt în 

materialul sursă este cauzată de reabsorbţia fotonilor generaţi de ionii cobaltului. La fel se poate 

 

Fig. 64. Dependenţa intensităţii FL a cristalelor ZnSe:Co în domeniul vizibil al spectrului de 

concentraţia impurităţii dopante (în fig. din stânga - dopare efectuată din [Co(NH4)3]Cl5, în fig. 

din dreapta - din Co metalic). 



59 

 

observa, că sursa ionilor de cobalt (sare complexă sau cobalt metalic) nu influenţează asupra 

micşorării intensităţii emisiei luminescente în domeniul vizibil al spectrului. Acest efect este în 

bună concordanţă cu datele din literatură, conform cărora metale de tranziţie (inclusiv şi Co) sunt 

stingători ai emisiei în domeniul vizibil al spectrului[41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 65. Dependența intensității FL a cristalelor ZnSe:Co în domeniul IR al spectrului de 

concentraţia impurităţii dopante (în fig. din stânga - dopare efectuată din [Co(NH4)3]Cl5, în fig. 

din dreapta - din Co metalic) la T = 6K. 
 

 Dependenţa intensităţii FL în domeniul IR (Fig.65) a cristalelor ZnSe:Co de concentraţia 

impurităţii este asemănătoare cu dependenţa intensităţii emisiei în domeniul vizibil al spectrului. 

Poate fi observată micşorarea generală a intensităţii, cu unele excepţii, ce apar în cazul dopării 

cristalelor din sarea complexă. Modificarea structurii benzii late cu maximumuri la 2.2, 2.4 şi 2.6 

μm (de exemplu, în cazul cristalului ZnSe:Co 0.03 % at., Fig. 65 din stânga) poate fi cauzată de 

prezenţa clorului în sare de dopare. A fost demonstrat că, benzile de emisie în domeniul IR al 

spectrului sunt complexe, iar unele componente ale lor sunt formate în baza centrelor, ce conţin I 

[6]. Clorul are proprietăţi similare cu iodul, ce poate rezulta în formarea centrelor similare, ce 

provoacă emisie în acelaşi domeniu spectral.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 66. Dependenţa intensităţii FL a cristalelor ZnSe:Co în domeniul IR al spectrului de 

concentraţia impurităţii dopante (în fig. din stânga - dopare efectuată din [Co(NH4)3]Cl5, în fig. 

din dreapta - din Co metalic) la T = 300K. 
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 Banda slabă, ce apare în jur de 2  μm la concentraţile impurităţii dopante mai mari de 

0.05 – 0.10%at. este cauzată de tranziţiile intracentrale în interiorul ionului Co2+:4T1(F) →4A2(F) 

[42]. Aceste tranziţii confirmă doparea cristalelor cu cobalt, însă ele nu pot fi observate la 

temperatura camerei (Fig. 66). La T = 300K şi concentraţii a impurităţii dopante mai mari de0,10 

% at. Co în spectrul de FL rămâne numai banda situată la 2,7 μm, care poate fi cauzată de 

impuritatea de fon de nichel (tranziţii intracentrale în cadrul ionului Ni2+: 3T2(F) →3T1(F)). 

1.18. Sinteza şi spectrele de fotoluminescenţă a nanoparticulelor de ZnSe  

În absenţa componentelor necesare pentru sinteza directă a nano- seleniurii de zinc 

(compuşi ai seleniului, şi altele.), am folosit următoarele metode de sinteză şi compoziţii ale 

componentelor iniţiale. 

1. Dizolvarea sulfurii de zinc şi prelucrarea soluţiei în condiţii solvotermale, ceea ce 

asigură formarea ZnSe ultradimensional. În calitate de solvent a fost utilizată dimetilformamida, 

care este un bun solvent pentru compuşii A2B6. Soluţia a fost plasată într-o autoclavă şi supusă 

unui tratament termic la T = 180°C timp de 2 ore. 

După prelucrare, pulberea rezultată era spălată şi uscată la aer. Rezultatele măsurării 

luminescenţei pulberi de ZnSe înainte şi după tratamentul solvotermal sunt prezentate în Fig.67. 

Luminescenţa maximă pentru ambele grafice corespunde λmax = 465 nm (2,66 eV). 

 

Fig. 67. Spectre de FL a pulberilor de seleniură de zinc, utilizând condiţii solvotermale 

2. Prepararea sulfurii de zinc prin substituirea izovalentă a sulfului cu seleniu. Ca materii 

prime au fost utilizate pulberile de sulfură de zinc, obţinute anterior prin metoda depunerii 

chimice, şi Se granulat. Granulele de seleniu în prealabil erau mărunţite într-un vas din ceramică. 

Pulberea rezultată era cernută printr-o sită fină pentru selectarea particulelor cu cele mai mici 

dimensiuni. Sulfura de zinc şi seleniul au fost luate în raport molar egal. Ambele pulberi erau 

amestecate minuţios pentru a se obţine un amestec omogen, care era apoi plasat într-o autoclavă 

şi peste el turnat alcool izopropilic. Tratamentul termic era efectuat la T = 180°C timp de 2 ore. 
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Pulberea obţinută după tratament avea o culoare roz. Distribuţia spectrală a luminescenţei este 

prezentată în Fig. 68. Intensitatea maximă a luminiscenta este observată la lungimea de undă λmax 

= 430 nm (2,88 eV). Valoarea rezultată a energiei de activare este ceva mai mare decât lăţimea 

benzii interzise a ZnSe (~ 2,7 eV), dar mult mai mică decât lăţimea benzii interzise a ZnS (~ 3,6 

eV), şi ZnO (~ 3,4 eV). Se poate presupune că, a avut loc formarea unei soluţii solide de ZnS-

ZnSe cu predominarea fazei de ZnSe.  

3. Prepararea sulfurii de zinc prin metoda depunerii hidrochimice. Ca materii prime au 

fost utilizate pulberea de oxid de zinc, pulberea de Se, obţinut prin mărunţire mecanică din cel 

granular, şi hidrat de hidrazină. Soluţia de amestecul iniţial era încălzită până la fierbere şi se 

fierbea timp de 30 minute. După răcirea produselor reacţiei, pulberile obţinute erau spălate în 

mod repetat în apă distilată. 

 

Fig. 68. Spectrul de FL a pulberii de ZnSe, obţinut prin substituirea izovalentă a sulfului cu 

seleniu. Т = 300К. 
 

În Fig. 68 sunt prezentate spectrele  de fotoluminescenţă ale pulberilor (curba 1 şi 2) 

obţinute pe baza aceleiaşi compoziţii iniţiale, dar cu conţinut diferit de hidrat de hidrazină. 

Maximele luminiscenţei pentru ambele curbe corespund λmax =  382 nm (3,20 eV). Energia de 

activare coincide cu lăţimea benzii interzise a ZnO. Astfel, această metodă nu a fost eficientă 

pentru sinteza seleniuri de zinc.  

4. Rezultate similare au fost obţinute şi în cursul sintezei hidrotermale [43,44] dintr-un 

amestec de aceeaşi compoziţie ca şi în cazul depunerii hidrochimice (Fig.69, curba 3). 

Trebuie remarcat faptul că, în experimentele efectuate prin metodica 2, 3 şi 4, în produsul 

final obţinut prin sinteză a fost observată prezenţa seleniului nereacţionat (în măsură diferită, şi 

uneori până la jumătate din cantitatea totală de pulbere). După cum este cunoscut din literatura 

de specialitate [45,46] pentru sinteza seleniurii de zinc, este utilizată pulberea de seleniu, adică 

pulberea cu grad înalt de dispersie. Deoarece în experimentele noastre, din motive obiective, în 

loc de praf de seleniu era utilizată pulbere de seleniu mărunţit mecanic cu o marjă semnificativă 

de dispersie, se poate presupune că reacţia chimică participa numai fracţia fină de seleniu, 
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particulele mai mari slab reacţionau sau nu reacţionau deloc cu alte componente iniţiale, şi, prin 

urmare, produsul final al sintezei nu a fost rezultatul aşteptat. 

 

 

Fig. 69. Spectre de FL (Т = 300К) a pulberilor de ZnSe, obţinute prin metoda hidrochimică: 

1 – conţinut mai mare de hidrat de hidrazină; 2 – conţinut mai mic de hidrat de hidrazină;  

3 – sinteză hidrotermală. 

 

 

Fig. 70. Spectrul de transmisie al nano-seleniurii de zinc în matricea polimerică. Т = 300К. 

 

5. Prepararea sulfurii de zinc nanodimensional într-o matrice polimerică. Sinteza a fost 

realizată în două etape. La prima etapă era efectuată sinteza de selenosulfatului de sodiu, ca 

furnizor de Se în sinteza ZnSe. Iar la a doua, era sintetizată direct seleniură de zinc. Ca furnizor 

de metale servea acetatul de zinc. Selenosulfatul de sodiu a fost preparat din sulfitul de sodiu 

Na2SO3 şi pulberea de seleniu la 70°C timp de 7 ore cu agitare continuă. 

În compoziţia amestecului iniţial pentru sintez ZnSe, afară de acetatul de zinc şi  

selenosulfatul de sodiu era adăugat amoniac şi soluţie de alcool polivinilic, care servea ca o 

matrice polimerică pentru formarea nanoparticulelor. Sinteza a fost realizată la temperatura 

camerei, timp de 3 ore, cu agitare continuă. Compozitul rezultat a fost de culoare purpuriu-brună. 

Compozitul are bune proprietăţi peliculogene. Au fost format mostre de pelicule pe diverse 

substraturi pentru măsurători (sticlă, piroceramică, metal). 
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Transmisia optică a probei sub formă de peliculă pe un substrat de sticlă este prezentată 

în Fig. 70. Sunt observate două pante - la λ1 = 447 nm (E1 = 2,76 eV) şi λ2 = 310 nm (E2 = 4.00 

eV). Se poate presupune următoarele – prima porţiune a pantei este cauzat de prezenţa fazei de 

ZnSe în compozitul rezultat, a doua, probabil, datorită parametrilor optici ai polimerului utilizat. 

1.19. Proprietăți luminescente a cristalelor de ZnSe, dopate concomitent cu Na şi ionii 

elementelor pământurilor rare de Gd şi Yb 

Este realizată o serie de experimente pentru doparea cristalelor de ZnSe:Gd 

/ZnSe:Yb/ZnSe cu impuritate de Na, prin difuzie termică din topitură sau vapori de topitură 

Se+Na2Se, cu  concentrația de Na2Se egală cu 0; 0,3; 2 și 8 % mol. Temperatura de dopare a 

variat de la 850 până la 930°C. Au fost utilizate cristale nedopate de ZnSe, cristale cu diferit grad 

de dopare cu Gd/Yb în procesul creșterii din fază de vapori, cristale dopate în condiții egale cu 

impuritate de Gd, utilizând diferite surse de creştere, care conțin diferite concentrații de 

impurități de fon. 

Din punct de vedere tehnologic a restricțiilor, asociate cu o solubilitate ridicată a 

cristalelor de ZnSe în topituri de Se cu conținut de Na, și o presiune ridicată a vaporilor de Se, 

este realizabilă la etapa dată posibilitatea dopării cu impuritate de Na prin tratare termică în 

vapori de Se+Na2Se la temperaturi mai mici de 930°C.  

Sunt cercetate proprietățile FL ale materialelor obținute în intervalul lungimilor de undă 

440-2600 nm, la temperaturi de 110 şi 300 K, folosind ca sursă de excitație lasere care 

funcționează pe lungimea de undă de 337 și 532 nm. 

1) Sa stabilit că prezența Na în mediul de tratare reduce eficacitatea fotoluminescentei IR 

la 300K pe întregul domeniu de temperatură, și cu atât mai intensă cu cât este mai mare 

concentrația impurității (Fig. 71 (a)). 

2) La 110K în spectrele de FL în IR se depistează benzi complexe (Fig. 71 (b)), care 

constau din cel puțin 3 componente, localizate la 1,67 m (0,74 eV), 1,8 m (0,69 eV) și 1,95 

m (0,64 eV). Aceste componente ale FL sunt independente de tipul f-impurităților, sunt 

prezente şi în spectrele cristalelor tratate în vapori puri de Se (curba 0), și de obicei sunt 

comparate cu centre, care au în componența sa o impuritate de fon de Cr, Cu, și alte impurități 

necontrolate şi, posibil, impuritate de f-elemente [23]. 

 3) Spectrele de FL de margine a cristalelor, preventiv nedopate cu elemente de tip f și 

tratate termic în vapori de Se+Na sunt caracterizate printr-o luminescentă extrem de slabă în 

regiunea 457-480 nm, explicată prin tranziții radiative care implică acceptori de mică adâncime 

(Fig.72(a)). 
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Fig. 71. (а) Spectre de FL în IR a cristalelor de ZnSe:Gd (nivelul de dopare 1 unit.relat.) la 300K, în 

funcție de concentrația Na2Se în topitura de Se [% mol]. (b) Spectre normate de FL în IR la 110K 

pentru cristalele: 0 - ZnSe:Gd (nivelul de dopare 1 unit.relat., purificarea dublă a materialului de 

creştere) după recoacere în vapori de topitură pură de Se; 1 - același ZnSe:Gd, recoacere în vapori 

de Se+Na2Se; 2 - ZnSe:Gd (purificarea de 4 ori a materialului de creştere), recoacere în vapori de 

Se+Na2Se; 3 - ZnSe:Yb (nivel de dopare 7 unit. relat, purificarea dublă a materialului de creştere), 

recoacerea în vapori de Se+Na2Se; 4 - ZnSe:Yb (nivel de dopare 1 unit. relat.), recoacerea în vapori 

de Se+Na2Se. Recoacerea a fost realizată la 930°C timp de 50 h, concentrația Na2Se - 8 % mol. 

excit.= 532 nm. 
 

Acest lucru se datorează solubilității scăzute a impurității de Na. Prezența suplimentară a 

impurității de Yb/Gd ajută la amplificarea radiațiilor în această regiune a spectrului și 

evidențierea unei benzi independente localizate la 459-460 nm (2,699 eV). La comparația acestor 

benzi cu tranzițiile bandă de conducție - acceptor de mică adâncime, energia de activare a 

acceptorilor (Ea) poate fi calculată cu formula Eа = Eg – hv + kT, şi se obţine valoarea 1193 

meV, ceea ce corespunde datelor bibliografice pentru energia de activare a centrelor de acceptori 

NaZn: 102-125 meV [31, 47, 48].  

 

 

Fig. 72. (а) Spectre normate de FL de margine la 110K pentru cristalele preventiv nedopate şi 

cristalele care conţin impurităţi de Yb/Gd, după tratare termică în vapori de topitură Se + 8 % mol. 

Na2Se (930°С, 50 h). Nivelul de excitare – 1 mW. (b) Sectorul spectrelor normate a FL de margine 

a cristalelor ZnSe:Yb:Na, măsurate la diferit nivel de excitare cu laser cu lungimea de undă 337 nm. 
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4) Evidenţierea benzii de acceptori de mică adâncime de Na este posibilă numai la un 

nivel relativ scăzut de excitare al FL, nu mai mult de 1 mW (Fig. 72 (b)). La un nivel de excitare 

mai mare, lărgimea benzii excitonilor legaţi în domeniul 450-460 nm face dificilă observarea 

benzii date. Maximumurile benzilor excitonilor legaţi în spectrele probelor cercetate sunt 

localizate lîngă 458 nm (Fig. 72 (a)), care corespunde anihilării excitonilor localizaţi pe centre, 

ce includ în componenţa sa defectele native - vacansii de zinc, tipice pentru cristalele de ZnSe:Se 

[24]. 

5) În cazul în care evidenţierea benzilor de luminescenţă cu participarea acceptorilor de 

mică adâncime NaZn este legată de efectul așteptat de formare a complexelor impuritate de sodiu 

– elementul de tip f,  compararea spectrelor prezentate în Fig. 72 (b) sugerează că impuritatea de 

Gd este mai predispusă la acest efect, și este mai promițătoare pentru atingerea obiectivelor 

studiului.  

1.20. Codoparea cristalelor de ZnSe cu impurități de pământuri rare și impurități 

acceptoare de natriu de adâncime mică 

În dezvoltarea ulterioară a tehnologiei dopării cristalelor de ZnSe (conținând inițial 

impurități de Yb și Gd) cu impuritate de Na, au fost optimizate două metode noi, bazate pe 

recoacere termică în vapori ce conțin seleniură de natriu, şi recoacere cu peliculă de seleniură de 

natriu, depusă pe suprafața probei.  

a) Aplicarea primei metode este limitată de presiunea scăzută a vaporilor de seleniură de 

natriu. Pentru a atinge cel mai înalt nivel posibil de dopare a fost elaborată tehnologia de 

recoacere în vapori de Na2Se6 pur, în timp ce probele erau plasate la o distanță minimă – 2-3 mm 

deasupra topiturii Na2Se6. 

b) Utilizarea metodei a doua este limitată de instabilitatea chimică a Na2Se6 și altor 

seleniuri de natriu în aer, precum și adeziunea lor slabă la suprafața ZnSe. În acest sens, mai 

convenabilă este utilizarea peliculelor amestecului Na2Se6-NaOH. Măsurători ale spectrelor de 

fotoluminiscentă ale eșantioanelor obţinute de ZnSe: Yb/Gd: Na în gama de lungimi de undă 

440-800 nm. 

Spectrul FL de margine a cristalelor inițial pure de ZnSe și ZnSe:Yb/Gd, dopate cu impuritate de 

natriu prin metoda specificată este prezentată în Fig.73.  

Caracteristicile cheie ale spectrelor obținute sunt următoarele: 

1) Intensitatea FL lîngă 460 nm, corespunzătoare emisiilor de acceptori puţin adînci de tip 

hidrogen (inclusiv Na), este relativ scăzută în cazul dopării prin recoacerii în vapori de 

topitură Se+Na2Se6 cu conținut de  Na2Se6  8 % mol. Prezența suplimentară a Yb/Gd 

măreşte ușor intensitatea radiației la nivel scăzut de excitație. 
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Fig.73. Spectrele de FL de margine normalizate a cristalelor de ZnSe inițial nedopate (stânga) și 

cu impurități de Yb/Gd (dreapta), dopate prin tratarea termică în vapori de Se cu peliculă de 

Na2Se6-NaOH pe suprafaţă în calitate de sursă de dopare. 

Inset: Compararea intensităților spectrelor cristalelor de ZnSe:Yb:Na dopate cu utilizarea 

topiturii și peliculei Na2Se6-NaOH. T = 110K. Excitația - 337 nm. 
 

2) Doparea prin recoacere în vapori de topitură pură de Na2Se6 măreşte intensitatea radiației cu 

un ordin de mărime. Prezența suplimentară a Yb/Gd măreşte intensitatea radiației la 460 nm 

cu 20-50%. 

3) Doparea prin tratarea termică cu peliculă care conține NaOH duce la generarea de centre de 

recombinare neradiative, reducând drastic intensitatea totală a FL (Fig.73, inset), în special 

în intervalul 450-480 nm. Aceste efecte sunt similare cu cele observate în timpul recoacerii 

în vapori de NaOH, sau prin doparea în timpul creșterii din topitura Se+NaOH. 

4) Reducerea nivelului de excitație a FL conduce la o mărire în spectrele probelor tratate termic 

în vapori de topitură pură de Na2Se6, a părţii de radiație în intervalul 455-480 nm (Fig.74 

(a)), îndeosebi în probele care inițial conțineau impurități de pământuri rare. Pe baza acestor 

date a fost realizată descompunerea spectrelor obținute prin metoda Alenţev (Fig.74 (b)). 

5) Banda I2 (445 nm) corespunde emisiei CEI, asociate de donori puţin adînci de tip hidrogen, 

I1
V (448 nm) - CEI asociate cu defecte native - vacansii de zinc [24],  I1

Cu (451 nm) – CEI 
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asociate cu  impurități de fond de cupru [49]. La compararea benzii de FL la 460,5 nm (ANa), 

cu tranzițiile bandă de conducţie - acceptor de adâncime mică, energia de activare 

acceptorilor (Ea) poate fi calculată cu formula: Ea = Eg – h + kT, care dă valoarea 

1243meV (Eg = 2,808 eV), și este în concordanță cu datele din literatura de specialitate 

pentru energia de activare a centrelor acceptoare NaZn: 102-125 meV [31, 47, 48]. 

Componenta de cea mai mare lungime de undă (465 nm), se asociază cu radiația perechilor 

donor-acceptor cu participarea acceptorilor de Na și donori puţin adînci. Banda dominantă a 

excitonilor este I1
Na localizată la 446,7 nm (110K). La comparația acestei benzii cu 

acceptorii, energia de activare a acestor acceptori, evaluată folosind regula Hines, constituie 

19020 meV, ceea ce poate indica legătura benzii date cu impuritatea de Na. 

 

Fig. 74. (a) Spectrele de FL de margine normate a cristalelor de ZnSe:Yb:Na (recoacere în vapori 

100% Na2Se6) în funcție de nivelul de excitație (%). (b) Rezultatul descompunerii spectrului 

obținut prin metoda Alenţev la nivelul de excitație de 29%. T = 100K 

 

1.21. Proprietăţi radiative a monocristalelor de ZnSe dopate cu impuritate de holmiu 

În prezent, elementele de pământuri rare sunt utilizate pe scară largă în materiale cu 

banda interzisă largă pentru obţinerea benzilor de luminescență eficiente. Studiile inițiale au 

arătat că introducerea elementului yterbiu în seleniură de zinc duce la apariția unui efect care 

constă în creșterea intensitatăţii emisiei de margine [50, 51]. Efectul este numit "de purificare", 

deoarece se presupune că yterbiu reduce numărul de tranziții nonradiative, produse cu ajutorul 

impurităților de fon și defectelor reţelei cristaline. Prin urmare, prezintă interes studierea 

efectului impurităților de holmiu asupra proprietăților fotoluminescente ale cristalelor de ZnSe. 

Monocristalele de ZnSe au fost crescute prin transportul chimic al vaporilor, utilizând  

iodul ca agent de transport. Cantitatea de dopant introdusă în încărcătură, simultan cu 

componentele iniţiale de creștere şi a constituit 0,005; 0,01; 0,03 și 0,10 % at. Temperaturile în 

zonele sursă și de creștere au fost de 900 și 885°C, respectiv. Apoi, era tăiată o placa paralelă 
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planului reflectat, cu o grosime de 1,5-2,0 mm. Proba obținută a fost supusă unei prelucrări 

mecanice și chimice. In final, probele sunt aşa după cum urmează, Fig.75. 

 

Fig. 75. Aspectul exterior a plăcilor de ZnSe monocristalin dopate cu holmiu tăiate și 

prelucrate. 

 

Monocristalele de ZnSe:Ho au fost excitate cu radiații laser de lungimi de undă λexcit. = 

337, 473, 532, 637 şi 785  nm. Proprietățile FL au fost studiate la temperatura azotului lichid. 

Pentru cercetare, monocristalele erau plasate în criostat din care era evacuat aerul până la 10-3 

mm col. Hg, iar temperatura înregistrată în procesul măsurătorilor a fost egală cu 100K. 

În Fig.76 sunt prezentate spectrele de FL în regiunea vizibilă a spectrului a 

monocristalelor de ZnSe:Ho, iradiate cu λecit. = 337 nm. Spectrul cristalului iniţial de ZnSe 

nedopat este caracterizat prin benzi de luminescenţă de margine şi autoactivate. Maximumul 

principal al benzii de emisie de margine este situat la 447,0 nm și inflexiune la 452,3 nm. 

În domeniul undelor lungi a spectrul vizibil sunt observate trei benzi suprapuse la 525, 

605 și 635 nm. Aceste maxime au fost observate în mod repetat și sunt în concordanță cu 

nivelurile formate în banda interzisă, și anume, ionii substituiți Cu2+, vacansiile de zinc (VZn) sau 

complexul compus pe baza lui și ionilor substituiți de Cu+, respectiv [12,16]. Introducerea 

impurității principale de holmiu în rețeaua cristalină a monocristalului de ZnSe conduce la o 

scădere a intensității emisiei de margine cu dispariția inflexiunii și creșterea radiației din 

domeniul lungimilor mari de undă. Creșterea concentrației de holmiu în monocristal până la 

0,01% at. reduce intensitatea benzii de margine (Fig. 76) și deplasează poziția maximumului 

până la 447,5 nm. Creșterea în continuare a impurității până la 0,03% at. modifică direcția de 

deplasare a maximului spre 447,0 nm, dar continuă să reducă intensitatea totală a emisiilor de 

margine. Concentrația maximă a impurității de holmiu permite deplasarea maximă spre 

lungimile de undă mai scurte (446,0 nm), și aduce intensitatea de radiație la nivelul cristalului 
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puţin dopat. In regiunea lungimilor de undă lungi a spectrului vizibil intensitatea radiației 

benzilor creşte de multe ori odată cu introducerea ionilor de holmiu (Fig. 76). Trebuie remarcat 

faptul că, raportul dintre intensitățile benzilor de emisie variază în raport cu cristalul nedopat, 

adică banda cea mai intensă devine o bandă la ~ 600 nm, a cărei poziție este deplasată odată cu 

creșterea impurităților în regiunea lungime de undă mai scurte. Din figură se vede că, odată cu 

creșterea concentrației ionilor de holmiu afectează în mod negativ benzile de emisie, ceea ce 

duce la o atenuare suplimentară a intensităților benzilor. 

 

Fig. 76. Spectrele de FL a monocristalelor de ZnSe dopate cu Ho. Т = 100К, λexcit = 337 nm. 

Concentraţia holmiului încărcat în lot: 1 – 0 % at.; 2 – 0,005 % at.; 3 – 0,01 % at.;  

4 – 0,03 % at.; 5 – 0,10 % at. 

 

Vom analiza dependența intensității benzilor de radiației din regiunea undelor lungi a 

spectrului vizibil de lungimea de undă a radiației excitate. În Fig. 77 sunt prezentate spectre din 

regiunea vizibilă a spectrului, la iradierea monocristalelor de ZnSe:Ho cu lungimi de undă λexcit = 

337, 473 și 532 nm. Comparând Fig. 77a și 77b, se vede aceeași legitate, care constă în faptul că 

adaosul de ioni de holmiu măreşte multiplu intensitatea benzilor, dar la majorarea ulterioară a 

concentrației impurității - intensitatea radiației scade. Forma spectrelor este diferită, dar este 

alcătuită din elemente similare - 590 și 635 nm. Continuând micșorarea energiei de excitare 

observăm că, intensitatea benzi la 635 nm scade de la proba inițială spre cele dopate și continuă 

să scadă odată cu creșterea concentrației impurității (Fig. 77c).  

În regiunea infraroșie (IR) a spectrului sunt observate două benzi: la 980 nm (Fig. 78) și 

2050 nm (Fig. 79). Benzile de emisie corespund tranzițiilor intracentrale a ionului impurității de 

fon de crom, adică de pe al doilea și primul nivel excitat pe cel fundamental, respectiv [9]. Din 

figuri reiese că, în monocristalul iniţial benzile de emisie lipsesc și încep să se evidențieze mai 

eficient la concentrația holmiului de 0,10 % at. în lot. 
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Fig. 77. Spectrele de FL a monocristalelor de ZnSe:Ho în regiunea undelor lungi a spectrului, 

iradiate cu λexcit: а) 337 nm; b) 473 nm; c) 532 nm. 

Concentraţia holmiului încărcat în lot: 1 – 0 % at.; 2 – 0,005 % at.; 3 – 0,01 % at.;  

4 – 0,03 % at.; 5 – 0,10 % at. 
 

Cu toate acestea, la un conținut redus de holmiu în cristale, este posibil să se observe o 

bandă numai la 980 nm, cu excitație cu λexcit = 473 nm (Fig.78a). Odată cu creșterea 

concentrației de impurități de holmiu crește intensitatea benzii de emisie. Comparând intensitatea 

radiației din regiunea IR a spectrului monocristalului de ZnSe:Ho (.0,10 % at.) cu lungimea de 

undă a excitației poate susține că, atunci când este iradiat cu λexcit = 532 nm se înregistrează 

intensitatea maximă. Iar când iradierea este cu λexcit = 785 nm, benzi de emisie nu sunt observate. 

Holmiul se referă la elementele cu un înveliș f incomplet (4f11). Ionii de holmiu pot lua 

starea de sarcină de +2 până la +4, starea de +3 fiind cea mai răspândită. Incorporarea atomilor 

de holmiu în rețeaua cristalină a ZnSe face să cedeze 2 sau 4 electroni reţelei, pentru că în starea 

de încărcare +3, electronul exterior va trebui să schimbe învelișul electronic f prin d, ceea ce va 

conduce, cel mai probabil, la eliberarea sa [52]. 

 

 

Fig. 78. Spectre de FL a monocristalelor de ZnSe:Ho în regiunea IR apropiată a spectrului, 

iradiate cu λexcit: а) 473 nm; b) 532 nm; c) 637 nm. 

Concentrația holmiului încărcat în lot: 1 – 0 % at.; 2 – 0,005 % at.; 3 – 0,01 % at.;  

4 – 0,03 % at.; 5 – 0,10 % at. 
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Fig.79. Spectre de FL a monocristalelor de ZnSe:Ho în regiunea IR medie a spectrului, iradiate 

cu λexcit: а) 473 nm; b) 532 nm; c) 637 nm. 

Concentrația holmiului încărcat în lot: 1 – 0 % at.; 2 – 0,005 % at.; 3 – 0,01 % at.;  

4 – 0,03 % at.; 5 – 0,10 % at. 
 

Prin urmare, se presupune că ionii de holmiu înlocuiesc ionii de zinc sau umplu locurile 

vacante de zinc rezultate. În cazul în care, în imediata vecinătate a subreţelei de zinc au fost 

prezenţi ionii de cupru Cu2+, apoi, la adăugarea holmiului, starea lor de sarcină se schimbă în 

Cu+. De asemenea, este posibilă formarea de noi defecte punctiforme pe baza vacansiilor de zinc. 

Presupunerea descrisă este în concordanță cu rezultatele, și anume, în regiunea vizibilă a 

spectrului banda la 635 nm crește în intensitate, în timp ce la 525 nm dispare. Se observă o 

modificare a numărului de ioni de cupru cu starea de sarcină Cu2+ şi Cu+. De asemenea, se 

schimbă concentrația vacansiilor de zinc și formarea de complexe bazate pe ele, ceea ce conduce 

la o creștere a intensității și deplasarea maximului benzii (Fig. 76, 77a). Modificările sus-numite 

din rețeaua cristalină influențează şi asupra concentrației de impuritate de iod, agentul chimic de 

transfer. Ionii de iod concurează cu ionii de holmiu, deoarece se presupune că, la introducerea 

ionilor de Ho4+, în vecinătatea sa nu vor putea fi prezenţi ionii de I-. Aceasta se datorează 

faptului că compensarea sarcinii va necesita înconjurarea ionului de holmiu cu patru ioni de iod, 

ce este puțin probabil. Prin urmare, concentrația de iod din monocristal va corespunde 

concentrației impurității de fon cu starea de sarcină +1, ceea ce conduce la îmbunătățirea 

proprietăților optice ale monocristalului. În Fig. 75 se observă că monocristalele au o tentă 

gălbuie caracteristică ZnSe, în timp ce, monocristalul iniţial, are o tentă roșietică. Ionii de holmiu 

sunt de asemenea în concurenţă cu impuritățile active de fon de cupru, provocând scăderea 

concentrației acestuia. Cu creșterea concentraţiei holmiului în monocristalul de ZnSe, FL 

autoactivată, sursa cărei este Cu++I-, îşi reduce intensitatea. Ca rezultat, la o concentrație maximă 

a holmiului apar  benzi de emisie la 525 nm (Fig. 76), începe să crească emisia de margine și 

apare banda de emisie în infraroșu a ionilor de Cr2+. O altă caracteristică a elementelor de 

pământuri rare este capturarea eficientă de către ei a energiei care migrează prin cristal, din 

cauza funcțiilor lor de undă mari, ceea ce duce la o creștere a probabilității de captare a 

electronului liber. Ca rezultat, energia este transferata centrului luminiscență din apropiere, care 
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este FL autoactivată, odată cu aceasta, scade emisie de margine. În cazul în care concentrația de 

impurități de fon de cupru va corespunde concentrației de crom și cantitatea de sisteme complexe 

bazate pe holmiu-cupru și holmiu-crom vor fi aproximativ egale, numai în acest caz, va fi posibil 

să fie observate benzile de emisie în IR (Fig. 78, 79) și a crește intensitatea emisiei de margine 

(Fig. 76). 

In concluzie, se poate argumenta că, ionii de holmiu, precum şi ionii de yterbiu prezintă 

efectul, care constă în creșterea intensitatea benzilor de emisie. În cazul în care ionii de yterbiu 

uneşte impuritatea de fon în vecinătate, făcând-o inactivă [2], atunci ionii de holmiu încep să 

concureze cu ea. În acest caz, intensitatea radiației creşte, dar nu în regiunea de margine, ci în 

regiunea lungimilor de undă mari a spectrului vizibil. 

1.22. Obţinerea şi cercetarea proprietăților luminescente ale monocristalelor de ZnSe:Sb 

În procesele tehnologice de obţinere a cristalelor de ZnSe:Sb din fază gazoasă s-a folosit 

metoda transferului chimic, utilizând iodul în calitate de agent de transport, cu concentraţia 3-4 

mg/cm3. Monocristalele au fost crescute în fiole din cuarţ cu lungimea 110-150 mm şi diametrul 

22-35 mm. Fiolele au fost vidate până la o presiune de 10-8 mm Hg. Creşterea a avut loc la un 

gradient de temperatură, în regiunea sursei temperatura a fost de 718C, iar în regiunea creşterii 

705C. Doparea monocristalului de ZnSe cu ioni de Sb a fost realizată în procesul de creştere.  

În Fig.80 este prezentată imaginea exterioară a monocristalelor de ZnSeSb cu diferită 

concentraţie a impurităţii dopante.  

 
 

Cercetărilor proprietăților radiative a cristalelor de ZnSe:Sb sunt consacrate un şir de 

lucrări [53-55]. Concluziile despre influenţa impurităţii de Sb asupra proprietăților luminescente 

a ZnSe:Sb în aceste lucrări sunt diferite. Autorii lucrării [53] consideră că, impuritatea de Sb este 

responsabilă de benzile de emisie cu maximumuri lângă 550 nm, 640 nm, 760 nm şi 820 nm, 

autorii [54] – de benzile cu maximumuri lângă 444 nm, 461 nm şi 463 nm, iar autorii [55] au 

ajuns la concluzia că, tratamentul termic al seleniurii de zinc în topitură de Sb conduce la 

Fig.80. Monocristale de ZnSe:Sb cu concentraţia indicată. 
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purificarea parţială a cristalelor de impurităţi necontrolate (benzi atribuite impurităţilor de Sb nu 

au fost depistate). 

În scopul concretizării influenţei impurităţii de Sb asupra proprietăților ZnSe, în lucrarea 

dată sunt aduse rezultatele cercetării proprietăților luminescente a cristalelor de ZnSe:Sb, cresute 

şi dopate conform tehnologiei menţionate mai sus. Cercetările spectrelor de FL în intervalul 

lungimilor de undă de la 0,4 mm până la 3,0 mm au fost realizate la temperaturile 100K şi 300K 

şi excitarea cu radiaţie laser cu lungimea de undă 337,1 nm, 473 nm, 532 nm, 637 nm şi 785 nm. 

În Fig.81 sunt prezentate spectre de FL la 100K şi 300K a cristalelor de ZnSe:Sb în 

regiunea de margine şi lungimilor de undă mai mari (inserţii) a spectrului în funcţie de 

concentraţia impurităţii dopante la excitarea cu radiaţie cu λexcit. = 337,1 nm. 

 

 

 Spectrul de emisie din domeniul vizibil a cristalului nedopat de ZnSe la 300K (Fig.81b) 

constă dintr-o bandă de radiaţie marginală cu maximum, localizat la 462 nm, şi semilăţimea 

0,098 eV şi o bandă complexă de emisie din domeniul undelor lungi cu maximum lângă 600 nm 

şi 640 nm. Semilăţimea mare a radiaţiei marginale (98 meV), probabil, indică asupra 

caracterului non-elementar al ei. În limitele neuniformității existente în repartizarea impurităţilor 

de fon şi defectelor native în probele cercetate, se poate considera că, la temperatura camerei 

impuritatea de Sb nu influențează semnificativ asupra structurii benzii de radiaţie marginală, ci 

micşorează intensitatea ei la concentraţii mici de Sb şi o majorează la creşterea ulterioară a 

concentraţiei impurităţii dopante (Fig. 81a).  

La temperatura 100K spectrul radiaţiei marginale a ZnSe nedopat constă, cel puţin, din 

două benzi cu maximumuri în apropierea 446 nm şi 456 nm (Fig. 81a). Semilăţimea relativ mare 

a benzii radiaţiei marginale de obicei presupune prezenţa în cristal a defectelor native şi de fon, 

responsabile de radiaţia condiţionată de recombinarea excitonilor legaţi, tranziţiilor radiative 

liber-legaţi, tranziţiilor în limitele perechilor de tip donor-acceptor (PDA). Astfel de defecte în 

Fig.81  Spectre de  FL marginală şi din domeniul undelor lungi (inserţii) a cristalelor 

de ZnSe:Sb în funcţie de concentraţia impurităţii dopante. T, K: a – 100; b – 300. 
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probele studiate de ZnSe pot fi I, Al (care difizionează din cuarţ), VZn, LiZn, NaZn. Pentru banda 

de emisie cu maximum la 456 nm (Fig. 81a) conform [29] pot fi responsabile tranziţiile 

AlZn→LiZn cu LO-replici fononice. Administrarea impurităţii de Sb conduce la dispariţia acestei 

benzi de FL în spectru (Fig. 81a). Posibil, Sb facilitează apariţia în cristalul de ZnSe a defectului 

ce posedă o secţiune de captare a electronilor mult mai mare, decât impuritatea de Li, sau ea 

înseşi este un astfel de defect. Din Fig. 81a  se observă că, nici la temperatură scăzută, nici la 

temperatură înaltă a experimentului nu se observă careva legităţi în comportamentul intensităţii 

benzii radiaţiei marginale în funcţie de concentraţia impurităţii de Sb administrate. Probabil, 

schimbarea intensităţii benzii date de FL este condiţionată de repartizarea neomogenă a 

defectelor native şi impuritare în probele cercetate.  

În regiunea undelor lungi a spectrului la 300K (Fig. 81, inserţie) emisia probei de ZnSe 

nedopat este caracterizat de o bandă structurală cu maximumuri în apropierea 590÷600 nm şi 

640 nm, de asemenea de inflexiunea în refiunea 574 nm. Pentru banda de FL localizată la 574 

nm pot fi responsabile tranziţiile electron liber→acceptor (e→A) [29]. Banda cu maximum la 

590 nm, după părerea autorilor [56] este condiţionată de tranziţiile intracentrale în limitele 

ionului de Mn2+. La rândul său, banda de emisie cu maximum la 640 nm, posibil, este 

condiţionată de prezenţa cuprului (banda R-Cu) în probele cercetate [32]. Responsabile de emisia 

în regiunea dată a spectrului pot fi de asemenea complexele (VZn, ISe).  

La temperaturi de 100K domeniul lungimilor de undă în care se observă emisia şi structura 

benzii de emisie nu se schimbă (Fig.81. inserţie). Odată cu scăderea temperaturii se măreşte 

intensitatea benzii de emisie şi inflexiunea din panta de lungimi de undă scurte se deplasează 

spre 576 nm. Deplasarea maximului acestei benzi în regiunea undelor lungi este legată  de faptul 

că, aceasta este formată de tranziţiile AlZn→A, dar nu e→A, deoarece la temperaturi scăzute 

(100K) nivelul donor AlZn este completat cu electroni, iar la temperatură înaltă (300K) acesta 

este ionizat (golit).  

Dacă în spectrul de FL a probei de ZnSe nedopat dominantă este banda R-Cu a emisiei din 

regiunea undelor lungi (Fig.81a,b – inserţii), la administrarea stibiului în cristal dominantă 

devine emisia, pentru care sunt responsabile defectele pe baza Al şi Mn.  

La excitarea FL cu radiaţia λexcit. = 337,1 nm, în regiunea IR a spectrului emisia nu a fost 

observată.  

La excitarea FL în probele de ZnSe şi ZnSe:Sb cu lungimea de undă 473 nm, emisie în 

regiunea undelor scurte a spectrului (440÷480) nm nu se observă. În spectrul de FL se observă 

benzi late de luminescenţă autoactivată (AA) cu maximumuri locaizate în intervalul lungimilor 

de undă de la 580 nm până la 615 nm în funcţie de temperatură şi concentraţia impurităţii 

dopante de Sb (Fig. 82a,b). 
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La temperatura camerei se observă creşterea monotonă a intensităţii benzii luminescenţei 

AA cu majorarea concentraţiei impurităţii dopante (Fig. 82a), ceea ce permite a face concluzia că 

impuritatea de Sb în ZnSe este implicată în formarea defectelor, care aduc aport în luminescenţa 

AA. La temperatură scăzută (Fig.82b), invers, se observă atenuarea în funcţie de concentraţie a 

intensităţii benzii de luminescenţă AA în probele de ZnSe:Sb. 

Cercetărilor radiative a cristalelor de ZnSe:Sb sunt consacrate un şir de lucrări [53-55, 57]. 

Concluziile despre influenţa impurităţii de stibiu asupra structurii spectrelor de luminescenţă a 

acestor cristale în lucrările menţionate sunt diferite. Autorii [53] consideră că, impuritatea de 

stibiu este responsabilă pentru benzile de radiaţie cu maximumuri localizate lîngă 550 nm, 640 

nm, 760 nm şi 820 nm. La rîndul său, autorii lucrării [54] consideră că, impuritatea de Sb este 

responsabilă pentru benzile de radiaţie din domeniul undelor scurte cu maximumuri la 444 nm, 

461 nm şi 463 nm. În sfîrşit, autorii lucrării [55] au ajuns la concluzia că, tratarea seleniurii de 

zinc în topitură de Sb conduce la purificarea cristalelor de unele impurităţi necontrolate şi nu 

facilitează formarea a careva centre de luminescenţă. Parţial, aceste deosebiri sunt legate de 

faptul că, probele studiate au fost obţinute prin diferite metode, iar cercetările proprietăţilor 

radiative au fost realizate ori în divese domenii spectrale, ori la diferite temperaturi.  

Pentru obţinerea informaţiei suplimentare despre influenţa stibiului asupra proprietăţilor 

radiative a ZnSe, în lucrarea dată sunt aduse rezultatele cercetării probelor de ZnSe:Sb obţinute 

prin metoda reacţiilor chimice de transport (RCT) cu utilizarea iodului în calitate de agent de 

transport. Impuritatea dopantă a fost introdusă în fiola de cuarţ împreună cu componentele 

compusului în cantitate de 0,1%at.Sb. Puritatea elementelor chimice utilizate constituia: Zn – 

99,999%; Se – 99,999%; Sb – 99,999%; I – 99,99%. În procesul creşterii cristalelor de ZnSe:Sb, 

Fig.82 Spectre de  FL a cristalelor de ZnSe:Sb în funcţie de concentraţia impurităţii 

dopante. λexcit. = 473 nm. T, K: a – 300; b – 100. 
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fiola cu material era poziţionată astfel, ca temperatura în zona şihtului să constituie (1190 .... 

1180)K, iar în zona de creştere - (1175 .... 1165)K. 

Cercetările fotoluminescenţei (FL) în intervalul lungimilor de undă de la 400 nm pînă la 

800 nm s-a realizat la 300K şi 90K şi la excitarea cu laser ultraviolet (UV) cu  λexcit. = 337,1 nm 

şi albastru cu λexcit. = 473 nm. Radiaţia era analizată cu monocromatorul МДР-23 şi înregistrată 

cu ajutorul ФЭУ-100. 

 

În Fig.83 sunt prezentate spectrele de FL (300K) a cristalelor de ZnSe în domeniul vizibil 

al lungimilor de undă, atît a probei iniţiale, cît şi celei dopate la excitarea cu laser UV. Spectrul 

de radiaţie a cristalului nedopat (Fig.83, curba 1) este prezentat prin două benzi: de margine cu 

maximum localizat la 462 nm (semilăţimea 98 meV) şi din domeniul lungimilor de undă mai 

mari cu maximumuri lângă 600 nm şi 640 nm.  

Semilăţimea mare a benzii radiative de margine indică asupra faptului că, aceasta este 

nonelementară. Conform datelor bibliografice, aport în aceasta pot aduce excitonii liberi, precum 

şi legaţi pe defectele native (VZn), impurităţile donoare (AlZn, ISe) şi acceptoare (LiZn, NaSe) [29].  

Introducerea impurităţii de stibiu (Fig.83, curba 2) conduce la micşorarea intensităţii benzii 

radiative de margine, nemodificând nici forma ei, nici poziţia maximului ei, ceea ce poate fi 

legat de majorarea canalelor de recombinare în proba dopată.  

Odată cu micşorarea temperaturii până la 90K (Fig.84), banda radiativă de margine atât a 

cristalului nedopat cât şi celui dopat, se deplasează în domeniul undelor scurte spre maximumul 

la 447 nm şi se îngustează până la 55 meV. În domeniul undelor lungi a spectrului de FL a 

probei nedopate, atât la 300K (Fig.83), cât şi la 90K (Fig. 84), pentru banda localizată la 600 nm 

este responsabilă tranziţia intracentrală 4T1→
6A în ionul Mn2+ [56], iar pentru banda cu 

maximum la 640 nm – impuritatea de Cu [29]. În formarea pantei din domeniul undelor scurte a 

Fig. 83.  Spectrele  FL de margine şi din domeniul undelor lungi a cristalelor de ZnSe 

nedopate (1)  şi dopate ci impuritate de Sb (2) pentru λexcit. = 337,1 nm. T = 300K. 
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benzii date, probabil, aduc aportul tranziţiile [ISe→(VZn, ISe )], precum şi impuritatea de cupru 

[29].  

 

 

 La introducerea impurităţii de Sb în ZnSe se schimbă forma benzii radiative din domeniul 

undelor lungi, iar maximumul dominant al ei este poziţionat în apropiere de 575 nm la 300K. 

Cum şi în cristalul nedopat, aportul în această bandă aduc VZn, ISe, precum şi ionii de Cu şi Mn. 

Însă schimbarea formei acestei benzi de radiaţie şi apariţia maximumului suplimentar permit a 

presupune că, aportul principal în banda dată aduce canalul nou de recombinare radiativă (Sb-

radiaţie galbenă). Este logic a presupune că, apariţia benzii Sb-radiaţie galbenă este legată cu 

formarea în seleniură de zinc a centrului radiativ pe baza Sb. Considerăm că, un astfel de defect 

poate fi asociatul (SbSeISe), care formează nivelul acceptor cu ~ 0,5 eV mai sus de limita 

superioară a benzii de valenţă. Iar odată cu aceasta, procesul de formare a benzii noi de radiaţie, 

poate fi explicat prin două tipuri de tranziţii ale purtătorilor de sarcină de neechilibru: 1) după 

generarea perechilor de neechilibru electron-gol prin radiaţie de excitare, centrul acceptor pe 

baza Sb captează din banda de valenţă golul, care ulterior recombină cu electronul din banda de 

conducţie cu eliberarea radiaţiei respective; 2) radiaţia laser de excitare aruncă electronul de pe 

centrul acceptor (SbSeISe) în adâncul benzii de conducţie, apoi, după termalizare pe limita 

inferioară a acestei benzi, electronul revine pe acceptor cu eliberarea radiaţiei respective. 

 În Fig.85 este prezentată evoluţia spectrelor de FL a probei dopate în dependenţă de 

temperatură. Se observă că, la micşorarea temperaturii, odată cu creşterea intensităţii benzii în 

întregime, maximumul radiaţiei analizate se deplasează în domeniul undelor lungi spre 590 nm. 

Aşa comportament al benzii Sb-radiaţie galbenă poate fi explicat prin faptul că, odată cu 

micşorarea temperaturii creşte ponderea numărului de electroni de neechilibru care au trecut din 

banda de conducţie pe nivelele donoare libere.  

Fig. 84.  Spectrele  FL de margine şi din domeniul undelor lungi a cristalelor de ZnSe  

nedopate (1) şi dopate cu impuritate de Sb (2)  pentru λexcit. = 337,1  nm. T = 90K. 
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 Corespunzător, odată cu micşorarea temperaturii creşte ponderea numărului de electroni 

de neechilibru care trec pe nivelul acceptor (SbSeISe), de pe nivelele donoare, ceea ce conduce la 

deplasarea benzii Sb-radiaţie galbenă în domeniul undelor lungi.  

 La iradierea probelor cu „laser albastru” banda Sb-radiaţie galbenă de asemenea este 

observată (Fig.86, curbele 2). Odată cu micşorarea temperaturii până la 90K (Fig. 86b, curba 2) 

această bandă, cum şi în cazul excitării probelor cu laser UV, se deplasează în domeniul undelor 

lungi. 

 

 

Fig. 85.  Evoluţia spectrelor de FL din domeniul undelor lungi a monocristalelor de ZnSe:Sb 

în dependenţă de temperatură  pentru λexcit. = 337,1  nm. 

T,K: 90 (1), 130 (2), 180 (3), 220 (4), 250 (5), 300 (6). 

Fig. 86.  Spectre de FL din domeniul undelor lungi a ZnSe  nedopat (1) şi dopat cu 

impuritate de Sb (2)  pentru λexcit. = 473 nm. 

T = 300K (a),  90K (b). 
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 În aşa mod, s-a stabilit că, în spectrul de FL a monocristalelor de ZnSe, dopate cu 

impuritatea de Sb în procesul creşterii prin RCT, apare o bandă nouă de radiaţie cu maximum, 

localizată în apropiere de 575 nm la temperatura camerei. Se presupune că, apariţia benzii noi de 

radiaţie este legată de prezenţa în probe a centrelor de radiaţie (SbSeISe), care formează în banda 

interzisă nivelul acceptor, situat cu ~ 0,5 eV mai sus de limita superioară a benzii de valenţă. 

Este propus modelul procesului de formare a benzii radiative Sb-radiaţie galbenă, care explică de 

asemenea şi comportamentul acestei benzi odată cu variaţia temperaturii.  

1.23. Influenţa conţinutului defect-impuritate a cristalelor de ZnSe asupra procesului de 

dopare cu impuritate de Sb 
 

  În cercetările anterioare în cadrul acestui proiect a fost propus un model, conform căruia 

impuritatea de Sb împreună cu I creează în seleniura de zinc un centru asociativ (SbSeISe), nivelul 

energetic al căruia este situat cu 0,52 eV mai sus de limita superioară a benzii de valenţă. Acest 

centru este responsabil de apariţia benzii de luminescenţă cu maxim lângă 575 nm în spectrul de 

FL a cristalelor de ZnSe:Sb, obţinute prin metoda iodidă. Pentru creşterea fiabilităţii faptului că, 

anume Sb şi I, şi nu combinaţia dintre Sb cu alte tipuri de defecte, sunt responsabili de apariţia în 

spectrul de FL a cristalelor ZnSe:Sb a benzii de luminescenţă depistate, a fost cercetată FL 

probelor cu diferit conţinut defect-impuritate până şi după prelucrarea lor termică în topitură de 

Sb sau (Sb0,99+I0,01), precum şi în atmosferă de I. 

 În calitate de obiecte de cercetare au fost utilizate trei tipuri de cristale de ZnSe, crescute prin 

diferite metode:  

a) metoda reacţiilor chimice de transport (RCT) cu utilizarea iodului în calitate de agent de 

transport (simbol convenţional C – ZnSe); 

b) metoda metalurgică din topitura de ZnSe la presiune înaltă a Ar (simbol convenţional M – 

ZnSe);  

c) metoda transferului fizic al vaporilor (simbol convenţional P – ZnSe).  

 Puritatea Sb corespundea 99,999 %, iar a I – 99,99 %. În toate experienţele legate de 

prelucrarea termică a cristalelor, raportul volumului topiturii de Sb sau (Sb0,99+I0,01) către 

volumul probei de ZnSe era egal cu 10. Tratarea termică a probelor în topituri era realizată la 

temperatura ~1180K în decurs de 100 ore, iar în atmosferă de I la temperatura 1350K.  

 Cercetarea FL cristalelor era realizată la temperatura 300K în intervalul de lungimi de undă 

de la 500 nm până la 750 nm, la excitarea cu radiaţie laser cu lungimea de undă 473 nm. 

Luminescenţa probelor era analizată cu ajutorul monocromatorului МДР-23 şi înregistrată cu 

fotomultiplicatorul ФЭУ-100. În Fig.87 sunt prezentate spectrele de FL a probelor C – ZnSe, 

obţinute prin metoda RCT: nedopat (curba 1), dopat cu Sb în procesul de creştere (curba 2) şi 

tratat termic în topitură de Sb (curba 3).  
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  Spectrul de luminescenţă a cristalului nedopat este prezentat de banda lată (~260 meV) 

cu maximum lângă 620 nm. Contribuţie în formarea acestei benzi pot aduce tranziţiile 

intracentrale 4T1 → 6A1 şi 4T2 → 6A1 în ionul Mn2+ [29], precum şi asociaţii pe baza ISe, AlZn, 

VZn, CuZn [58]. 

 

 

 

Doparea cristalelor de ZnSe cu Sb în procesul de creştere prin metoda rată, conduce la 

apariţia în spectrul lor de FL a benzii de luminescenţă cu maximum lângă 575 nm (Fig.87, curba 

2). La deplasarea maximumului benzii luminescenţei din domeniul vizibil spre domeniul undelor 

lungi (λmax.= 580 nm) conduce şi tratarea termică a cristalelor C – ZnSe în topitură de Sb (Fig.87, 

curba 3). Schimbarea poziţiei maximului benzii de luminescenţă în spectrele de FL a probelor 

dopate cu Sb, probabil, este legat cu purificarea probelor de impurităţi de fon [55].  

În Fig.88 sunt prezentate spectrele de FL a seriei de cristale M – ZnSe atât nedopate, cât şi 

tratate termic în atmosferă de I şi topituri de Sb şi Sb+I. Spectrele de luminescenţă a cristalului 

nedopat (curba 1) este prezentat printr-o bandă lată (~260 meV) de luminescenţă autoactivată 

(AA) cu maximum lângă 625 nm. Compararea formei acestei benzi cu forma benzii analoage din 

spectrul de FL a probei din seria C – ZnSe permite a presupune că, pentru formarea benzii de FL 

a acestor probe sunt responsabile, în general, unele şi aceleaşi defecte. Tratarea termică a 

cristalului M – ZnSe în atmosferă de iod conduce la stingerea bruscă a intensităţii benzii de 

luminescenţă AA şi deplasarea nesemnificativă a maximumului ei în domeniul undelor lungi 

Fig.87. Spectre de FL a cristalelor C – ZnSe la 300K єi лexcit. = 473 nm. 

Curbele: 1 – ZnSe iniţial; 2 – ZnSe:Sb, dopat оn procesul de creєtere; 3 - ZnSe:Sb,  

dopat оn procesul de tratare оn topiturг de Sb 
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spre 630 nm (Fig.88, curba 2). După tratarea termică a cristalului M – ZnSe în topitură de Sb are 

loc stingerea parţială a intensităţii benzii de luminescenţă AA în raport cu proba nedopată 

(Fig.88, curba 3). Banda se îngustează în domeniul undelor scurte, iar maximumul ei se 

deplasează spre 615 nm. Stingerea intensităţii benzii de luminescenţă AA, probabil, este legată 

cu extracţia parţială din probă în topitura de Sb a defectelor, responsabile de luminescenţa dată 

sau cu distrugerea lor. 

 

Fig.88. Spectre de FL a cristalelor M – ZnSe la 300K şi λexcit. = 473 nm. 

Curbele: 1 – ZnSe iniţial; 2 – ZnSe:I2, tratat în atmosferă de iod; 3 - ZnSe:Sb, dopat  

în procesul de tratare în topitură de Sb; 4 - ZnSe:Sb:I, tratat în topitură de Sb+I2. 
 

În spectrul de FL a cristalului iniţial nedopat din seria P – ZnSe în domeniul vizibil al 

lungimilor de undă la energia dată de excitare de asemenea se observă banda de luminescenţă 

AA cu semilăţimea ~460 meV cu poziţia maximumului dominant la 575 nm (Fig.89, curba 1). 

Intensitatea acestei benzi este cu trei ordine mai mică decât intensitatea benzii analoage în 

spectrul benzii nedopate în seria M – ZnSe. După tratare în atmosferă de iod, intensitatea 

radiaţiei la fel ca şi în seria precedentă de probe brusc scade (Fig.89, curba 2). Prelucrarea 

termică a cristalului iniţial din această serie în topitură de Sb conduce la majorarea de câteva ori 

a intensităţii benzilor de luminescenţă AA şi micşorarea semilăţimii până la ~300 meV (Fig.89, 

curba 3). 

O aşa schimbare a formei şi intensităţii benzii de luminescenţă AA de asemenea poate fi 

explicată ca şi în cazul cristalelor din seria M – ZnSe, purificarea parţială a probelor de 

impurităţi de fon în procesul de tratare termică în topitură de Sb. După tratarea termică a probei 

iniţiale în topitură Sb0,99+I0,01 intensitatea benzii de luminescenţă AA creşte brusc (~ cu trei 
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ordine) (Fig.89, curba 4). Poziţia maximumului benzii de FL şi semilăţimea ei (~340 meV) se 

schimbă nesemnificativ în comparaţie cu tratarea termică anterioară. Majorarea bruscă a 

intensităţii benzii cercetate poate fi explicată prin capacitatea iodului, la incorporarea sa în 

cristalul de ZnSe:Sb a conduce după sine impuritatea de Sb şi a forma asociaţi (SbSeISe) 

responsabili pentru luminescenţa AA observată.  

 
Fig.89. Spectre de FL a cristalelor P – ZnSe la 300K şi λexcit. = 473 nm. Curbele: 1 – ZnSe 

iniţial; 2 – ZnSe:I2, tratat în atmosferă de iod; 3 - ZnSe:Sb, tratat termic în topitură de Sb; 4 - 

ZnSe:Sb:I, tratat în topitură de Sb+1%I2; 5 – ZnSe:Sb:I, tratat termic în topitură de Sb+2%I2 

 

În aşa mod, rezultatele cercetărilor expuse mai sus confirmă presupunerea făcută anterior 

că, prezenţa comună a Sb şi I în ZnSe conduce la apariţia în spectrele de FL a unei benzi de 

luminescenţă suplimentare cu maximum lângă 575 nm, pentru care, posibil, sunt responsabili 

asociaţii (SbSeISe).  

 Pentru cercetarea influenţei defectelor native asupra proprietăţilor luminescente a 

cristalelor de ZnSe:Sb au fost obţinute probe de ZnSe tratate termic în diferite medii la T 

=1180K în decurs de 100 ore: 

− în topitură de Sb, [ZnSe(Sb)]; 

− în topitură de Zn, [ZnSe(Zn)]; 

− în topitură de Zn cu tratarea termică ulterioară în topitură de Sb [ZnSe(Zn)(Sb)]; 

− în vid, [ZnSe(V)]; 

− în vid cu tratarea termică ulterioară în topitură de Sb, [ZnSe(V)(Sb)]; 

− în topitură de Sb+0,5 mas.% Zn [ZnSe(SbZn)]. 
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Măsurătorile spectrelor de FL a probelor obţinute s-a realizat la excitarea lor cu radiaţia 

laser cu lungimile de undă 337 nm şi 473 nm la T =300K în intervalul lungimilor de undă de la 

400 nm până la 800 nm. La excitarea FL cu laser ultraviolet (UV), luminescenţa atât a probei 

iniţiale, cât şi a probei tratate termic, este observată numai în regiunea de marine a spectrului 

(Fig.90).  

 

Fig.90. Spectre de FL a cristalelor de ZnSe, tratate termic în diferite medii.  

T= 300K şi λexcit. = 337 nm. 

Curbele corespund probelor: 1 – ZnSe; 2 – ZnSe:Sb; 3 - ZnSe:Zn; 4 - ZnSe:Zn:Sb; 5 – ZnSe:vid; 

6 – ZnSe:vid:Sb; 7 – ZnSe:Sb+0,5 mas.% Zn.  

 

 Semilăţimea mare a benzii FL de margine (Tabelul 1) indică asupra structurii complexe a 

acestei benzi (non-elementară).  

 Conform surselor bibliografice [58], aportul în formarea ei pot aduce excitonii atât liberi, 

cât şi legaţi pe defectele impuritare native (VZn), donoare (AlZn, InZn) şi acceptoare (LiZn, NaZn). 

Din compararea intensităţilor benzilor de luminescenţă prezentate în Fig.90, se poate presupune 

că, stingerea considerabilă a intensităţii luminescenţei probei de ZnSe la tratarea termică în vid 

are loc pe contul majorării concentraţiei de VZn.  

 Schimbările observate a intensităţii, semilăţimii şi poziţiei maximului benzii 

luminescenţei de margine în probele tratate în topituri de Zn sau Sb este legat, cel mai probabil, 

cu extracţia parţială a unui şir de impurităţi din probă în topitură [54,55]. 

Tabelul 1. Parametrii benzii FL de margine a probelor de ZnSe, tratate termic în diferite medii 

Proba ZnSe ZnSe:Sb ZnSe:Zn ZnSe:Zn:Sb ZnSe:vid ZnSe:vid:Sb ZnSe:Sb:Zn 

λmax., nm 462,5 463,5 463 463,5 462,5 463 463,5 

Semilăţimea 

W, meV 
90 60 70 70 50 75 70 
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 Mai interesantă s-a arătat influenţa impurităţii de Sb asupra spectrelor de FL a ZnSe în 

diapazonul lungimilor de undă de la 500 nm până la 750 nm la T = 300K (Fig.91). Conform 

surselor bibliografice, pentru luminescenţa probei nedopate în regiunea dată a spectrului (Fig.91, 

curbele 1, 1*) pot fi responsabile VZn, AlZn, MnZn, CuZn, ISe. La introducerea în ZnSe a 

impurităţii de Sb indiferent de energia de excitare, apare o bandă nouă de luminescenţă cu 

maximum lângă 575 nm (Fig.91, curbele 2, 2*). Ca şi în cristalul nedopat de ZnSe, aportul în 

această bandă aduc VZn, ISe, precum şi ionii de Cu şi Mn. Se poate presupune că, apariţia acestei 

benzi de FL este legat cu formarea asociaţilor acceptori (SbSeISe) pe baza impurităţii dopante, 

nivelul energetic al căror este situat cu ~ 0,52 eV mai sus de limita superioară a benzii de 

valenţă.  

 

Fig.91. Spectre de FL a cristalelor de ZnSe 

(1, 1*) şi ZnSe:Sb (2, 2*). T =300K 

λexcit. = 337 nm (1, 2) şi 473 nm (1*, 2*) 

 Fig.92. Scheme de tranziţii electronice pentru 

excitare indirectă (a) şi directă (b) a asociatului 

SbSeISe. λexcit.: a – 337 nm (3,68 eV); b – 473 

nm (2,62 eV); Eg(300K) = 2,68 eV. 
 

 Odată cu aceasta, procesul de formare a benzii noi de luminescenţă poate fi explicat prin 

două modalităţi de excitare a centrului de luminescenţă, prezentate în Fig.92: indirect (Fig.92a) 

şi direct (Fig.92b), în dependenţă de energia radiaţiei excitante.  

 În procesul excitării indirecte a centrului asociativ de luminescenţă (SbSeISe) (Fig.92a), 

după generarea perechilor de neechilibru electron-gol, centrul acceptor acaparează din banda de 

valenţă un gol, care apoi recombină cu electronul de neechilibru termalizat în banda de conducţie 

cu emiterea unei cuante de radiaţie corespunzătoare. La excitarea directă a centrului de 

luminescenţă (Fig.92b) radiaţia excitantă cu energia cuantei mai mică decât lăţimea benzii 

interzise, aruncă electronul de pe centrul acceptor (SbSeISe) adânc în banda de conducţie. Apoi, 

după termalizarea pe limita inferioară a benzii de conducţie, electronul recombină cu golul de 

neechilibru, localizată pe centrul asociativ cu emiterea unei cuante de radiaţie luminoasă 

corespunzătoare. Pentru realizarea excitaţiei directe a centrului de luminescenţă (SbSeISe) în 

corespundere cu schema prezentată în Fig.92b, probele ZnSe:Sb erau excitate cu radiaţia laser cu 

lungimea de undă egală cu 473 nm, ce corespunde energiei hнexcit. = 2,62 eV, adică mai mică 

decât lăţimea benzii interzise a ZnSe la temperatura camerei Eg(300K) = 2,68 eV.  
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1.24. Fotoluminescenţa cristalelor de ZnSe(I) şi ZnSe(I):Sb la temperaturi joase 

 În cercetările anterioare în cadrul acestui proiect au fost analizate rezultatele cercetărilor 

spectrelor de fotoluminescenţă (FL) a probelor de ZnSe(I) şi ZnSe(I):0,1% at.Sb, obţinute prin 

metoda iodidă, la excitarea acestora cu radiaţie laser cu lungimea de undă 337 nm şi 473 nm în 

regiunea vizibilă a spectrului, în intervalul de temperaturi de la 90K până la 300K [59].  

 În compartimentul dat sunt prezentate rezultatele cercetărilor spectrelor de FL a probelor 

considerate într-o regiune de temperaturi mai scăzute (până la 10K) în intervalul lungimilor de 

undă de la 400 nm până la 750 nm la excitarea cu radiaţie laser cu lungimea de undă 325 nm.  

 În Fig.93 sunt prezentate spectre de FL a probelor de ZnSe(I) şi ZnSe(I):0,1% at.Sb în 

regiunea marginală a spectrului la 10K. În spectrul de FL a probei ZnSe(I) nedopat cu Sb, se 

observă o bandă dublă de intensitate mare cu maximumuri la 442,6 nm (2,802 eV) şi 441,4 nm 

(2,809 eV) pentru care pot fi responsabili excitonii legaţi pe donorii necontrolaţi şi, 

corespunzător excitonii liberi. 

  

 

Fig.93. Spectrele FL marginale la temperaturi joase a cristalelor de ZnSe(I)  

şi ZnSe(I):0,1% at.Sb. 

 

 Adâncimea de poziţionare a impurităţii donoare necontrolate, responsabilă de formarea 

complexelor exciton-impuritate (CEI) de tip donor constituie ED = 5(2,809 - 2,802) = 35 meV. 

Această valoare a energiei este aproape de valoarea calculată a energiei de ionizare a donorilor 

izolaţi puţini adânci de tipul hidrogenului în ZnSe ED = 0,33 eV [15].  

 Doparea seleniurii de zinc cu impuritate de Sb conduce la micşorarea intensităţii radiaţiei 

marginale a probei de ZnSe(I) ):0,1% at. Sb (Fig.93). În domeniul radiaţiei excitonice apare o 

bandă de lungimea undelor cu maximum dominant la 443,5 nm (2,796 eV). Se presupune că, 

responsabili de această bandă sunt CEI de tip acceptor, formate cu participrea defectelor 

impuritarea de SbSe. Calcularea adâncimii de poziţionare a nivelului energetic acceptor SbSe, 
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estimată de la limita superioară a benzii de valenţă, conform formulei empirice cunoscute [60], 

constituie EA = 10(Ex – I1) = 10(2,809 - 2,796) eV = 130 meV. 

În domeniul undelor mai lungi a spectrului de FL a radiaţiei marginale a probei de 

ZnSe(I)):0,1% at. Sb se observă o bandă lată cu maximum la 458 nm (2,707 eV) (Fig.93). 

Această bandă de FL poate fi condiţionată de tranziţiile radiative a electronilor din banda de 

conducţie pe nivelul acceptor SbSe. Estimarea adâncimii de poziţionare a acestui nivel în raport 

cu limita superioară a benzii de valenţă constituie Ea = (Eg - 2,707) = (2,818 - 2,707) eV = 

0,111 eV, ceea ce este o valoare apropiată de Ea(Sb) = 0,112 eV obţinută în lucrarea [55].  

Influenţa temperaturii (10K – 290K) asupra spectrelor de FL din domeniul undelor lungi a 

cristalelor de de ZnSe(I) şi ZnSe(I):0,1% at.Sb sunt prezentate în Fig. 94a şi 94b, corespunzător.  

 

Fig.94. Evoluţia spectrelor de FL a monocristalelor de ZnSe(I) (a) şi ZnSe(I):0,1% at. Sb în 

funcţie de temperatură. 

 

Din figuri se observă că, odată cu creşterea temperaturii, intensitatăţile tuturor benzilor de FL 

sunt atenuate. Cea mai intensă bandă cu maximum la 633 nm (1,959 eV) se observă în spectrele 

probei nedopate (Fig.94a) şi dopate cu Sb (Fig.94b), şi conform lucrării [58], este condiţionată 

de tranziţiile intracentrale 4T2→
6A1 în limitele ionului Mn2+. Poziţia maximumului acestei benzi 

nu depinde de temperatură.  

În spectrele de FL a cristalului de ZnSe(I):0,1% at.Sb (Fig.94b) se observă o bandă largă cu 

maximum la (575580) nm (2,1572,1388) eV la 290K, care odată cu scăderea temperaturii 

până la 10K se deplasează spre 600 nm (2,067 eV). Mai devreme noi am constatat că, 

responsabili de banda aceasta sunt tranziţiile electronului de pe nivelul inferior a benzii de 

conducţie (la temperaturi înalte) sau de pe nivelul puţin adânc donor (posibil ISe) (la temperaturi 

joase) pe centrul asociativ acceptor SbSeISe, nivelul energetic al cărui este distanţat de la nivelul 

superior al benzii de valenţă cu 0,52 eV.  

a) b) 
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Astfel, cercetările spectrelor de FL a cristalelor de ZnSe(I):0,1% at.Sb confirmă presupunerea 

făcută anterior despre formarea centrelor asociative SbSeISe în cristalele de ZnSe, dopate 

concomitent cu impurităţi de iod şi stibiu, care sunt responsabile de apariţia unei noi benzi de FL 

cu maximum localizat în regiunea (575580) nm la 300K.  

 

1.25. Fotodetector ultraviolet (UV) de sensibilitate înaltă pe baza ZnSe cu structura metal-

 semiconductor-metal (MSM)  

 

În cadrul acestui proiect au fost elaborate şi fabricate probe experimentale de fotodetectoare 

UV de sensibilitate înaltă cu acţiune rapidă pe baza ZnSe volumic cu utilizarea structurii metal-

semiconductor-metal (MSM) cu şi fără contacte interdigitale. Sensibilitatea foarte înaltă de 2,42 

A/W şi 4,44 A/W la tensiunea de polarizare 20 V şi valoarea mare a raportului fotocurentului 

către fotocurentul la întuneric, fiind egală cu 4810 şi 7900 pentru lumina cu lungimea de undă 

325 nm au fost obţinute pentru fotodetectoare cu sau fără contacte interdigitale, ceea ce indică la 

prezenţa amplificării interne.  

Mecanismul amplificării interne este explicat prin ionizarea de impact a atomilor de ZnSe la 

intensitatea mare a câmpului electric intern – 133 kV/cm. De asemenea, pentru dispozitivul cu 

contacte interdigitale la temperatura camerei a fost atinsă valoarea minimă a curentului la 

întuneric ~ 3,4 nA şi capacitatea de detecţie maximă ~ 1,4·1011 cm·Hz1/2·W-1 la tensiunea de 

20V. 

Majoritatea fotodetectoarelor UV sunt bazate pe semiconductorii Si sau GaAs, care necesită 

un filtru pentru eliminarea radiaţiei vizibile şi infraroşii. În plus, radiaţiile UV intense induc 

efecte de îmbătrânire în fotodetectoare pe bază de Si, ceea ce duce la degradarea lor. 

Semiconductorii cu bandă interzisă largă, cum ar fi ZnSe, sunt materiale semiconductoare 

atractive datorită benzii interzise largi (ZnSe: Eg = 2,67 eV la 300 K [62]), intensităţii înalte a 

câmpului electric de defalcare (~ 1 MV/cm [63]), precum şi rezistenţei înalte la radiaţii intense 

de raze X şi UV. 

Structura MSM prezintă un interes deosebit, deoarece poate fi utilizată pentru integrare 

monolitică cu tranzistoare cu efect de câmp. Fotodetectoarele UV cu structura MSM sunt 

dispozitive unipolare cu două diode Schottky cu structura metal-semiconductor incluse una spre 

alta, formate pe aceeași suprafață semiizolatoare a semiconductorului.  

În plus, datorită structurii sale, fotodetectoarele MSM au o rezistivitate ridicată şi li se poate 

aplica o tensiune mare de polarizare. Acest lucru face posibila cresterea sensibilitatii 

fotodetectoarelor UV cu structura MSM bazate pe ZnSe, folosind mecanisme interne de 

amplificare ca rezultat al ionizarii prin impact (efect de defalcare în avalanşă) datorita intensitatii 

ridicate a campului electric intern. Fotodetectoarele ultraviolete bazate pe ZnSe, raportate 

anterior [64,65], se bazează pe stratul activ epitaxial de ZnSe crescut pe un substrat de GaAs prin 
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epitaxie cu fascicule moleculare (MBE) sau metode de depunere chimică metaloorganică din 

vapori (MOCVD). Cu radiaţii UV intense, acest strat subţire epitaxial de ZnSe poate fi 

deteriorat. În acest caz, ZnSe policristalin sau structurat în bloc este un material mai potrivit 

pentru fabricarea fotodetectoarelor UV cu structura MSM pentru radiaţii UV intense. 

În lucrarea dată, în calitate de strat activ al fotodetectoarelor UV, s-au folosit cristale bloc de 

rezistenţă înaltă ZnSe (1010 - 1012 Ohm·cm) cu blocuri monocristaline de cîţiva milimetri şi 

confecţionate prin metoda din fază de vapori. Cristalele crescute de ZnSe nedopate au fost tăiate 

în plăci de dimensiune 5 × 10 × 1 mm şi apoi şlefuite mecanic şi chimic într-o soluţie de Br-

CH3OH de 7%. Apoi acestea au fost fierte în NaOH de 40% şi curăţate în acetonă şi în plasma de 

oxigen. Contactele Schottky au fost realizate prin pulverizarea termică a unui strat de 25 nm de 

Cr, urmată de pulverizarea unui strat de 140 nm de Au şi efectuarea proceselor fotolitografice 

standard. Stratul dielectric pasiv de SixNy cu o grosime de 500 nm a fost plasat deasupra 

structurii metalice, pentru a preveni defalcarea electrică atunci când se aplică o tensiune mare de 

polarizare a probelor. Au fost realizate două tipuri de fotodetectoare cu structură MSM bazate pe 

ZnSe, indicate în Fig.95: cu contacte interdigitale (a) şi fără contacte interdigitale (b). 

 

 

Fig.95. Structura schematică a fotodetectoarelor ultraviolete pe bază de ZnSe cu structură metal-

semiconductor-metal: (a) cu contacte interdigitale; (b) fără contacte interdigitale. 

 

Pentru ambele tipuri de fotodetectoare, regiunea activă a fost de 10 μm × 10,5 μm cu plăcuţe 

de contact de 3 μm × 10,5 μm. Fotodetectorul cu structură MSM cu contacte interdigitale este 

alcătuit din 6 perechi de contacte-deget metalice cu o lățime de 0,5 μm şi o distanță între degete 

de 1,5 μm, cum este arătat în Fig. 95a. 

În Fig. 96a şi 96b sunt prezintate caracteristicile curent-tensiune (I-V) a două fotodetectoare 

cu structură MSM bazate pe ZnSe (cu şi fără contacte interdigitale) la întuneric şi la iluminare cu 

radiaţii laser ultraviolete (laser Cd-He, λ = 325 nm). Se poate observa că pentru ambele probe 

curentul la întuneric crește aproape liniar cu creşterea tensiunii de polarizare. La o tensiune de 

polarizare de 20 V, curentul la întuneric este egal cu 3,4 nA şi 1,1 nA pentru fotodetectoare cu 

sau fără contacte interdigitale, corespunzător. 
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Fig. 96. Caracteristici curent-tensiune (I-V) a fotodetectoarelor cu structură MSM bazate pe 

ZnSe, cu contacte interdigitale (а), (c) şi fără contacte interdigitale (b), (d).  

 

La iluminarea cu laser UV, comportamentul caracteristicilor I-V prezintă modificări 

semnificative care devin neliniare: la început fotocurentul creşte aproape liniar cu tensiunea 

aplicată până la U < 8V, apoi creşte brusc, dacă tensiunea aplicată depăşeşte 10 V. Aceasta 

indică la faptul că, există diferite mecanisme de transfer a fotocurentului în fotodetectoarele UV 

cu structură MSM, în funcţie de tensiunea aplicată. Rata variaţiei fotocurentului 

fotodetectoarelor studiate, definită prin raportul dintre fotocurent şi fotocurentul la întuneric, 

creşte liniar odată cu tensiunea pentru ambele tipuri de fotodetectoare UV şi atinge valoarea 

maximă la tensiunea de polarizare de 20 V, fiind egală cu 4810 şi 7900 pentru fotodetectoarele 

cu sau fără contacte interdigitale, corespunzător. Aceste valori de vârf ale ratei fotocurentului 

sunt mai mari cu 1-2 ordine de mărime decât valorile raportate anterior pentru fotodetectoarele 

UV bazate pe nanostructuri de ZnSe volumic şi nanostructuri de ZnSe şi ZnSe/ZnO. [64-68].  

Pentru stabilirea mecanismelor de transfer a curentului în fotodetectoarele UV la întuneric şi 

sub iluminare, curbele I-V pentru ambele fotodetectoare au fost construite şi în scara semi-

logaritmică (Fig.96c şi 96d). Pentru ambele dispozitive, curbele la întuneric lg I = f(V) au două 

sectoare liniare cu pante diferite. Dependenţa liniară a curentului la întuneric la tensiuni sub 2 V, 

în coordonatele date, indică mecanismul termoelectronic al transportului de electroni prin bariera 

Schottky, formată de metal (Au/Cr) şi semiconductor (ZnSe). Pentru ambele fotodetectoare, 

coeficientul de idealitate n al barierei Schottky a fost estimat a fi ~ 1,2, valoare apropiată de 

diapazonul de la 1,12 până la 1,18, despre care a fost raportat în [69] pentru barierele Schottky 

Au/ZnSe. Atomii de Au, datorită proprietăţilor amfoterice [70], la difuzie în ZnSe, pot crea atât 
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centre donoare cât şi acceptoare, în timp ce Cr în ZnSe creează centre acceptoare adânci [6], care 

compensează impurităţile necontrolate de fond ale donorilor în ZnSe. Prin urmare, contactele 

Au/Cr sunt atractive pentru fabricarea structurilor de barieră Schottky cu caracteristici bune. 

Conform estimărilor, înălţimea barierei Schottky, formată de Au/Cr/ZnSe în fotodetectorii 

fabricaţi, folosind formula empirică indicată în lucrarea [69] s-a dovedit a fi egală cu 1,26 eV. 

Valoarea obţinută a înălţimii barierei Schottky pentru dispozitivele obţinute este aproape de 

jumătate din lăţimea benzii interzise a ZnSe, fiind condiţia optimă pentru obținerea valorii 

minime de curent la întuneric şi performanţa cea mai bună a diodelor Schottky [71]. 

La iluminare cu radiaţia laserului UV, dependenţa lg I = f(V) pentru detectorii cercetaţi au 

caracter neliniar (Fig.96c şi 96d) cu mai multe sectoare liniare cu pante diferite, reprezentate ca 

zone A, B, C și D, care corespund diferitelor mecanisme de transport a curentului. Zonele A și B, 

asemănător dependenţelor I-V la întuneric, corespund emisiei termoelectronice prin bariera 

Schottky şi transferul purtătorilor de sarcină în conformitate cu legea lui Ohm. Zona C apare la 

tensiuni aplicate de mai mari de 10 V şi corespunde ionizării de impact (efect de defalcare în 

avalanşă) în ZnSe datorită câmpului electric intern mare. Acest câmpul electric intern este 

concentrat în zona de epuizare a contactului Schottky inversat. Pe măsură ce tensiunea de 

polarizare creşte, se măreşte şi intensitatea câmpului electric intern în regiunea de epuizare. 

Purtătorii de sarcină, generaţi în stratul activ ZnSe la iluminare cu lumină UV, sunt acceleraţi în 

regiunea de epuizare datorită intensităţii mari a câmpului electric şi energia lor cinetică creşte de 

asemenea.  

În traiectoria sa, aceşti fotoelectroni de neechilibru acceleraţi, se vor ciocni cu atomii de ZnSe 

şi vor transmite o parte din energia sa cinetică electronilor de valenţă. Datorită acestei energii 

suplimentare, aceşti electroni de valență vor distruge legăturile sale covalent-ionice şi vor intra în 

banda de conducţie, devenind purtători de sarcină liberi. Acești electroni liberi, la rândul său, vor 

fi acceleraţi de acelaşi câmp intern şi vor dezbate o cantitate oarecare de alţi electroni de valenţă 

prin ciocniri cu ei. Acest fenomen se numește multiplicare a purtătorilor sau amplificare internă. 

Acest efect conduce la creșterea bruscă neliniară a fotocurentului la creșterea tensiunii aplicate 

(Fig.96, zona C). La tensiuni de peste 18 V (Fig.96, zona D), curbele I - V au tendinţa de 

saturaţie. Acest lucru se poate datora creşterii contribuţiei recombinării non-radiative prin 

intermediul centrelor de defecte profunde sau este legată cu recombinarea Auger.  

Sensibilitatea la curent a fotodetectorilor fabricaţi, măsurată în diapazonul de tensiuni aplicate 

de la 0 până la 20 V este prezentată în Fig. 97(a). 
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Fig. 97. Sensibilitatea (a) şi capacitatea de detecţie (b) a fotodetectoarelor UV cu structura MSM 

pe bază de ZnSe, în funcţie de tensiunea aplicată. Curbele: 1 - fotodetector cu contacte 

interdigitale, 2 - fotodetector fără contacte interdigitale 

 

La tensiuni mai mici de 8 V, sensibilitatea creste liniar odată cu cresterea tensiunii aplicate de 

polarizare si creste brusc la tensiuni mai mari de 10 V. Valoarea maxima a sensibilitatii 

curentului egală cu 4,44 A/W şi 2,42 A/W la 20 V pentru lumina cu lungimea de undă de 325 nm 

a fost detectată pentru fotodetectoare UV bazate pe ZnSe cu structură MSM cu şi fără contacte 

interdigitale. Aceste valori a sensibilităţii sunt semnificativ mai mari decât valoarea maximă de 

0,13 A/W la 450 nm, raportată de autorii [64] pentru diferite tipuri de fotodetectoare bazate pe 

ZnSe.  

Caracteristicile capacității de detecție a fotodetectoarelor au fost calculate după caracteristicile 

I-V și sunt prezentate în Fig.97 (b). Această dependenţă a capacitatăţii de detecţie la tensiunea de 

polarizare aplicată, aproape repetă forma curbelor de sensibilitate a curentului, prezentate în 

Fig.97(a): capacitatatea de detecţie creşte liniar odată cu creşterea tensiunii de polarizare până la 

8 V, apoi puternic creşte exponenţial la tensiuni aplicate mai mari de 10 V cu tendinţa spre 

saturaţie la tensiuni mai mari de 18 V. Capacitatea de detecţie maximă ~ 1,4·1011 cm·Hz1/2·W-1 

la 20 V a fost obţinută pentru un fotodetector UV bazat pe ZnSe cu structură MSM cu contacte 

interdigitale. Această valoare este comparabilă cu valorile capacitatăţii de detecţie pentru 

fotodetectoare UV bazate pe ZnSe şi raportate anterior [64-68]. 

Măsurătorile caracteristicilor temporale ale fotocurentului (sau tensiunii) s-au efectuat 

folosind o rezistenţă de sarcină de 9,9 MΩ, conectată în serie cu fotodetectoarele MSM pe baya 

ZnSe, iar caracteristicile de relaxare sunt prezentate în Fig. 98. Așa cum se poate observa din 

Fig.98, timpul de răspuns este de 0,25 ms şi de 0,15 ms pentru fotodetector fără contacte 

interdigitale şi egal cu 0,16 ms și 0,13 ms pentru fotodetector cu contacte interdigitale, respectiv. 

Aceste timpuri de răspuns sunt de aproximativ 2-4 ordine de mărime mai mici decât timpul de 

răspuns raportat anterior pentru fotodetectorii pe bază de ZnSe volumic, nano-ZnSe sau 

ZnO/ZnSe [64-68]. 
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Fig. 98. Caracteristicile timpului de comutare ale fotodetectoarelor UV cu structură MSM bazate 

pe ZnSe la iluminarea cu laser, măsurate în iluminare şi la întuneric şi la tensiunea de polarizare 

de 20 V. Curbele: 1 - fotodetector cu contacte interdigitale, 2 - fotodetector fără contacte 

interdigitale 

 

În plus, cum a fost comunicat [72], timpul de răspuns depinde liniar de rezistenţa de sarcină şi 

poate fi redus cu 2-3 ordine de mărime, reducând rezistenţa de sarcină până la diapazonul kΩ. 

Banda maximă maximă de transmisie a fotodetectoarelor ultraviolete cu structură MSM pe bază 

de ZnSe poate fi limitată fie la timpul RC, fie la timpul de transport al purtătorului. Luând în 

considerare mobilitatea medie de 300 cm2/V·s pentru ZnSe nedopat la 300K [70] şi capacitatea 

fotodetectorilor fabricați ~ 3 fF, au fost estimate valorile timpului de tranzit de 8 ps și 320 ps, iar 

timpul RC de 17 μs și 56 μs pentru fotodetectoare cu și fără contacte interdigitale, respectiv. 

Aceste rezultate arată că timpul RC al sistemului de măsurare este principalul factor limitator al 

benzii de frecvenţă pentru fotodetectoarele UV bazate pe ZnSe cu structură MSM. 
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2. Tehnologia de sinteză a nanocristalelor şi peliculelor subţiri de ZnO, de dopare a 

lor cu elemente de tip d şi f  şi cercetarea proprietăților luminescente şi optice 

2.1. Obţinerea şi proprietăţile optice a pulberii fine de ZnO 

Cele mai simple metode de obţinere a formelor extrafine de oxid de zinc, care nu necesită 

utilaj compus şi costuri mari de energie, sunt metodele de depunere chimică din soluţii apoase şi 

sinteza hidrotermală. 

Sinteza hidrotermală a nanostructurilor de oxid de zinc s-a înfăptuit la temperaturi de la 

120 pînă la 180C. In calitate de materiale iniţiale au fost utilizate azotatul de zinc Zn(NO3)2 şi 

metenamina C6H12N4 la concentraţii egale a reagenţilor. Durata sintezei a constituit 2 ore. 

Formarea oxidului de zinc are loc conform schemei: 

C6H12N4 + 6H2O → 4NH3 + 6HCHO 

NH3 + H2O → NH4
+ + OH− 

Zn2+ + 2OH− → Zn(OH)2 → ZnO + H2O 

 Soluţiile apoase ale substanţelor iniţiale au fost pregătite aparte. Concentraţia soluţiilor în 

toate experienţele au fost egale şi constituiau 0,05M şi 0,1M. Volumul soluţiei fiecărei 

componente constituia 100 ml. Soluţiile de azotat de zinc şi metenamină în cantităţi egale au fost 

turnate în acelaşi vas şi amestecate. Soluţia pregătită în aşa mod se turna într-un cilindru de fluor 

din autoclavă. Gradul de umplere al cilindrului constituia aproximativ 50 %. Cilindrul era situat 

într-o carcasa din otel şi se înşuruba strîns cu capac. Apoi era situat într-un termostat, încălzit 

prealabil pînă la 120C şi era tratat astfel în decurs de 2 ore. După deconectarea termostatului, 

autoclava era lăsată în el pînă la răcire complectă. Pentru o parte a experimentului tratarea 

termică era efectuată în două etape: 1 oră la temperatura 120C, apoi temperatura era ridicată 

pînă la 180C şi tratarea dura încă 1 oră. După racirea definitivă autoclava era deschisă, 

produsele reacţiei care reprezintă o soluţie reziduală de culoare gălbuie cu praf depus la fundul 

vasului, erau turnate într-un pahar chimic şi era supus spălării de mai multe ori în apă distilată 

(pînă la reacţia neutră a soluţiei). Praful obţinut era filtrat şi uscat la aer. 

 Paralel cu sinteza hidrotermală era utilizată şi metoda depunerii chimice. Pentru depunere 

erau utilizate aceleaşi componente ale materialelor iniţiale, care erau utilizate în metoda 

hidrotermală. Depunerea era realizată atît în soluţii apoase pure a componentelor iniţiale, cît şi cu 

adaos de soluţie de alcool polivinilic (la 200 ml de soluţie pentru reacţii aproximativ 2 ml de 

soluţie de 70% de PVA), ceea ce facilitează majorării vâscozităţii soluţiei şi, ca rezultat, 

limitează creşterea cristalitelor. Depunerea chimică a fost realizată în două etape: prima – la 

temperatura camerei în decurs de timp îndelungat (5 – 15 zile), la a doua etapă – amestecul de 

reacţie cu precipitatul jelatinos format era situat în termostat, era încălzit pînă la 120C, era tratat 
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astfel în decurs de 1 – 1,5 ore şi după deconectarea termostatului era lăsat în el pînă la răcire 

completă. După realizarea etapei de tratare termică, precipitatul lua formă de pulbere, iar soluţia 

reziduală de la suprafaţa precipitatului era absolut transparentă. Pulberea obţinută prin aşa 

metodă, ca şi după metoda sintezei hidrotermale, era spălată minuţios în apă distilată, era filtrat 

şi uscat. 

 Verificarea rapidă prealabilă a proprietăţilor luminescente ale pulberilor obţinute de oxid 

de zinc, realizat prin iluminarea cu laser UV cu lungimea de undă 405 nm şi puterea de 10mW a 

arătat că, toate pulberile obţinute posedă luminescenţă intensitate şi culoare care se deosebeşte 

pentru diferite condiţii de sinteză. Pentru determinarea influenţei condiţiilor de sinteză asupra 

materialelor sintetizate, din pulberile obţinute au fost pregătite probe pentru cercetarea 

caracteristicilor optice şi luminescente.  

 Cercetarea transmisiei optice la toate materialele obţinute a indicat că, pentru ambele 

metode de sinteză pe dependenţele grafice T = f() se observă descreştere bruscă a intensităţii de 

transmisie în regiunea  ~ 320 nm, ceea ce corespunde domeniului de absorbţie a ZnO (Fig.99 şi 

100). 

 

 

2.2. Selectarea tehnologiei de obţinere a nanocristalelor de ZnO şi optimizarea 

parametrilor tehnologici 

Există o serie de metode de obţinere a oxidului de zinc sub formă de dispersie fină. Printre 

acestea sunt sinteza hidrotermală, metoda depunerii chimice din soluţii apoase şi metoda 

înlocuirii isovalente [43]. Cea mai simplă metodă, care nu necesită utilaj complex şi costuri de 

energie mari, este sinteza hidrotermală şi metoda depunerii chimice din soluţii apoase. Sinteza 

hidrotermală este o metodă de obţinire a diversilor compuşi chimici în sisteme închise, în care 

Fig. 99. Distribuţia spectrală a intensităţii de 

transmisie a pulberii ZnO, obţinut prin metoda 

hidrotermală. 

 Fig. 100.  Distribuţia spectrală a intensităţii de 

transmisie a pulberii ZnO, obţinut prin metoda 

depunerii chimice . 
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sinteza decurge în soluţii apoase la temperaturi mai mari de 100°C şi presiuni mai mari decât a 

atmosferei. Aceste condiţii de sinteză încetinesc procesele de creştere a cristalelor şi contribuie la 

formarea particulelor de mărimi considerabil mai mici în comparaţie cu alte metode chimice 

simple. Sinteza hidrotermală se realizează în autoclave care reprezintă cilindri ermetici din oţel şi 

pot să reziste temperaturilor şi presiunilor mari [44]. 

În continuare vor fi prezentate rezultatele cercetării a spectrelor de fotoluminiscenţă (FL) a 

pulberilor de ZnO nanodimensionali, obţinute prin metodele descrise mai sus, la temperatura 

camerei în regiunea vizibilă a spectrului. Excitarea probelor a fost efectuată cu laserul de azot 

ИЛГИ-503 cu lungimea de undă 337,1 nm. 

Sinteza hidrotermală a nanopulberilor de ZnO a fost efectuată la temperaturi între 120 şi 

180°C. În calitate de sursă a fost folosit azotatul de zinc Zn(NO3)2 şi metenamina C6H12N4 cu 

concentraţii egale a reagenţilor. Timpul sintezei a durat 2 ore. 

Depunerea chimică a oxidului de zinc a fost realizată din aceleaşi soluţii ca şi prin sinteza 

hidrotermală, şi a decurs în două etape: prima etapă s-a desfăşurat la temperatura camerei şi în 

timp de la 5 până la 15 zile, a doua etapă – la temperatura de 120°C şi în timp de 1,5-2 ore. La 

finele etapei a doua, depunerea pulberilor de ZnO era finalizată. 

Distribuţia spectrală a intensităţii de FL a pulberilor obţinute este prezentată în Fig. 101. 

 

Fig. 101. Spectre de FL a pulberilor de ZnO obţinute prin metodele: a) hidrotermală; b) 

depunerii chimice. T = 300K. λexc = 337,1 nm. 
 

Se observă că pulberea de ZnO obţinute prin metoda hidrotermală iradiază banda de margine, 

caracteristică a pulberilor de ZnO, cu maxim la λ=(380-390) nm şi banda lată în regiunea vizibilă 

a spectrului [3]. Pentru pulberile depuse chimic se observă FL în regiunea „verde” a spectrului, 

determinată de vacanţele zincului şi oxigenului absorbit chimic, prezenţa căruia se poate explica 

prin tehnologia obţinerii [73]. Au fost măsurate spectre de transmisie şi densităţii optice a 

straturilor subţiri depuse pe substraturi din sticlă şi cuarţ pentru determinarea dimensiunilor 

geometrice a pulberilor. Măsurările au fost efectuate în regiunea lungimilor de undă între 200 şi 

1100 nm, utilizînd aparatul Cary UV 60. Caracteristica spectrelor de transmisie este absorbţia în 

regiunea lungimilor de undă λ = (335-340) nm. Energia determinată din aceste spectre (Eg = 
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3,62-3,69 eV) este puţin mai mare comparativ cu oxidul de zinc monocristalin (Eg = 3,43 eV). 

Mărimea medie a particulelor este de 1,5-2 nm, determinată din deplasarea observată a „undelor 

scurte” [74]. 

Pentru obţinerea pulberilor de ZnO prin metoda înlocuirii isovalente a fost folosită pulberea 

de ZnS ca sursa de depunere chimică din soluţie apoasă a sării de zinc şi tiouree. Oxidul de zinc 

a fost sintezat prin tratarea termică a pulberilor sulfurii de zinc în atmosferă la temperaturi de la 

850°C până la 1100°C timp de 1,5-2 ore. În rezultatul tratării termice are loc înlocuirea atomilor 

de sulf cu atomi de oxigen şi crearea oxidului de zinc (ZnO) [75]. Pulberea de ZnO de dispersie 

fină, obţinută prin această metodă, are parametrii reţelei cristaline: a0 = 0,324 nm şi c0 = 0,520 

nm obţinute cu ajutorul analizei cu raze X, efectuată pe difractometrul „Дрон-3” (Fig. 102). 

 

 

Fig. 102. Difractograma pulberii de 

ZnO tratată la T = 950°C 
 

Fig. 103. Spectrul de FL a pulberii de ZnO sintezată 

prin metoda înlocuirii isovalente. T = 300K. λexc = 

337,1 nm. 

 

Spectrul de FL a pulberii sintezate prin metoda înlocuirii isovalente (Fig. 103) este compus 

din două benzi de iradiere caracteristice pentru oxidul de zinc – ultravioletă cu maxima în 390 

nm şi vizibilă cu maxima în 487 nm şi curbată la lungimea de undă 520 nm. Se pare că banda 

iradierii ultraviolete are natura excitonică [73]. Prezenţa benzii cu iradierea în regiunea verde a 

spectrului (λ = 485-520 nm) evident este legată cu vacanţele oxigenului. Autorii [73, 76] 

identifică această bandă cu vacanţa oxigenului de sarcină unitară (V0
•). 

Aşadar, rezultatele obţinute a cercetării arată că metode înalt perspective de obţinere a 

oxidului de zinc nanodimensional cu proprietăţi luminescente bune sunt sinteza hidrotermală şi 

metoda înlocuirii isovalente. Pulberea cu particule nanodimensionale obţinută prin aceste metode 

poate fi utilizată în optoelectronica lungimilor de undă scurte, energetica solară şi în alte domenii 

aplicative de utilizare. 
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2.3. Obţinerea ZnO nanodimensional prin metoda de sinteză în matrice polimerică 

Cel mai răspândit procedeu de obţinere a nanoparticulelor de oxid de zinc este depunerea 

chimică a compusului din soluții, uneori cu prelucrare termică ulterioară [77]. Această metodă se 

bazează pe sinteza unor sisteme apoase sau neapoase este bazată pe sinteza din sisteme de 

precipitare de sare, oxid sau hidroxid de zinc apoase şi neapoase și asigură în mod direct 

posibilitatea de a obține forme de ZnO dispersate cu dimensiuni controlate. Metoda de depunere 

a soluțiilor permite obținerea nanoparticulelor de oxid de zinc de morfologie variată prin 

modificarea parametrilor de sinteză. Procesul de formare a nanoparticulelor de ZnO este 

determinat în mare măsură de natura precursorului. Cel mai adesea ca material de bază pentru 

sinteza oxidului de zinc sunt utilizate săruri anorganice de zinc (sulfat, nitrat, clorură, etc.), săruri 

ale acizilor organici (acetat de zinc) precum și diferiţi precipitatori: hidroxidul de sodiu și 

hidroxidul de amoniu "clasici", metenamina, etilendiamina și altele. 

Utilizarea compușilor organici ca stabilizatori sau matrice, permite un control al 

microstructurii în stadiul de formare și creștere a particulelor. Pentru aceasta este posibilă 

aplicarea diverşilor compuși polimerici, cum ar fi polietilenglicolul, polivinilpirolidona, 

polibutilmetacrilatul, PVA și alte. Soluțiile acestor compuși în virtutea structurii chimice 

formează sistemu nanoreactoare, în care este realizată sinteza. 

Pulberile fin divizate de oxid de zinc sunt sintetizate prin metoda chimică în soluții 

apoase de polimeri. Ca precursor a servit hexahidrat de azotat de zinc, iar în calitate de 

precipitator a fost utilizată metenamina. În calitate de matrice a fost utilizat alcoolul polivinilic 

(PVA), poliacrilamida, syntanolul. În prima etapă, erau pregătite soluții apoase a materiilor 

prime. Într-un pahar cu un volum de lucru de 150 ml se toarnă 50 ml apă distilată, se acoperea cu 

legătură polimerică și toate erau amestecate bine. Apoi paharul era plasat într-un cuptor încălzit 

la o temperatură de 60-70C și era menținut până la dizolvarea completă a polimerului. La 100 

ml apă distilată se dizolva legăturile de azotatul de zinc și hexamină, şi erau unite cu o soluție de 

polimer sub agitare continuă. Amestecul gata era menținut la temperatura camerei timp de 20 

zile. În timpul sintezei în soluție s-a observat formarea unui precipitat gelatinos alb.  

În a doua etapă, soluția cu precipitat a fost plasată într-un cuptor care era încălzit până la 

temperatura de 120C și a fost menținută la această temperatură timp de 4 ore. După tratamentul 

termic, precipitatul devenea mai format, în formă de pulbere. Apoi, soluția răcită cu precipitat a 

fost spălată de mai multe ori în apă distilată. Precipitatul era filtrat și uscat la aer.  

Sinteza oxidului de zinc a fost efectuată la următoarele concentrații de polimeri: PVA - 0; 

0,07; 0,1; 0,5; 1; 1,4 și 5%. poliacrilamidă - 0,5%, syntanol - 1%. Pe baza pulberilor obținute au 

fost realizate mostre pentru măsurarea spectrelor de FL și de transmisie optică. Verificarea 
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preliminară a proprietăților luminescente ale materialelor obţinute a arătat prezența luminiscenței 

la excitarea cu radiații  = 405 nm (Fig. 104) 

a)                                                        b)                                                  c) 

   

Fig. 104. Luminescenţa mostrelor de ZnO sintetizate în a) – PVA; b) poliacrilamidă; c) 

syntanol. excit.= 405 nm. 

2.4. Proprietăţi optice şi luminescente a ZnO nanodimensional în matrice polimerică  

Rezultatele măsurătorilor transmisiei optice sunt prezentate în Fig. 105.  

 

Fig. 105. Spectre de transmisie optică a pulberii de ZnO, sintetizată în matrice de PVA, %: 

1 – 0; 2 – 0,07; 3 – 0,50; 4 – 1,00; 5 – 1,40; 6 – 5,00. 

 

În figură se observă că, curbele de transmisie optică pentru toate mostrele cu diversă 

concentraţie PVA la extrapolare se intersectează într-un punct, care corespunde lungimii de undă 

315 nm. După valoarea energiei, corespunzătoare  = 315 nm (Ea = 3,94 eV) a fost realizată 

estimarea aproximativă a dimensiunilor granulelor de ZnO comform formulei 

; 

unde r – raza medie a particulei, h – constanta lui Planck,  – masa 

redusă a excitonului, . Raza nanoparticulei s-a dovedit 

a fi  r =2,6 nm, adică dimensiunile nanoparticulelor obţinute de ZnO sunt circa 5 nm. 
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În Fig.106 sunt prezentate spectre de FL a pulberilor de oxid de zinc, precipitate chimic 

din soluții cu concentrații diferite de PVA, măsurate la 300K și 80K. Spectrele de FL au fost 

înregistrate la excitarea cu laser cu lungimea de undă  = 337 nm. Pentru comparare este 

prezentat spectrul de FL a pulberii de ZnO,  sintetizat fără polimer (Fig.106a).  

Din Fig.106 se observă că, intensitatea luminescenţei scade odată cu creşterea 

temperaturii, adică are loc stingerea ei termică. Spectrele de FL tuturor mostrelor, afară de 

mostra ce conţine 5 % PVA (Fig. 106g), sunt prezentate de o bandă structurală largă de 

luminescenţă albastru-verde şi o bandă mai puţin intensivă cu maximum la 635-640 nm. Se lasă 

observată o luminescenţă slabă în domeniul ultraviolet al spectrului de FL a pulberii de ZnO, 

sintetizată în lipsa PVA, evidenţiată prin îndoire în regiunea lungimilor de undă 380 nm 

(Fig.106a). În spectrul de FL a pulberii la temperaturi joase (80K), sintetizat la concentraţia PVA 

de 0,10 %, intensitatea luminescenţei în acest domeniu de lungimi de undă creşte corespunzător, 

transformînd îndoirea într-o bandă puternic evidenţiată cu maximum la 378 nm (Fig. 106c). Şi, 

în sfîrşit, în spectrul de FL a pulberii de ZnO sintetizat la concentraţia PVA de 5,0 % (Fig. 106g) 

se observă numai banda de luminescenţă ultravioletă, intensitatea cărei la 80K depăşeşte 

semnificativ luminescenţa în acest domeniu de lungimi de undă a pulberii cu conţinut mai mic de 

PVA. Structura complexă a acestei benzi de FL permite de a evidenţia la 80K benzi cu 

maximumuri la 376 nm, 378 nm, 380 nm, 386 nm şi 392 nm. După părerea autorilor [73,78], 

banda de luminescenţă a ZnO în domeniul ultraviolet al lungimilor de undă este condiţionată de 

recombinarea excitonilor liberi. Afară de aceasta, autorii [73] menționează că, seria de benzi 

echidistantă, observată în spectrele de FL a ZnO în apropiere de marginea de absorbție 

fundamentală, este condiţionată de anihilarea multifonon a excitonilor liberi - A1, cu excitarea 

concomitentă a fononilor optici longitudinali [79,80].  

Benzile de FL a ZnO, situate în domeniul lungimilor de undă mari a spectrului, sunt 

atribuite radiaţiei combinate a perechilor electron-gol [78]. Cea mai des observată banda de 

luminescenţă verde a ZnO cu maximum în diapazonul 450-550 nm, de obicei, este legată de 

prezenţa centrelor de oxigen [78,81]. În legătură cu aceasta se poate presupune că, la sinteza 

ZnO în condiţile de concentraţie mărită a polimerului (5,0 %), ultimul împiedică formarea 

centrelor de oxigen, ceea ce conduce la stingerea intensității benzii de FL considerate. În [82] 

este exprimată presupunerea despre faptul că, cauza luminescenţei ultraviolete slabe sau verzi 

mai pronunţate este prezenţa pe suprafaţa ZnO a hidroxidului. Luminescenţa oranj-roşu cu 

iradiere maximă în domeniul lungimilor de undă 640-650 nm de obicei este legată de prezenţa 

dislocaţiilor la suprafaţă sau defectele interstițiale în Zn [82].  
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Fig. 106. Spectre de FL a pulberilor de ZnO, sintetizate la concentraţii de PVA, %: 

а) 0; b) 0,07; c) 0,10; d) 0,50; e) 1,0; f) 1,40; g) 5,0. 

 

În spectrele de FL a oxidului de zinc, sintetizat în matrice de poliacrilamidă (Fig. 107a) şi 

syntanol (Fig. 107b) lipseşte luminescenţa ultravioletă şi se observă o bandă largă în regiunea 

lungimilor de undă din domeniul vizibil a spectrului cu maxim la 420 nm. 
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Fig. 107. Spectrele de FL a oxidului de zinc, sintetizat în matrice de poliacrilamidă (a), syntanol (b). 

 

2.5. Sinteza ZnO nanodimensional, dopat cu impurităţi de elemente de tip d 

Doparea nanocristalelor de oxid de zinc permite a conferi lor proprietăţi, necesare pentru 

diverse aplicaţii practice. Datorită proprietăţilor sale electrice, optice, structurale, oxidul de zinc 

nedopat şi dopat se utilizează pe larg în calitate de luminofor, material pentru sensori de gaz şi 

fotocatalizatori ş.a. [83-85], ceea ce este legat de proprietăţile deosebite ale suprafeţei şi 

hotarelor dintre granulele materialului, care pot fi suplimentar modificate prin dopare concret  

direcţionată.  

Cele mai perspective în calitate de impurități dopante sunt elementele de tranziție de tip d, 

care posedă aşa avantaje ca, izomorfismul unor dintre acestea către Zn; starea variabilă de 

oxidare, importantă pentru reacțiile catalitice; posibilitatea principală de formare a nivelelor 

acceptoare și donoare în banda interzisă a ZnO; schimbarea concentrației defectelor native la 

incorporarea impurităților  în rețeaua cristalină de ZnO. 

În lucrarea dată doparea a fost efectuată în procesul sintezei de oxid de zinc prin metoda 

hidrotermală. În calitatea de materii primă au fost utilizate 0,05M soluții de azotat de zinc, 

Zn(NO3)26H2O și hexamină C6(NH3)4 în raport de 1:1. În același timp, era introdusă impuritatea 

dopantă, la o concentrație de aproximativ 0,001÷0,002 %. Sinteza a fost realizată într-o 

autoclavă la o temperatură 180-200C timp de 2 ore. După terminarea sintezei pulberile obținute 

se spălau cu apă distilată, se filtrau și se uscau în aer.  

În calitate de impurităţi dopante erau utilizate elementele de tip d: Cu, Mn, Co, Mo, Pd, 

adăugat la amestecul de reacție sub formă de săruri sau oxizi. Controale preliminare ale 

proprietăților luminescente ale materialelor obţinute au arătat că, numai o parte dintre ele posedă 

luminiscență (vezi Tabelul 2). 
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Tabelul 2 

Nr. 

probei 
Materialul Metoda de sinteză Culoarea luminescenţei 

1.  ZnO:Cu hidrotermală galben pal 

2.  ZnO:Mo hidrotermală verde 

3.  ZnO:Mn hidrotermală verde albăstrui 

4.  ZnO:Mn depunere chimică roz 

5.  ZnO:Co hidrotermală  

6.  ZnO:Pd hidrotermală  
 

În Fig. 108 este prezintată proba de oxid de zinc dopat cu mangan în procesul de depunere 

chimică. Sub influența radiațiilor, cu o lungime de undă de 405 nm se observă o strălucire de 

culoare roz, care poate indica prezența de mangan în structura materialului. 

  

Fig.108. Luminescenţa mostrei de ZnO:Mn la excit.= 

405 nm. 

Fig. 109. Spectrul de transmisie 

optică a pulberii de ZnO:Mn, 

obţinut prin metoda hidrotermală. 

T=300K. 
 

 În Fig. 109 este prezentată dependența spectrală a transmisiei optice a pulberii de 

ZnO:Mn, obținută prin metoda hidrotermală. În domeniul marginii de absorbție fundamentală 

există două sectoare cu pante, extrapolarea căror pe axa lungimilor de undă dă punctul de 

intersecție, corespunzător 331,5 nm (h = 3,74 eV) și 340 nm (h = 3,64 eV). 

2.6. Proprietăți luminescente şi optice a nanopulberilor de ZnO, dopate cu ionii metalelor 

de tranziție 

A fost cercetată influenţa dopării cu elemente de tip d asupra caracteristicilor optice ale 

oxidului de zinc. Dependențele spectrale a intensității luminescenţei materialului obținut prin 

metoda hidrotermală (Fig.110), precum și prin metoda precipitării chimice din soluție (Fig.111), 

măsurate la temperaturile de 300K și 77K. După cum se poate observa din grafice, luminescență 

observabilă posedă probele dopate cu mangan, molibden și cobalt. Totodată, la probele cu 

mangan și molibden se observă o gamă destul de largă, cu o întindere considerabilă în regiunea 

ultravioletă. Caracteristicile spectrelor de luminescenta sunt prezentate în Tabelul 3.  
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Compararea spectrelor de luminescența a oxidului de zinc preparat prin diferite metode 

(Fig.111) arată că, atât valoarea intensității luminescenței în maximum, cât și poziția spectrală a 

vârfului diferă semnificativ. În materialele obținute prin metoda hidrotermală (Fig.111a), radiația 

maximă este în intervalul de lungimi de undă de ordinul a 415 nm, iar oxidul de zinc, obţinut 

prin depunere chimică, emite în regiunea galben-roșu a spectrului (550 nm și 635 nm). În 

domeniul albastră luminescența sa este foarte scăzută. Aceleaşi legităţi se observăşi şi în 

spectrele măsurate la T = 77 K (Fig.111b). 

 

Fig. 110. Distribuția spectrală a intensității luminescenţei oxidului de zinc dopat cu elemente de 

tip d la temperaturile: а) 300К; b) 77К. 

 

Fig. 111. Distribuția spectrală a intensității luminescenţei oxidului de zinc dopat cu Mn la 

temperaturile: а) 300К; b) 77К (HT – sinteza hidrotermală, DC – depunerea chimică). 

Tabelul 3 

Compoziţia 
λmax, nm Imax, u.a. λmax, nm Imax, u.a. Metoda de 

sinteză Т = 300К Т = 77К 

ZnO:Co 415; 435 27,5; 31 425 1,5 hidrotermală 

ZnO:Mo 415 26 425; 510 12; 6 hidrotermală 

ZnO:Pd 415 6 415 3,5 hidrotermală 

ZnO:Cu 440 2,5 415; 570; 635 4,5; 3; 2,5 hidrotermală 

ZnO:Mn 415 47,5 415 5,5 hidrotermală 

ZnO:Mn 550; 635 3,1; 1,7 565; 640 3,2; 2,8 depunere chimică 
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Analiza rezultatelor obținute a aratat că, pentru cercetarile din continuare ar putea fi 

interesantă doparea oxidului de zinc cu mangan, în scopul de a obține un material cu o 

luminiscență UV mai pronunțată. Este cunoscut faptul că, sensibilitatea spectrală a materialelor 

luminescente este determinată în mare măsură de cantitatea de impurități introduse [86]. Astfel, 

creșterea conținutului de mangan din sulfura de zinc deplasează spectrul luminescenţei în 

regiunea roșie [87]. Se poate presupune că, o legitate similară este proprie şi oxidului de zinc. 

Deaceea, următoarele sinteze au fost efectuate cu doze mai mici de impurități de mangan.  

Sinteza oxidului de zinc a fost realizată prin două metode: hidrotermală și depunere 

chimică. Cantitatea de impuritate introdusă a constituit 0,01 %, 0,001 % și 0,0003 %. În Fig.112 

sunt prezentate spectrele de luminescență a materialelor obținute, iar în Tabelul 4 sunt indicate 

caracteristicile cantitative ale curbelor obținute la temperatura camerei. Este evident că, cu 

scăderea concentrației de mangan crește și luminescenta UV, îar la conținutul minim de 0,0003% 

devine predominantă. De notat că, pentru probele obținute prin metoda hidrotermală, în spectrul 

de luminescenta pe lîngă maximumulul UV, corespunzător lungimii de undă de 387 nm, există o 

careva extensie în regiunea vizibilă, cu maxim la 415 nm. Iar pentru materialul obţinut prin 

depunere chimică, există doar un singur vârf UV îngust și o luminiscență slabă la 550 nm. 

 

Fig. 112. Distribuția spectrală a intensității luminiscenței în oxid de zinc dopat cu Mn obținute 

prin metoda depunerii chimice (a) și hidrotermală (b) la 300K 

 

Tabelul 4 

Concentrația Mn, % 
Metoda de 

sinteză 
λmax, nm Imax, u.a. 

0,01 
depunere chimică 

(376; 395) 

432 
45 

hidrotermală 415 47 

0,001 
depunere chimică 400; 560; 640 2; 3; 2 

hidrotermală 380; 440 9; 30 

0,0003 
depunere chimică 387; 550 25 

hidrotermală 387; 415 50;28 
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Pe baza materialelor obţinute au fost măsurate spectrele de transmisie optică (Fig.113). 

După valoarea energiei, corespunzătoare lungimii de undă obținute prin extrapolarea curbelor de 

transmisie optică pe axa lungimilor de undă, au fost calculate dimensiunile cristalitelor (Tabelul 

5). 

 

Fig. 113. Distribuția spectrală a transmisiei optice a ZnO:Mn. T = 300K. 

Таbelul 5 

Metoda de 

sinteză 

Concentraţia 

Mn, % 
λ, nm Еа, eV ΔЕа, eV r, nm 

hidrotermală 0,001 350 3,54 0,14 3,76 

depunere chimică 0,001 358 3,46 0,06 5,75 

hidrotermală 0,0003 304 4,08 0,68 1,71 

 

Cercetarea caracteristicilor luminescente a oxidului de zinc, sintetizat într-o matrice de 

alcool polivinilic în concentrații variind de la 0,007% la 5% PVA, a arătat că la concentrații 

scăzute ale matricei PVA în spectrele de  fotoluminiscentţă a oxidului de zinc luminescenţa în 

UV este evidenţiată foarte slab. Numai pulberile de ZnO, sintetizate în soluții PVA 5%, au 

luminiscență UV pronunțată. Prin urmare, sarcina ulterioară a fost realizarea sintezei de oxid de 

zinc în matrice cu concentrații mai mari de PVA. 

Pentru depunerea oxidului de zinc au fost folosite soluții de matrici cu concentrații de 

5%, 7% și 10% PVA. 

Cercetarea spectrelor de luminiscenta a probelor obținute (Fig.114) a arătat că, banda din 

ultraviolet este bine pronunţată numai pentru materialele sintetizate în matricea de 5 % PVA, iar 

odată cu creșterea concentrației de alcool polivinilic aceasta scade brusc. Astfel, concentrația 

matricei de 5 % PVA a este optimă pentru sinteza oxidului de zinc cu luminiscență în UV. 
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Fig.114. Distribuția spectrală a intensității fotoluminescenței oxidului de zinc sintetizat în 

matrice de alcoolul polivinilic la temperaturile: а) 300К; b) 77К. 

 

Sinteza în matrici de polietilenglicol și polibutilmetacrilat au permis obținerea pulberii de 

oxid de zinc, cu un maxim de emisie la 431 nm și 420 nm, respectiv (Fig.115), cu o intensitate a 

luminescenței suficient de mare. 

 

Fig. 115. Distribuția spectrală a intensității fotoluminescenței oxidului de zinc sintetizat în 

matrice de polibutilmetacrilat (1) și polietilenglicol (2) la 300K. 

 

Spectrele de transmisie optică a materialelor obținute au fost măsurate pe straturile depuse pe un 

substrat de cuarț în procesul de sinteză (Fig. 116). După cum se poate observa din figură, 

straturile mai puțin transparente s-au format pe probe obținute în 5% PVA. Odată cu creșterea 

concentrației de PVA crește transparența stratului. Stratul cel mai transparent a fost obţinut în 

matrice de alcool polivinilic de 10% PVA. Se poate presupune că procesul de formare a ZnO 

într-o matrice de concentrație ridicată este mai dificil, iar cantitatea de particule de oxid de zinc 

format scade comparativ cu sinteza în mediu mai puțin concentrat. 
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 Confirmarea acestei ipoteze poate servi compararea cantităților de produs finit din 

matrici cu diferite concentrații de PVA. Cantitatea de pulbere de ZnO, obținut în matricea de 

10%, prin evaluarea externă, a fost de aproximativ 2-3 ori mai mică, decât la sinteza la 5%. 

Fig. 116. Distribuția spectrală a transmisiei optice a oxidului de zinc sintetizat în matrice de 

alcool polivinilic. T = 300K. 
 

Trebuie de remarcat faptul că, pe curbele de transmisie pentru toate concentrațiile de 

PVA se observă două pante: una în regiunea lungimilor de undă scurte de circa 240 nm, ce diferă 

puţin pentru diferite concentrații de PVA, și alta în regiunea lungimilor de undă mai mari, pentru 

care punctele de intersecţie a curbelor de transmisie cu axa lungimilor de undă dau valori mai 

distincte de lungimi de unda, ce corespund diferitor concentraţii de PVA. Posibil, că această 

particularitate a spectrelor de transmisie se datorează influenței materialului matricei, care 

formează un compozit cu ZnO. Din valorile lungimilor de undă, corespunzătoare punctelor de 

intersecție ale porțiunii drepte înclinate cu axa lungimilor de unda, au fost efectuate calcule 

formale a dimensiunilor potențiale a particulelor de ZnO, formate în matrici cu concentrații 

diferite. Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 6. 

Tabelul 6 

Concentraţia 

polimerului, % 
λ, nm Еа, eV ΔЕа, eV r, nm 

5 
242 

250 

5,12 

4,96 

1,72 

1,56 

1,07 

1,15 

7 238 5,21 1,81 1,04 

10 
248 

280 

5,10 

4,43 

1,70 

1,03 

1,08 

1,40 

 

Pe baza acestor lucrări au fost făcute următoarele concluzii: 
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1. Studiul a demonstrat efectul dopării oxidului de zinc cu elemente de tip d asupra 

proprietăților sale luminescente, doparea cu mangan produce radiație de o intensitate 

radiativă mai mare și extinde gama de luminiscența a oxidului de zinc în regiunea 

UV. 

2. Odată cu scăderea concentrației de mangan crește luminescență UV și banda vizibilă 

se stinge. 

3. La o concentrație de 0,0003% mangan în spectrele de luminiscență a ZnO obţinut prin 

depunere chimică, există doar un vârf îngust UV (radiație în regiunea vizibilă practic 

lipseşte). Iar pentru oxidul de zinc produs prin metoda hidrotermală, pe lîngă vârful 

UV se observă o lărgire a spectrului în zona albastră. 

4. Sinteza oxidului de zinc în matrice PVA cu diferită concentrație de alcool polivinilic 

a arătat că luminescența UV depinde de concentrația matricei, adică de mărimea 

particulelor sintetizate de ZnO. La concentrații scăzute de PVA aceasta lipseşte și 

apare, începînd de la concentrații de aproximativ 5%.  Creșterea în continuare a 

concentrației matricei conduce la o reducere semnificativă a benzii UV și 

amplificarea luminiscenței în domeniul vizibil. 

 

2.7. Proprietăţi luminescente a pulberilor de ZnO, obţinute prin metoda înlocuirii 

izovalente 

Una din metodele perspective de obţinere a oxidului de zinc este metoda înlocuirii 

izovalente [81], care permite a crea materiale cu proprietăți noi. Mai jos sunt aduse rezultatele 

cercetărilor proprietăților luminescente a oxidului de zinc sub formă de pulbere, obţinut prin 

metoda înlocuirii izovalente din sulfid de zinc (ZnS).  

În calitate de material iniţial a servit pulberea de ZnS, obţinută prin depunere din soluţie 

apoasă de sare de zinc şi tiouree [88]. Oxidul de zinc a fost obţinut prin tratarea termică a 

pulberii de sulfid de zinc la aer în intervalul de temperaturi de la 850C până la 1100C în decurs 

de două ore. În procesul acestei tratări are loc înlocuirea atomilor de sulf cu atomi de hidrogen cu 

formarea oxidului de zinc [75]. Mostrele pentru cercetarea proprietăților luminescente 

constituiau straturi de pulbere de oxid de zinc cu grosimea de 5 m, depuse pe suport de sticlă. 

Cercetarea spectrelor de FL s-a realizat la temperatura camerei în diapazonul lungimilor de undă 

de la 350 nm până la 700 nm la excitare cu radiaţie laser de lungime de undă 337 nm. În calitate 

de aparat spectral s-a utilizat monocromatorul МДР-23 cu receptorul radiaţiei ФЭУ-51. 

Înregistrarea semnalului a fost realizată cu ajutorul sistemului standard de detectare sincronă.  

În Fig.117 sunt prezentate dependenţele intensităţii FL de lungimea de undă pentru probele, 

obţinute la diferite temperaturi de tratare a pulberii iniţiale de ZnS. 
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La temperatura de tratare egală cu 870С, 

maximumul principal al benzii de FL este localizat 

la 445 nm (h = 2,79 eV). O intensitate mai mică 

are banda cu maximumul, localizată la 465 nm (h 

= 2,67 eV). Pe măsura creşterii temperaturii de la 

920С, spectrul de FL a probei cercetate este 

deplasat puțin în regiunea undelor lungi a 

spectrului. Odată cu aceasta, maximumul lateral, 

localizat la 465 nm după intensitate devine 

predominant, iar pe panta din regiunea undelor 

lungi a benzii de FL se evidențiază clar un 

maximul de radiaţie, localizat la 540 nm (h = 

2,30 eV). Semilăţimea benzii se micșorează.  

Majorarea în continuare a temperaturii de 

tratare a pulberii inițiale de ZnS succesiv până la 

1050С conduce la deplasarea maximumului 

principal de FL în regiunea undelor lungi a 

spectrului (Fig. 117, inserţia, Tabelul 1).  

Intensitatea benzii de FL cu maximum la 

540 nm , odată cu creşterea temperaturii de tratare 

a pulberii creşte şi, la temperatura de 950С şi 

1050С, aceasta se evidențiază sub formă de 

îndoire în regiunea undelor lungi pe panta 

intensităţii benzii principale de FL, conducând la 

îngustare semnificativă a benzii de luminescenţă 

în general (Fig. 117), ceea ce, probabil, este legat 

de majorarea părţii de oxid de zinc în pulberile de 

ZnS tratate la aceste temperaturi. Deplasarea în 

regiunea undelor lungi a spectrului a maximumului 

principal a benzii de FL a pulberilor de ZnS 

studiate, odată cu creşterea temperaturii de tratare, 

este neuniformă (Fig.117, inserţie, Tabelul 8). Din Tabelul 8 se observă că, viteza maximală de 

deplasare a benzii de FL se observă la tratarea pulberii de ZnS în intervalul de temperaturii de la 

950С până la 1050С şi constituie 0,67 nm/С. 

 

Fig.117. Spectre de FL a pulberilor de 

ZnS, tratate termic la aer la diferite 

temperaturi. T =300K, exc = 337 nm.  

În inserţie: dependenţa poziţiei spectrale 

a maximumului benzii de FL de 

temperatura tratării pulberii de ZnS. 
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Tabelul 7 

Poziţia spectrală a maximumurilor benzilor de FL  

la diverse temperaturi de tratare a pulberii inițiale de ZnS 

 

, eVmaxh , nmmax С, tratareТ 

2.79 

2.67 

2.56 

2.48 

445 

465 

485 

500 

870 

920 

950 

1050 

 

Tabelul 8 

Viteza deplasării termice a maximumului principal al benzii,   

pentru diferite intervale de temperaturi de tratare a pulberii inițiale de ZnS 
 

Interval de temperaturi, 

С 
Тtrat., С max, nm 

, 

nm/С 

870–920  

920–950  

950–1050 

50 

30 

100 

20 

20 

15 

0,40 

0,67 

0,15 
 

Se poate presupune că, în acest interval de temperaturi are loc procesul cel mai intensiv de 

înlocuire izovalentă a sulfului cu oxigen. Majorarea în continuare a temperaturii de tratare în 

intervalul de temperaturi de la 950С până la 1050С micşorează brusc viteza de deplasare a 

maximumului benzii de radiaţie a pulberii studiate (Fig. 117, inserţie). 

Conform autorilor [89], la dizolvarea oxigenului în ZnS se formează soluţia solidă de 

înlocuire ZnSO şi formele de bază a prezenţei hidrogenului în sulfidul de zinc sunt soluţia solidă 

de ZnSO şi eliminările fazei ZnOS. Se poate presupune că, la temperatura de tratare de 1050С 

partea fazei ZnOS practic complet determină compoziţia pulberii tratate termic, cu toate că, o 

parte oarecare a soluţiei solide de ZnSO mai este prezentă. Se cunoaşte că, dizolvarea ZnO în 

matrice de ZnS conduce la micşorarea parametrilor reţelei cristaline a ZnSOS deoarece raza 

ionului de oxigen (1.28 Å) este mai mică decât a sulfului (1.78 Å) [90]. Dacă se ia în 

consideraţie faptul că, parametrii reţelei de ZnS de structură hexagonală sunt egali cu ао = 0,3826 

nm şi со = 0,6262 nm [90], micşorarea parametrilor reţelei pulberii de ZnS tratată la aer la 

1050С până la valorile ао = 0,3249 nm şi со = 0,5206 nm (со/ао = 1,602), obţinute prin analiza 

cu raze X cu difractometrul DRON-3 (Fig.118), indică asupra formării preponderent a fazei 

ZnOS în matricea de ZnS. Valorile obţinute a parametrilor reţelei, apropiate de valorile 

corespunzătoare pentru ZnO, permite a presupune că, pulberea obţinută în mare măsură prezintă 

oxidul de zinc, pentru care, după cum este cunoscut, raportul со/ао = 1,60 [90]. 
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 La rândul său, maximumul spectrului de FL la tratarea pulberii de ZnS la temperatură 

înaltă la aer este localizat la 500 nm (Fig.117, inserţie), adică în regiunea verde a spectrului, ceea 

ce este caracteristic pentru oxidul de zinc [81]. În aşa fel, rezultatele analizei roentgenfazice şi 

cercetării spectrelor de FL sunt în acord bun.   

 Natura benzii luminescenţei verzi a ZnO, localizate în vecinătatea 500 nm, nu este 

determinată univoc, necătând că este activ discutată în literatură [81]. În lucrările începătoare 

[91], banda de FL în regiunea verde a spectrului univoc era atribuită impurităţii de cupru în ZnO. 

O particularitate caracteristică a acestei benzi este prezenţa structurii fine de fonon. În lucrările 

mai târzii [92] au fost prezentate argumente convingătoare în folosul vacansiilor de oxigen VO, 

ca defecte responsabile de banda luminescenţei verzi, localizate la 500 nm. Dar această bandă, 

asemănător celei prezentate în Fig.117, deja nu mai avea structură fină de fonon. Autorii 

lucrărilor [93, 94] au atribuit banda non-structurală a luminescenţei verzi în spectrul de FL a 

ZnO acceptorilor VZn.  

 Pentru explicarea naturii benzii non-structurale a luminescenţei verzi a ZnO au fost 

propuse aşa tranziţii electronice cum ar fi: 1) tranziţia de pe nivelul donor VO, situat în apropiere 

(0,7 eV) de banda de conducţie, în banda de valenţă [95]; 2) tranziţia de pe nivelul VO pe 

nivelul acceptor VZn în cadrul modelului pereche donor-acceptor (PDA) [94]; 3) tranziţia din 

banda de conducţie pe nivelul VZn [93]. Autorii lucrării [81] menţionează că, primele două tipuri 

de tranziţii electronice, din cele menţionate, sunt puţin probabile. Dacă se ia în consideraţie ca 

versiune de lucru mecanismul de recombinare liber-legat, adică tipul trei de tranziţii electronice, 

responsabile de banda de FL observată, localizată la 500 nm, atunci se poate estima adâncimea 

poziționării nivelului acceptor EA din relaţia 

kThEE gA +−= max ,                                                    (1) 

Fig.118. Roengenograma pulberii de ZnS, tratată la aer la Тtrat. = 1050C. 



112 

unde Eg este lățimea benzii interzise a semiconductorului, k - constanta Boltzmann. Dacă se ia la 

temperatura camerei pentru ZnO Eg = 3,4 eV, hmax = 2,48 eV şi k = 8.610-5 eV/K; obţinem 

pentru adâncimea poziționării nivelului acceptor, EA = 0,95 eV. 

 Evoluţia spectrelor de FL a pulberii de ZnSO, odată cu creşterea temperaturii de tratare 

(Fig.117) demonstrează în mod reprezentativ formarea fazei de ZnOS în matrice de ZnS. La 

temperatura de tratare minimală de 870C, concentraţia oxigenului ce înlocuieşte atomii de sulf, 

este comparativ mai mică şi maximumul spectrului de radiaţie este localizat la 445 nm (Fig. 

117), ceea ce este în acord cu poziţia maximumului spectrului de radiaţie a cristalelor de ZnS, 

care conţin o cantitate mică de oxigen dizolvat în ele (0,3 ÷ 0,4 % mol.) [90]. Pe măsura creşterii 

temperaturii tratamentului termic, spectrul FL pulberilor studiate se deplasează în regiunea 

undelor lungi, ceea ce este logic de legat cu majorarea conţinutului de oxigen în ele cu formarea 

preponderent a fazei ZnOS. În cele din urmă, la temperatura maximală a tratării, egală cu 

1050C, maximumul de luminescenţă este localizat la 500 nm, ce este în acord bun cu datele 

autorilor [90] pentru cristalele de ZnS, crescute din topitură cu adaos de oxid de zinc în cantitate 

mai mare de 0,5 % mol. Odată cu aceasta, cum se menţionează în [90], defectuozitatea cristalelor 

de ZnS considerabil se măreşte şi se observă eliminarea oxidului de zinc ca fază.  

2.8. Proprietăţi luminescente a oxidului de zinc, dopat cu impuritate de crom 

  

Semiconductorii cu bandă interzisă largă sunt utilizaţi activ din cauza transparenţei lor optice 

în diapazonul vizibil al spectrului. Introducerea diferitor impurităţi în aceste materiale extinde 

domeniul de utilizare al acestora. Oxidul de zinc este unul din materialele cunoscute, 

proprietățile optice şi radiative ale căruia sunt intens studiate. Astfel, impuritatea de mangan în 

oxidul de zinc adaugă noi benzi de radiație în domeniul vizibil al spectrului [61]. La rândul său, 

autorii [96, 97] consideră că, doparea ZnO cu ioni de crom permite a scăpa de radiaţia 

ultravioletă (UV) în folosul benzilor de radiaţie din regiunea vizibilă a spectrului. Însă s-a 

dovedit că, oxidul de zinc se dopează slab cu impuritate de crom în procesul metodelor chimice 

de sinteză a acestui material. În legătură cu aceasta, în lucrarea dată este prezentată analiza 

comparativă a proprietăţilor radiative a nanopulberilor şi peliculelor subţiri de ZnO şi ZnO:Cr, 

obţinute prin diferite metode, cu scopul selectării metodelor de sinteză a ZnO:Cr, care permite 

doparea mai eficientă a probelor cu impuritate de crom.   

Pulberile nanocristaline ZnO şi ZnO:Cr au fost sintetizate prin metode chimice: medoda 

depunerii chimice din soluţie apoasă şi metoda hidrotermală. Ambele sinteze erau realizate din 

soluţii identice, componentele principale ale căror erau nitratul de zinc şi urotropina. La început 

au fost obţinute pulberile iniţiale de ZnO ce nu conţineau impuritate. Impuritatea dopantă de Cr 

era adăugată în soluţia iniţială până la începutul sintezei. În calitate de adaos dopant a fost 

utilizată clorura de crom trivalent (CrCl3) în cantitate de 50 mg la 300 ml de soluţie iniţială. Este 
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necesar de a menţiona că, sarea dată nu se dizolvă în apă la temperatura camerei şi aproape nu se 

dizolvă la temperaturi mai înalte. La finele sintezei pe fundul reactorului, în care s-a realizat 

depunerea chimică, s-a observat un precipitat, constatat din praf alb de oxid de zinc şi 

microcristale de clorură de crom, culoarea căror rămânea aceeaşi, ca şi până la sinteză, adică 

culoarea liliacului. Afară de aceasta,, cristalitele se separau uşor de pulberea iniţială de ZnO. 

Cantitatea impurităţii nereacționate după sinteză, estimată vizual, nu se deosebea de cantitatea 

celei introduse în soluţie. O parte de impuritate: particule mai uşoare, ce pluteau la suprafaţa 

soluţiei de reacţie după sinteză, s-a reuşit a strânge. Restul s-au dovedit a fi amestec cu o parte de 

pulbere de ZnO. Din partea de pulbere de oxid de zinc neamestecat cu clorură de crom au fost 

confecţionate probe pentru măsurarea spectrelor de luminescenţă.  

Precipitatul, obţinut în rezultatul sintezei hidrotermale, de asemenea conţinea, pe lângă 

pulberea de ZnO, impuritate nereacţionată. În acelaşi timp, culoarea impurităţii s-a schimbat şi a 

devenit verde, ceea ce este caracteristic pentru oxidul de crom. Probabil, sub acţiunea 

temperaturii mai inalte (180C), decât la depunerea chimică, s-a realizat oxidarea clorurii de 

crom până la oxid de crom. Controlul expres al luminescenţei pulberilor obţinute la excitarea cu 

radiaţie laser cu lungimea de undă 405 nm a arătat că, culoarea luminescenţei pulberelor 

nedopate şi dopate cu crom este diferită. Aceasta permite a presupune că, o cantitate de ioni de 

crom a intrat în structura oxidului de zinc.  

Peliculele de ZnO policristalin la suprafaţa cristalului de ZnSe şi peliculele de ZnO:Cr pe 

suprafaţa cristalului de ZnSe:Cr au fost obţinute prin înlocuirea izovalentă a selenului cu oxigen 

în procesul tratării termice a cristalelor de ZnSe şi ZnSe:Cr la aer la T = 830K în decurs de 30 

ore. În calitate de materiale iniţiale au fost utilizate cristalele de ZnSe, crescute din topitură. 

Doparea acestor cristale era realizată în procesul tratării termice în topitură de Zn+x % at. Cr 

(x=0,3; 1,1; 3,2) la T = 1180K în decurs de 100 ore.  

Spectrele de FL a nanopulberilor şi peliculelor subţiri de ZnO şi ZnO:Cr au fost cercetate la 

temperatura camerei în intervalul lungimilor de undă de la 360 nm până la 2500 nm la excitarea 

cu radiaţie laser cu lungimea de undă de 337 nm, 473 nm şi 532 nm. Radiaţia probelor a fost 

analizată cu monocromatorul МДР-23, înregistrată cu ФЭУ-100 şi detector pe baza PbS.  

În Fig. 119 sunt prezentate spectre de FL probelor de oxid de zinc nedopate şi dopate cu 

crom, obţinute prin metodele descrise mai sus, în domeniul vizibil la excitarea cu radiaţie UV a 

laserului (337 nm). Calitativ probele pot fi împărţite în slab dopate (pulberi de ZnO:Cr) (Fig.119 

a, b) şi puternic dopate (pelicule de ZnO:Cr, obţinute pe suprafaţa cristalului de ZnSe:3,2%at.Cr) 

(Fig.119c). În spectrele de FL la toate tipurile de probe ZnO şi ZnO:Cr în domeniul vizibil al 

lungimilor de undă se observă benzi caracteristice de radiaţie de natură excitonică, cu 

maximumuri localizate în vecinătatea lungimilor de undă de la 381 nm până la 392 nm. Sunt 



114 

prezente de asemenea şi benzile late de FL în regiunea lungimilor de undă mai mari a spectrului 

de radiaţie vizibilă. 

Fig. 119. Spectre de FL a probelor de ZnO (1) şi ZnO:Cr (2), obţinute prin metodele: 

а) depunere chimică; b) hidrotermală; с) înlocuire izovalentă. λexcit = 337 nm, Т = 300К. 

 

Aceste benzi care cuprind intervalul lungimilor de undă de la 500 nm până la 700 nm, de 

obicei, sunt legate cu defecte native ZnO:VO, VZn, centre antistructurale ZnO, Zni şi tranziţii Zni 

→ VZn. Odată cu aceasta, se consideră că, defectele principale, responsabile de aceste benzi de 

radiaţie sunt VO şi VZn în diferite stări de sarcină. Pentru banda de radiaţie în regiunea 490 nm 

sunt responsabile tranziţiile electronilor din banda de conducţie pe nivelul format de vacansia 

oxigenului (VO), iar pentru banda de FL localizată în domeniul 550 nm (Fig.119a) – tranziţiile pe 

nivelul vacansiei de zinc (VZn) [98]. Intensitatea benzii radiaţiei marginale a peliculelor subţiri de 

ZnO, obţinute prin înlocuirea izovalentă, este mai mare decât intensitatea benzilor analogice în 

spectrul de FL a pulberilor obţinute prin metode chimice. Aceasta permite a presupune, că 

peliculele de ZnO, obţinute pe cristalele de ZnSe sunt mai perfecte. 

Doparea pulberilor de oxid de zinc cu impuritate de Cr conduce la creşterea intensităţii 

benzilor radiaţiei marginale (Fig.119a,b). Odată cu aceasta, dacă impuritatea de Cr în pulberile 

obţinute prin metoda depunerii chimice conduce la creşterea intensităţii şi benzii de radiaţie în 

domeniul undelor lungi (Fig.119a), atunci intensitatea radiaţiei în domeniul undelor lungi pentru 

pulberile, obţinute prin metoda hidrotermală, se micşorează, în special în partea lungimilor de 

undă scurte (Fig.119b). Schimbările menţionate în spectre sunt legate, probabil, de completarea 

vacansiilor de zinc cu ioni de crom.  

La rândul său, doparea peliculelor subţiri de ZnO cu impuritate de Cr, în procesul de oxidare 

a suprafeţei cristalelor ZnSe:Cr, conduce la efectul invers. Înlocuirea izovalentă a Se cu oxigen 

la formarea peliculelor ZnO:Cr pe suprafaţa cristalului de ZnSe:Cr stimulează micşorarea bruscă 

a intensităţii benzilor de FL atât în regiunea marginală, cât şi în cea a lungimilor de undă mari a 

spectrului (Fig.119c). Probail, aceasta este legat de faptul că, la doparea puternică cu impuritate 

de Cr se măreşte concentraţia defectelor structurale şi canalelor recombinării neradiative sau la 

doparea cu impuritate de Cr se formează complexe VZn+Cr, care sunt caracteristice pentru 
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sistemul saturat cu oxigen [99]. În intervalul lungimilor de undă de la 0,7 m până la 3,0 m 

radiaţia pulberilor cercetate şi peliculelor subţiri nu a fost observată.  

În Fig.120 sunt prezentate spectrele de FL în domeniul lungimilor de undă mari a spectrului 

vizibil a pulberilor şi peliculelor subţiri de ZnO şi ZnO:Cr la excitarea cu radiaţie laser cu 

lungimea de undă 437 nm (Fig.120a) şi 532 nm (Fig.120b). Curbele obţinute sunt normate la 

unitate.  

S-a stabilit că, la excitarea cu radiaţie de lungime de undă egală cu 473 nm, spectrul de FL a 

pulberilor de ZnO, atât nedopate, cât şi dopate cu Cr, obţinute prin metodele depunerii chimice şi 

hidrotermală, constă din banda lată cu maximum la 530 nm. Doparea pulberilor de ZnO cu 

impuritate de Cr conduce la micşorarea intensităţii acestei benzi şi apariţia particularităţii pe 

panta din regiunea undelor lungi în vecinătatea (615620) nm. În spectrul de FL a peliculelor 

subţiri nedopate de ZnO se observă o bandă de radiaţie cu maximum la 590 nm (Fig.120b) şi 

trăsăturii lângă 615 nm. Doparea cu Cr a peliculelor conduce la micşorarea intensităţii benzii de 

FL, deplasarea ei în regiunea undelor lungi pe contul majorării aportului relativ al radiaţiei cu 

maximum la 615 nm.  

  

Fig. 120. Spectre normate de FL în domeniul vizibil al lungimilor de undă a probelor de ZnO (1, 

3, 5) şi ZnO:Cr (2, 4, 6), obţinute prin metodele: 1, 2 – depunere chimică; 3, 4 – hidrotermală;  

5, 6 – înlocuire izovalentă. λexcit = 473 nm (a), 352 nm (b).  Т = 300К.  
 

Majorarea lungimii de undă a radiaţiei excitante până la 532 nm nu conduce la careva 

schimbări structurale ale benzilor de radiaţie a probelor studiate. Maximumurile benzilor de FL a 

tuturor probelor de ZnO, atât nedopate, cât şi a celor dopate cu Cr, exclusiv peliculele subţiri de 

ZnO:Cr, sunt localizate în vecinătatea 580 nm (Fig.120b). Introducerea Cr în probe conduce, ca 

şi în cazul energiilor de excitare precedente, la micşorarea intensităţii benzilor de radiaţie şi 

careva extindere a acestora în partea lungimilor de undă mari. În spectrul de FL a peliculelor 

subţiri de ZnO:Cr se observă o bandă largă de radiaţie cu maximum la 625 nm (Fig.120b). 

În Fig.121 sunt prezentate spectrele de FL în regiunea IR a lungimilor de undă a 

nanopulberilor şi peliculelor subţiri de ZnO:Cr. În spectrele de FL a pulberilor de ZnO:Cr, 
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obţinute prin metoda depunerii chimice, se observă o bandă lată de radiaţie cu maximum la 925 

nm, intensitatea şi poziţia spectrală a cărei nu depinde de lungimea de undă a radiaţiei excitante 

(Fig.121a).  

 

 
 

Fig. 121. Spectre de FL în domeniul IR pentru probele ZnO:Cr, obţinute prin (а) metoda 

depunerii chimice şi (b) înlocuire izovalentă. λexcit = 473 nm (1), 532 nm (2). Т = 300К. 

 

 În spectrele de FL a peliculelor subţiri de ZnO:Cr, obţinute prin înlocuirea izovalentă 

(Fig.121b), se observă o bandă caracteristică de radiaţie cu maximum în vecinătatea 2000 nm, 

corespunzătoare tranziţiilor intracentrale a ionilor CrZn
2+(5E→3T1) [9]. Intensitatea acestei creşte 

cu majorarea lungimii de undă a radiaţiei excitante. La etapa actuală rămâne neclar dacă centrele 

de luminescenţă sunt numai în cristalul de ZnSe:Cr sau este prezent în pelicula formată de 

ZnO:Cr.  

In aşa mod, a fost stabilit că, doparea nanopeliculelor de ZnO cu impuritate de Cr, în 

procesul obţinerii prin metoda depunerii chimice şi hidrotermală, îmbunătăţesc calitatea lor.  

Peliculele subţiri de ZnO, obţinute pe cristalele de ZnSe prin metoda înlocuirii itovalente, 

sunt structural mai perfecte, decât pulberile, obţinute prin depunere chimică sau metoda 

hidrotermală. Doparea puternică a cristalelor de ZnSe cu crom conduce la obţinerea pe suprafaţa 

lor prin metoda înlocuirii izovalente a peliculelor de ZnO:Cr cu intensitate joasă a benzilor de FL 

atât în regiunea undelor scurte, cât şi în cea a undelor lungi a spectrului vizibil. Sunt depistate noi 

benzi de radiaţie atât în domeniul vizivil (615 nm, 625 nm), cât şi IR (925 nm, ~2000 nm) a 

spectrului de FL a nanopulberilor şi peliculelor subţiri de ZnO:Cr.  

2.9. Caracteristici  luminescente a pulberilor de oxid de zinc dopate cu mangan 

În această lucrare prezentăm rezultatele unui studiu al proprietăţilor luminescente ale 

oxidului de zinc nanocristalin dopat cu Mn. Cantitatea de impurităţi introduse a fost de 0,0003 

%, 0,001 % şi 0,01 %. Sinteza oxidului de zinc a fost efectuată prin două metode: precipitarea 

hidrotermală şi chimică.  
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Sinteza hidrotermală a fost efectuată în autoclave. Autoclava folosită în experimentele 

noastre a constat într-un cilindru fluoroplastic cu un capac şi o carcasă din oţel care se închide 

strâns, care este capabilă să reziste la temperaturi şi presiuni ridicate. Azotatul de zinc Zn(NO3)2 

şi urotropina C6H12N4 au fost utilizate ca materii prime pentru sinteza oxidului de zinc la 

concentraţii egale ale reactivilor. S-au preparat separat soluții apoase ale materiilor prime. 

Concentraţiile de soluţii în toate experimentele au fost egale şi au fost de 0,05M. Volumul 

soluţiei din fiecare componentă a fost de 100 ml. Soluţiile de azotat de zinc şi urotropină în 

cantităţi egale au fost combinate şi amestecate. Amestecul de reacţie preparat în acest mod a fost 

turnat în cilindrul fluoroplastic al autoclavei. Gradul de umplere a cilindrului a fost de 

aproximativ 50 %. Cilindrul a fost plasat într-o carcasă din oţel și a fost înşurubat foarte bine cu 

capac. Apoi s-a introdus într-un termostat, preîncălzit la 120°C şi menţinut timp de 1 oră, după 

care temperatura termostatului creştea până la 180°C și menţinerea la această temperatură a fost 

efectuată încă o oră. Apoi termostatul era oprit şi autoclava a rămas în el până când sa răcit 

complet. După răcire completă, autoclava a fost deschisă. Produsele de reacţie, care prezentau o 

soluţie gălbuie reziduală cu pulberea depusă la fund, au fost turnate într-un pahar şi spălate în 

mod repetat în apă distilată. Pulberea spălată s-a filtrat şi s-a uscat în aer. 

Precipitarea chimică a fost efectuată utilizând un agitator magnetic. În vasul pentru sinteza 

au fost turnate 0,05M cantităţi egale de soluţie de azotat de zinc şi hexamină, la fund era plasată 

ancora magnetică, iar vasul a fost pus pe elementul de încălzire al agitatorului. Apoi, au fost 

stabilite viteza de amestecare necesară şi temperatura de sinteză. În experimentele noastre, 

sinteza a fost efectuată în două etape. În prima etapă a fost setată o temperatură de aproximativ 

70°C şi la această temperatură soluţia a fost menţinută timp de 1,5 - 2 ore. Apoi temperatura a 

crescut până la 90 - 95°C, iar soluţia a fost menţinută în aceste condiții timp de încă 2 - 2,5 ore. 

După aceea, încălzirea era oprită, iar amestecarea a continuat timp de aproximativ o jumătate de 

oră. După aceasta, amestecarea era stopată şi soluţia lăsată până când s-a răcit complet. Pulberea 

rezultată a fost spălată în mod repetat în apă distilată, filtrată şi uscată în aer.  

Cercetarea proprietăţilor FL în gama de lungimi de undă 350 - 700 nm a fost realizată prin 

excitarea probelor cu radiaţii de la un laser pulsator ИЛГИ-503 (λexc = 337 nm) în intervalul 90-

300K. A fost realizată analiza cu raze X a structurii substanţelor. A fost stabilit că, la temperatura 

camerei şi concentraţia minimală a impurităţii dopante de Mn în ZnO, radiaţie predominantă este 

FL marginală (Fig. 122), indiferent de metoda de obţinere a pulberilor. Banda de radiaţie UV 

este condiţionată de recombinarea excitonilor liberi [100]. Spectrele de FL marginală a 

pulberilor, obţinute prin diferite metode, diferă între ele după intensitatea de radiaţie şi 

particularităţi suplimentare, care pentru ZnO chimic precipitat sunt prezentate printr-o bandă de 

radiaţie cu maximum la 550 nm, iar pentru pulberile obţinute prin metoda hidrotermală – prin 

inflexiunea lângă 415 nm.  
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Este cunoscut faptul că, centre ale benzii amplificate de radiaţie în apropiere de 415÷430 nm 

sunt vacansiile neutre de oxigen VO [101, 81].  

Odată cu majorarea concentraţiei de Mn, care completează VZn, creşte concentraţia VO, ce 

conduce la redistribuirea intensităţilor benzilor radiaţiei marginale a pulberilor ZnO:Mn şi 

predominantă devine banda complexă de radiaţie la 415 nm. Odată cu aceasta, intensitatea 

radiaţiei în domeniul excitonic al spectrului de FL se stinge şi banda de radiaţie UV dispare 

odată cu majorarea concentraţiei de Mn.  

  

 Odată cu majorarea temperaturii până la 90K, structura spectrelor de FL a pulberilor 

ZnO:Mn, obţinute prin ambele metode, practic nu se schimbă (Fig. 123). Se observă doar o 

deplasare neesenţială a tuturor benzilor de radiaţie marginală în domeniul undelor scurte, ce este 

condiţionat de variaţia odată cu temperatura a lăţimii benzii interzise a ZnO. Însă caracterul 

variaţiei intensităţilor benzilor odată cu variaţia concentraţiei impurităţii dopante de Mn în 

pulberile obţinute prin metoda hidrotermală, se schimbă considerabil. Odată cu majorarea 

concentraţiei Mn, intensitatea benzii radiaţiei „albastre” (411÷420) nm scade (Fig. 123 b). 

 

Fig. 122. Distribuţia spectrală a intensităţii FL ZnO:Mn, obţinut prin metoda depunerii 

chimice (а) şi metoda hidrotermală (b). Т = 300К. 

Fig. 123. Distribuţia spectrală a intensităţii FL ZnO:Mn, obţinut prin metoda depunerii 

chimice (а) şi metoda hidrotermală (b). Т = 90К. 
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 Evoluţia cu temperatura a spectrului de FL a pulberilor de ZnO cu concentraţie minimă 

de Mn este prezentată în Fig. 124.  

 

Din figură se vede că, odată cu creşterea temperaturii, intensitatea benzii de radiaţie 

excitonică se atenuează, iar maximumul ei se deplasează în domeniul undelor lungi de la 370 

spre 385 nm, pe contul variaţiei lăţimii benzii interzise în funcţie de temperatură. Banda cu 

lungimea de undă mai mare a radiaţiei marginale, următoarea după banda excitonică, odată cu 

majorarea temperaturii nu-şi schimbă poziţia spectrală. Însă intensitatea ei scade mai lent, decât 

intensitatea benzii excitonice şi la temperaturi înalte aceasta devine predominantă după 

intensitate în spectrul de FL.  

 Este cunoscut faptul că, defectele donoare principale în ZnO sub formă de pulbere sunt 

vacansiile de oxigen, care participă în formarea benzilor de radiaţie „albastră” şi „verde” [81, 

101]. La rândul său, ionii de Mn care înlocuiesc ionii de Zn sau care completează VZn [81, 102], 

formează în apropierea benzii de valenţă un nivel acceptor. Golurile de neechilibru sunt captate 

pe aceste centre de Mn, iar electronii sunt localizaţi pe nivelul donor VO, creând condiţii 

favorabile pentru recombinarea donor-acceptor. Modelul de tranziţii radiative descris nu 

contrazice dependenţa de concentraţie a intensităţii benzii cu maximum la 415 nm. (Fig. 122b). 

Odată cu majorarea concentraţiei manganului, intensitatea acestei benzi creşte. Însă, 

independenţa poziţiei maximului acestei benzi de temperatură, nu exclude atribuţia acestei la 

tranziţiile intracentrale în limitele ionilor Mn2+. Cu toate că, este puţin probabil ca tranziţiile 

intracentrale să fie responsabile de o aşa radiaţie energetic înaltă. 

 

 

Fig. 124. Evoluţia spectrului de FL cu temperatura a pulberilor de ZnO:Mn (0,003 % аt.), 

obţinut prin metoda hidrotermală. 
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2.10. Proprietăţi radiative a pulberilor de ZnO dopat cu Eu 

Sinteza oxidului de zinc, dopat cu europiu (Eu) s-a efectuat cu utilizarea unui interval larg 

de concentraţii a impurităţii dopante. Cantitatea de impuritate de Eu (acetat Eu) în soluţia iniţială 

cu volumul de 150 ml a constituit 32,4 mg, 8,4 mg şi 0,7 mg. Sinteza s-a realizat prin două 

metode: depunerea chimică şi în condiţii hidrotermale. În ambele metode au fost folosite soluţii 

iniţiale.  

 

Spectrele de FL a pulberilor obţinute s-au măsurat la 80K şi 300K şi sunt prezentate în 

Fig.125 şi Fig. 126 pentru pulberile sintetizate prin depunere chimică şi metoda hidrotermală, 

corespunzător.  

Parametrii spectrelor de FL sunt prezentate în Tabelul 9 şi 10.  

 

 

Fig. 125. Spectre de FL a pulberilor de ZnO:Eu, obţinut prin metoda depunerii chimice.  

T,K: a – 80; b – 300. 

Fig. 126. Spectre de FL a pulberilor de ZnO:Eu, obţinut prin metoda hidrotermală. 

T,K: a – 80; b – 300. 



121 

Tabelul 9. Parametrii spectrelor de FL a pulberilor de ZnO:Eu (depunere chimică) 

Conţinut de 

Eu (acetat  

Eu), mg 

λ1max, nm λ2max, nm λ3max, nm 
Temperatura, 

K 

32,4 
391 

372 

545 

570 

640 

640 

300 

80 

8,4 
393 

372 

550 

560 

640 

640 

300 

80 

0,7 
398 

425 

550 

560 

630 

630 

300 

80 

 

Tabelul 10. Parametrii spectrelor de FL a pulberilor de ZnO:Eu (sinteza hidrotermală) 

Conţinut de 

Eu (acetat  

Eu), mg 

λ1max, nm λ2max, nm λ3max, nm λ4max, nm 

Lăţimea 

curbei la 

jumătatea 

înălţimii, 

nm 

Temperatura, 

K 

32,4 
383 

370 

420 

440 

525 

 

612 

- 

170 

135 

300 

80 

8,4 
403 

375 

433 

420 

525 

525 

612 

612 

135 

120 

300 

80 

0,7 405 
425 

420 

525 

525 

- 

640 

108 

110 

300 

80 

 

 Spectrele de FL la 300K (Fig.125b) a pulberilor de ZnO:Eu, sintetizaţi prin metoda 

depunerii chimice, conţine câteva benzi în intervalul lungimilor de undă de la 350 nm de la 350 

nm până la 750 nm: o bandă îngustă în regiunea ultravioletă (UV) a spectrului cu maximum la 

390 nm, condiţionată de recombinarea excitonilor şi benzi mai slabe după intensitate în domeniul 

vizibil al spectrului cu maximumuri localizate la 550 nm şi 630 nm. Odată cu micşorarea 

temperaturii până la 80K intensitatea luminescenţei creşte aproximativ cu un ordin, ceea ce se 

manifestă clar în domeniul undelor lungi. Afară de aceasta, la temperaturi joase se observă 

deplasarea maximumurilor benzilor – spectrele „se depărtează”: banda UV se deplasează în 

direcţia lungimilor de undă mai scurte, iar maximumurile benzilor din domeniul vizibil al 

spectrului se deplasează în direcţia lungimilor de undă mai mari (Fig. 125a).  

 Odată cu majorarea concentraţiei impurităţii se observă intensificarea benzii UV. O 

particularitate oarecare se observă în spectrele de FL pentru proba cu conţinut de impuritate 

minimal (Fig.125b). Afară de maximumul localizat la 390 nm, se observă un „braţ” la lungimea 

de undă 425 nm. Odată cu micşorarea temperaturii până la 80K (Fig.125a) această particularitate 

se transformă într-un maximum dominant, de rând cu stingerea completă a intensităţii radiaţiei 

excitonice în domeniul UV al spectrului.  

Spectrele de FL a pulberilor de ZnO:Eu, obţinute prin metoda hidrotermală la 

temperatura camerei (Fig.126b) reprezintă benzi structurate late cu maximum dominant, localizat 
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în diapazonul lungimilor de undă 420÷425 nm, pe fonul căror se observă „braţul” în domeniul 

undelor scurte lângă 382 nm pentru concentraţia maximală de Eu şi 405 nm la concentraţii mai 

mici a impurităţii. Semilăţimea benzilor determinată din spectrele de FL (Tabelul 10) creşte 

odată cu majorarea concentraţiei impurităţii.  

Odată cu micşorarea temperaturii până la 80K are loc (de asemenea şi pentru probele 

obţinute prin depunerea chimică) amplificarea intensităţii benzii UV a radiaţiei excitonice 

(Fig.125,126, curbele 2,3) pe măsura majorării concentraţiei impurităţii de Eu. La concentraţia 

maximală de europiu spectrul de FL se transformă într-un pic de radiaţie excitonică intensiv 

îngust şi clar evidenţiat la 370 nm. Pe fonul radiaţiei impuritare de intensitate nesemnificativă în 

regiunea vizibilă în diapazonul lungimilor de undă de la 400 nm până la 600 nm. În acelaşi timp, 

la concentraţia minimală a europiului, „braţul” UV pe curba de luminescenţă complet se 

nivelează pe fonul apariţiei benzii de intensitate slabă cu maximum la 640 nm.  

Se cunoaşte că doparea cristalelor de ZnSe cu elemente de pămînturi rare (EPR) 

micşorează conţinutul de impuritate de fon şi influenţează considerabil asupra proprietăţilor 

electrice şi radiative [103]. Autorii [103] au arătat că, doparea monocristalelor de ZnSe cu 

impuritate de Yb micşorează concentraţia impurităţii şi necontrolate de donori şi acceptori, 

majorând odată cu aceasta intensitatea liniilor de radiaţie excitonică pe fonul micşorării benzii 

structurale a radiaţiei impuritare. Un caracter analogic de influenţă a impurităţii EPR de Eu 

asupra proprietăţilor radiative pulberilor de ZnO rezultă din evoluţia spectrelor de FL precăutate 

mai sus, în dependenţă de concentraţia impurităţii de Eu.  

În aşa mod, s-a stabilit că creşterea observată a intensităţii radiaţiei excitonice a 

pulberilor de ZnO însoţită de micşorarea intensităţii radiaţiei impuritare, localizată la 425 nm, pe 

măsura majorării concentraţiei de Eu, este manifestarea efectului de „purificare” a ZnO de 

impurităţi de fon.   

2.11. Proprietăţi luminescente ale pulberilor de ZnO, dopate cu impuritate de Gd 

 

 Sinteza oxidului de zinc, dopat cu gadoliniu, este realizată prin două metode: răcirea chimică 

din soluţii şi hidrotermală. În calitate de componente a amestecului iniţial pentru sinteză au fost 

utilizate azotatul de zinc şi metenamina, dizolvate în apă. Impuritatea dopantă de Gd era 

introdusă în soluţie înaintea începerii sintezei sub formă de săruri de gadoliniu.   

 Depunerea chimică a oxidului de zinc a fost realizată în regimul de încălzire prin două etape. 

În prima etapă temperatura amestecului de reacţie atingea 4850ºC. Durata etapei constituia 1 

oră. În a doua etapă temperatura se ridica până la 7880ºC, şi în aceste condiţii sinteza sra 

realizată în decurs de două ore. Sinteza hidrotermală se înfăptuia într-o autoclavă în decursul a 

trei ore la temperatura 180ºC. 



123 

Cercetarea spectrelor de FL a fost realizată la temperatura camerei în intervalul lungimilor 

de undă de la 350 nm până la 700 nm la excitarea cu radiaţia laserului cu impuls ИЛГИ-503 cu 

lungimea de undă 337 nm.  

După caracterul distribuţiei spectrale a intensităţii de radiaţie şi dependenţa ei de conţinutul 

impurităţii dopante de Gd în funcţie de concentraţie, probele cercetate de ZnO:Gd pot fi 

împărţite în trei grupuri. În primul grup de probe, obţinute prin metoda depunerii chimice au 

intrat pulberile, forma şi structura spectrelor de FL ale căror sunt analogice distribuţiei spectrale 

a intensităţii de radiaţie a pulberii de ZnO iniţiale nedopate (Fig.127).  

 

 

 Structura spectrelor de FL observate include în sine de obicei trei benzi de radiație: banda 

îngustă de radiație excitonică în regiunea ultravioletă a lungimilor de undă cu maximum la 391 

nm şi două benzi late suprapuse a FL impuritare în regiunea vizibilă a lungimilor de undă cu 

maximumuri la 590 nm şi 640 nm. Pe măsura majorării concentraţiei impurităţii dopante de Gd, 

intensitatea benzii excitonice de radiaţie la început (până la conţinutul Gd în soluţie ~1000 mg) 

brusc scade. Majorarea ulterioară a conţinutului de Gd în amestecul de reacţie cu un ordin 

(~1000 mg) nu conduce la schimbarea intensităţii acestei benzi. 

 Poziţia maximumului acestei benzi practic nu depinde de conţinutul Gd în pulberi 

(Fig.127). Maximumul la 640 nm a benzii impuritare a radiaţiei din domeniul undelor lungi nu-şi 

schimbă poziţia sa la introducerea impurităţii de Gd, în timp ce maximumul la 590 nm din 

spectrul de FL al probei nedopate se deplasează spre lungimea de undă egală cu 55o nm pe 

măsura dopării probelor şi nu-şi schimbă poziţia sa cu creşterea concentraţiei de Gd. 

 În grupul doi de probe în spectrele de FL a pulberilor dopate du Gd în loc de o bandă 

îngustă din domeniul undelor scurte, se observă un platou orizontal sau înclinat în limitele 

lungimilor de undă de la (385-390) nm până la (420-425) nm (Fig.128).  

Fig.127. Distribuţia spectrală a intensităţii FL a pulberilor de ZnO:Gd (depunere chimică) 

cu diferit conţinut de săruri de gadoliniu în amestecul iniţial, mg: 0; 2; 5; 100; 509; 1000. 

T= 300K, λexcit. = 337 nm. 
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Caracterul variaţiei părţii din domeniul undelor lungi a spectrului de FL pe măsura dopării 

probelor cu Gd este acelaşi ca şi la probele din primul grup.  

 

Fig.128. Distribuţia spectrală a intensităţii FL a pulberilor de ZnO:Gd (depunere chimică) cu 

diferit conţinut de săruri de gadoliniu în amestecul iniţial, mg: 0; 11; 27; 43; 50; 200.  

T= 300K, λexcit. = 337 nm. 

 

 La grupul trei se referă proba de ZnO:Gd, în spectrul de FL al căreia lipseşte banda 

radiaţiei UV excitonice din domeniul undelor scurte, dar se observă banda de radiaţie marginală 

cu maximum la 415 nm. Benzile din regiunea undelor lungi au maximumuri la 540 nm şi 640 nm 

(Fig.129). 

 

Fig.129. Spectrele de FL a pulberilor de ZnO şi ZnO:Gd (12 mg), obţinute prin depunere 

chimică din soluţii. T= 300K, λexcit. = 337 nm. 

 

În Figurile 130-132 sunt prezentate spectrele de FL a trei serii de pulberi de ZnO şi ZnO:Gd 

sintetizate prin metoda hidrotermală. În prima serie de probe (Fig.130) spectrele de FL prezintă 
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numai o singură bandă de radiaţie excitonică, maximumul cărei pentru probele cu conţinutul Gd 

până la 200 mg sunt situate la ~396 nm, iar pentru probele dopate mai puternic ~391 nm. Cu 

excepţia pulberilor, obţinute din soluţii cu conţinut de Gd 50 şi 100 mg, intensitatea acestei benzi 

de FL se măreşte odată cu creşterea conţinutului de gadoliniu.  

În spectrul de FL a seriei a doua de probe se observă deplasarea maximumului benzii de 

radiație  violetă spre 380 nm la conţinutul de Gd în topitură egal cu 2 mg şi apariţia inflexiunii la 

445 nm pe panta principală a benzii de radiaţie din domeniul undelor lungi (Fig.131). 

Seria a treia de pulberi este prezentată de trei probe, obţinute din topiturile cu conţinutul de 

Gd 0; 12 şi 27 mg. Spectrele de FL a probelor dopate cu Gd prezintă o bandă lată cu maximum 

în regiunea 415-420 nm (Fig.132). 

Diferenţele observate în caracterul distribuţiei spectrale a intensităţii luminescenţei în 

diverselor grupuri de probe ZnO:Gd este greu de explicat numai prin influenţa concentraţiei 

impurităţii dopante. Se poate presupune că, fenomenul dat în mare măsură este legat de influenţa 

unor factori externi necontrolaţi asupra procesului de decurgere a reacţiilor chimice în timpul 

sintezei. 

Concluzia generală pentru toate tipurile de pulberi de ZnO:Gd, obţinute prin metoda 

depunerii chimice, este micşorarea intensităţii luminescenţei în domeniul vizibil al spectrului la 

introducerea în compoziţia materialului sintetizat a impurităţii de gadoliniu. O situaţie analogică 

se observă şi pentru probele de ZnSe:Gd obţinute prin metoda hidrotermală, cu unele excepţii. 

 

Fig.130 Distribuţia spectrală a intensităţii FL pulberilor de ZnO:Gd (sinteza hidrotermală) cu 

diferit conţinut a sării de gadoliniu în amestecul iniţial, mg: 0; 11; 43; 50; 100; 200; 509; 1000. 

T= 300K, λexcit. = 337 nm. 
 

 Compararea rezultatelor primelor serii de probe, obţinute prin ambele metode (Fig.127 şi 

130), indică asupra dependenţei exact opuse a intensităţii benzii de radiaţie din domeniul undelor 

scurte de conţinutul de Gd în topitura iniţială, ceea ce evident este legat de diferenţa 

considerabilă în regimurile de decurgere a reacţiilor chimice pentru diferite metode de sinteză 
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Fig.131 Spectre de FL pulberilor de ZnO şi ZnO:Gd (sinteza hidrotermală) cu diferit conţinut a 

sării de gadoliniu în amestecul iniţial, mg: 0; 2; 5. T= 300K, λexcit. = 337 nm. 
 

 

Fig.132 Distribuţia spectrală a intensităţii FL a pulberilor de ZnO şi ZnO:Gd (sinteza 

hidrotermală) cu diferit conţinut a sării de gadoliniu în amestecul iniţial, mg: 0; 12; 27. T= 300K, 

λexcit. = 337 nm. 
 

În spectrele de FL a pulberii de ZnO:Gd obţinut prin metoda hidrotermală cu conţinut 

maximal de Gd se observă o bandă slabă de FL cu maximum la 540 nm, care lipseşte în spectrul 

de FL a ZnO nedopat (Fig.130). 

2.12. Sinteza ZnO nanodimensional sub acţiunea radiaţiei cu microunde 

Metoda hidrotermală (MHT) este larg utilizată pentru sinteza pulberii de oxid de zinc cu 

particule de nanodimensiuni [44]. Cu toate acestea, în prezent, se utilizează din ce în ce mai des 

metoda pentru sinteza nanopulberii sub influența microundelor [104-106]. Baza acestei metode 

este reacţia de depunere chimică a produsului din soluție sub acţiunea radiaţiei cu microunde. 

Sinteza cu microunde poate accelera semnificativ procesul de sinteză a pulberii, în comparație cu 

MHT, este mai simplă și consum nesemnificativ de energie. 

Cea mai studiată metodă de sinteză cu utilizarea apei în calitate de solvent. Acest lucru se 

datorează faptului că, molecula de apă prezintă un dipol. Sub acțiunea microundelor moleculele 
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de apă sunt orientate după câmp și se reconstruiesc mai eficient la frecvența de 2,45 GHz, 

frecvență standard pentru cuptoarele moderne cu microunde. Adâncimea de penetrare a 

microundelor în apă la temperatura de 25C este de aproximativ de 1,5 cm. Prin urmare, întregul 

volum de apă este încălzit datorită conducției termice de la stratul fierbinte. La această frecvență 

nu există interacțiune a microunde cu aşa substanțe cum ar fi cuarțul, sticla, politetrafluoretilena 

(PTFE), iar acestea pot fi recomandate cu succes ca materii prime pentru sinteza pulberilor. 

Pentru sinteza pulberii de oxid de zinc atunci când sunt expuse la radiații de microunde a 

fost elaborată o autoclavă din PTFE, în care a fost plasat un pahar de cuarț cu diametrul de 30 

mm și înălțimea de 40 mm (Fig. 133). În calitate de sursă de radiație de microunde a fost utilizat 

cuptorul de microunde Samsung cu puterea 800 W.  

               

 

 
Fig. 133. Autoclava pentru sinteza pulberii de oxid de 

zinc, la expunere cu radiație cu microunde. 

Fig. 134. Luminescența mostrei de 

ZnO:Mn la excit = 405 nm. T=300K. 

 

Sinteza a fost realizată în următoarea succesiune: 0,05M soluții apoase de azotat de zinc, 

Zn(NO3)2 și hexamină C6(HN3)4 erau turnate în proporție de 1:1 în pahar de cuarț până la nivelul 

0,5 din volumul său, apoi acesta era plasat în autoclavă de fluoroplast, care era apoi introdus într-

un cuptor cu microunde. Timpul de sinteză era variat de la 2 până la 5 minute, la o putere de 

radiație de 400 W. 

Principala dificultate în aceste experimente este măsurarea temperaturii de sinteză. 

Conform datelor bibliografice, temperatura din interiorul cuptorului este de obicei măsurată cu 

pirometrul sau cu etichete indicatoare de temperatură. În acest caz, măsurarea a fost realizată cu 

ajutorul unui termometru electronic, al cărui senzor este conectat la autoclavă în momentul 

deschiderii ușiței cuptorului cu microunde. Precizia de măsurare constituia ±1,5C. Temperatura 

la sfârșitul sintezei constituia circa 100C. 

După răcirea paharului de cuarț până la temperatura camerei, pulbere sintetizată a fost 

spălată cu apă distilată și filtrează. Uscarea pulberii a avut loc în cuptorul cu microunde timp de 

5 minute la o putere de radiație de 400 W. 

Experimentele au arătat că cel mai bun regim pentru astfel de construcţie a autoclavei este 

oxidul de zinc la puterea de radiaţie a cuptorului de microunde de 400 W și timpul de sinteză nu 
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mai mult de 5 minute. Luminescenţa probei de ZnO:Mn, obţinute conform tehnologiei descrise, 

este prezentată în Fig. 134. 

Aplicarea acestei tehnologii permite mai mult de 20 de ori accelerarea procesului de sinteză 

a oxidului de zinc sub formă de pulberi comparativ cu MHT cu încălzire exterioară. În 

perspectivă, pot fi instalate într-un cuptor cu microunde concomitent cel puțin 6 de aceste 

autoclave. Acest lucru va permite într-un singur ciclu de proces realizarea sinteza de diverse 

substanțe pulverulente, precum şi doparea materiilor prime.  

2.13. Proprietăți radiative a pulberilor nanodimensionali de ZnO, sintetizat în procesul de 

încălzire modificată cu microunde 

În continuarea activităţii pentru sinteza nanopulberii de oxid de zinc de utilizând 

încălzirea cu microunde au fost dezvoltate containere speciale de fluoroplast, care permit 

efectuarea sintezei în spații închise (Fig. 135).  

 
 

Fig. 135. Containere de fluoroplast pentru sinteza nanopulberilor de ZnO. 

 

Metoda utilizată este o combinație de metode hidrotermală și încălzire cu microunde. 

Acesta permite, la presiuni și temperaturi ridicate realizarea rapidă a sintezei pulberii de ZnO 

[105]. Pentru utilizarea eficientă emisiei de microunde diametrul containerelor fluoroplast era 

egal cu 20 mm la înălțimea volumului interior de 40 mm. Prezența a trei containere permite 

efectuarea simultană experimente cu trei volume ale soluțiilor iniţiale, de exemplu, 5 ml, 10 ml și 

20 ml. 
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Sinteza chimică la iradiere cu microunde a fost realizată în ordinea următoare. Se 

pregătea soluția apoasă de acetat de zinc (C4H6O4Zn) și hidroxid de sodiu. Apoi, soluțiile 

rezultate au fost turnate în containere în cantități egale, amestecate bine timp de 3 minute și 

plasate în cuptorul cu microunde. După prelucrare în cuptorul cu microunde timp de 2 minute, 

recipientele erau scoase din cuptor, răcite până la temperatura camerei. Pulberea obținută era 

separată prin centrifugare, spălată cu apă distilată până la pH = 7 și uscată la temperatura 

camerei, până la uscare completă (stare de prăfuire). 

După încălzire cu microunde cu puterea de 120 W, timp de 2 minute, temperatura soluției 

obţinea aproximativ 90 ± 5°C. Folosind această valoare a temperaturii și prin varierea volumului 

reactorului între 5 și 20 ml, a fost calculată dependența presiunea din container de volumul 

amestecului de reacție (Fig. 136). 

 

Fig. 136. Dependența presiunii vaporilor în container de volumul amestecului de reacție. 

 

Creșterea presiunii odată cu creșterea volumului soluției, este datorată creșterii volumului 

de vapori saturaţi în recipientul închis. Trebuie remarcat faptul că creșterea presiunii în volumul 

închis conduce la o creștere a temperaturii soluției, care poate depăși 100°C. 

Cercetarea spectrelor de FL a materialelor pulverulente de ZnO obținute prin metoda 

hidrotermală şi microunde au arătat o diferență între ele, în funcție de tehnologia de sinteză. În 

Fig. 137 sunt prezintate spectrele de FL în funcție de volumul amestecului de reacție în recipient.  

Regiunea de distribuție spectrală a FL este situată în intervalul de la 350 până la 750 nm. 

Se observă o fotoluminescenţă în regiunea de lungimi de undă de la 380 nm până la 450 nm, 

caracteristică pentru ZnO, apoi se observă luminescenţă galben-verde la 500 ÷ 600 nm, şi apoi 

luminescenţă roșie, mai puțin intensă în zona de 600 ÷ 700 nm. 
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Fig. 137. Spectrele de FL a nanopulberilor de ZnO, obținute cu diferite volume de 

amestec de reacție: 1 – 5 ml, 2 – 10 ml, 3 – 20 ml. Т = 77К. 
 

S-a constatat că, odată cu creșterea volumului amestecului de reacție, și ca o consecință - 

creșterea presiunii vaporilor în reactor (Fig.136), se observă o creștere a intensității 

fotoluminescenţei în domeniul spectral de unde scurte. 

Timpul de sinteză a probelor obținute a fost de 2 minute la 95÷100°C. Compararea 

spectrelor observate de FL cu spectrele pulberilor de ZnO preparate prin depunere chimică din 

soluție apoasă de acetat de zinc și hidroxid de sodiu, indică lipsa regiunii albastre în spectrul de 

emisie FL (Fig. 138). Timpul de sinteză a pulberii prin această tehnologie constituie nu mai puţin 

de 3 ore. Conform literaturii de specialitate [107] o metodă eficientă de prelucrare a 

nanomaterialelor prezintă tratamentul termic cu microunde. 

Un astfel de tratament modifică unele proprietățile fizice ale materialelor, cum ar fi 

densitatea și structura. În Fig. 139 sunt prezentate caracteristicile spectrale de FL a pulberilor de 

ZnO, obținute din soluție apoasă de azotat de zinc, Zn(NO3)2 și hexamină. Pentru comparație, în 

figură sunt prezentate spectrele de FL a pulberilor preparate prin metoda hidrotermală și metoda 

depunerii chimice înainte și după tratamentul cu microunde. Măsurătorile efectuate la 300K și 

77K arată prezența FL în regiunea albastru-verde a pulberilor obținute prin metoda hidrotermală 

şi în diapazonul de lungimi de undă de la 500 nm până la 650 nm pentru pulberile obținute prin 

depunere chimică. 

Recoacerea pulberi depuse chimic în cuptorul cu microunde la puterea de 700 W timp de 

10 minute, conduc la schimbarea semnificativă în structura spectrelor de FL: se observă o 

creștere semnificativă a intensității radiației în vecinătatea 415 nm. 
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Fig. 138. Spectrul de PL de pulbere de ZnO obţinut prin depunere chimică din soluție 

apoasă de acetat de zinc și hidroxid de sodiu. Т = 77К. 

 

 

Fig. 139. Spectre de FL a pulberilor de ZnO preparate prin metoda hidrotermală și 

depunere chimică înainte și după tratament cu microunde. Т, К: а – 77K; b – 300К. 

 

Un rezultat interesant este observat în tratamentul cu microunde a pulberii ZnO dopată cu 

mangan (Mn) (Fig. 140). Se poate observa că, după tratamentul cu microunde a pulberilor, 

obținute prin depunere chimică,  creşte brusc intensitatea benzii de emisie cu maxim la 380 nm.  

Astfel, s-ar putea argumenta că, metoda hidrotermală şi microunde permite rapid (în 

decurs de 2 minute) a sintetiza nanopulberi de ZnO și de a îmbunătăți proprietățile lor radiative. 
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Fig. 140. Spectre de FL a pulberii ZnO: Mn, obținut prin depunere chimică, înainte și 

după tratament cu microunde. Т = 300К. 

 

2.14. Autoabsorbţia radiaţiei violete în pelicule subţiri de ZnO, obţinute la suprafaţa 

cristalelor de ZnSe prin metoda înlocuirii izovalente 

În acest compartiment se discută influenţa regimului termic şi de timp a tratării izotermice 

la aer a cristalelor – substraturi de ZnSe asupra structurii spectrelor de FL a peliculelor de ZnO 

obţinute prin metoda înlocuirii izovalente, se analizează fenomenul autoabsorbţiei radiaţiei 

violete în ele. 

Peliculele de ZnO au fost obţinute pe calea tratării izotermice a suporturilor de ZnSe la aer. 

În calitate de suporturi iniţiale au servit plăci dreptunghiulare de dimensiuni 5x8 mm şi grosimea 

de ordinul (0,5 ÷ 1) mm, tăiate din monocristalul de ZnSe. Tratamentul s-a efectuat în intervalul 

de temperaturii de la 500C până la 870C cu accesul nelimitat al aerului. Timpul de tratare era 

variat de la 20 min. până la 2 ore. Cristalele erau situate în cuptorul încălzit până la temperatura 

necesară şi la finele tratării erau rapid scoase din cuptor. Trecerea rapidă de la temperatura 

ridicată la cea a camerei facilita călirea stratului de ZnO format pe suprafaţa cristalului de ZnSe. 

În rezultatul acestei tratări la temperaturi mai mari de 600C suprafaţa plăcii de ZnSe îşi schimba 

culoarea de la galben la aproape albă. Se poate presupune că, aceasta este rezultatul formării unui 

compus chimic nou, în rezultatul înlocuirii izovalente a atomilor de selen cu atomi de oxigen 

[108], adică cu oxid de zinc  

SeZnOOZnSe 222 2 +→+    (2) 
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Veridicitatea acestei presupuneri este asigurată de rezultatele analizei roentgenfazice şi 

cercetarea spectrelor de FL a cristalelor de ZnSe cu peliculă de ZnO pe suprafaţă, obţinută la 

diferite regimuri termice şi de timp de oxidare a suprafeţei suporturilor de ZnSe.  

 Spectrele de FL au fost măsurate la temperatura camerei în diapazonul lungimilor de 

undă de la 350 nm până la 750 nm la excitarea cu radiaţie laser cu lungimea de undă de 337 nm.  

Factorul vizual exterior de formare a peliculei subţiri de ZnO pe suprafaţa cristalului de 

ZnSe în procesul tratării lui la aer la temperatura minimală de Ttrat.= 500°C cu durata de până la 1 

oră este apariţia pe suprafaţa cristalului unei pelicule netransparente de culoare pal-gălbuie, în 

timp ce cealaltă parte a cristalului îşi păstrează transparenţa sa şi culoarea oranj aprinsă, 

caracteristică pentru seleniura de zinc. Acest rezultat este în acord cu observaţiile autorilor 

lucrării [109], care recomandă pentru formarea peliculii subţiri de ZnO pe suprafaţa suportului 

de ZnSe realizarea tratamentului termic la aer la Ttrat.= (490÷510)°C în decursul a 1÷6 ore. 

La mărirea temperaturii de tratare până la 870C şi duratei procesului de oxidare până la 

2 ore întreg volumul cristalului devine mat şi ia o culoare galben-pal. Se cunoaşte că, oxidarea 

totală a seleniurii de zinc are loc la temperaturi de 

tratare mai mari de 800C cu formarea compusului 

nou – oxidul de zinc care conţine până la 1,5 % аt. Se 

şi posedă o luminescenţă cu λmax = 610 nm [110]. 

În Fig.141 este prezentat spectrul de FL a 

monocristalelor de n-ZnSe, tratate termic la aer la 

Ttrat.= 510°C în decurs de 20 (1), 40 (2) şi 60 (3) min. 

la temperatura camerei. Structura spectrelor de FL 

este formată din două benzi – din regiunea undelor 

scurte, localizată lângă 400 nm (3,10 eV) şi din 

regiunea undelor lungi cu maximum localizat în 

intervalul lungimilor de undă de la 575 nm (2,15 eV) 

până la 600 nm (2.,07 eV).  

Intensitatea benzii de radiaţie din regiunea 

undelor scurte este dominantă în toate spectrele de 

FL, însă raportul intensităţilor benzilor de radiaţie din 

regiunea undelor lungi şi din regiunea undelor scurte 

creşte pe măsură ce se măreşte timpul de tratare 

termică (Fig.141, inserţie).  Cea mai intensă creştere a 

acestui raport se observă la durata tratării ce variază 

între 40 şi 60 min. 

 Influenţa temperaturii de tratare la timpul 

Fig.141. Influenţa timpului de tratare a 

cristalelor de ZnSe la aer Ttrat. = 500°C 

asupra structurii spectrelor de FL. Т = 

300К. ttrat., min.: 1 – 20; 2 – 40; 3 – 60.  

Inserţie: dependenţa raportului dintre 

intensităţile benzilor de radiaţie din 

regiunea undelor lungi şi regiunea 

undelor scurte de timpul de tratare. 
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constant de oxidare asupra spectrului de FL a cristalelor de n-ZnSe este prezentată în Fig.142. 

Mărirea temperaturii de tratare de la 500C până la 650C nu schimbă structura spectrelor de FL. 

Se schimbă doar raportul intensităţilor benzilor de luminescenţă observate. Pentru Ttrat. = 650°C 

dominantă după intensitate este banda din regiunea 

undelor lungi cu maximum localizat la 590 nm (2,10 

eV). La rândul său, intensitatea benzii radiaţiei din 

domeniul undelor scurte brusc se micşorează, 

devenind de două ori mai puţin intensivă, decât cea 

din regiunea undelor lungi. 

Majorarea în continuare a temperaturii de 

tratare până la 870°С şi durata oxidării până la 2 ore 

conduce la atenuarea completă a intensităţii benzii de 

FL din domeniul undelor scurte cu evidenţierea unei 

singure benzi în spectrul de luminescenţă, localizată 

la λmax = 595 nm (2,08 eV). Intensitatea acestei benzi 

creşte brusc, devenind comparabilă cu intensitatea 

benzii de radiaţie din domeniul undelor scurte în 

stadiul începător de oxidare (Fig. 141, curba 1). Odată 

cu aceasta, semilăţimea benzii de FL din regiunea 

undelor lungi se micşorează de la 630 meV (Ttrat.= 

500°C) până la 410 meV (Ttrat. = 870°C). 

Pentru identificarea benzilor observate de luminescenţă şi centrelor de luminescenţă 

corespunzătoare, este necesar de a clarifica compoziţia defect-impuritate posibilă a peliculelor de 

ZnO studiate. Deoarece peliculele de ZnO au fost obţinute pe baza monocristalelor de ZnSe prin 

înlocuirea atomilor de selen cu atomi de oxigen conform relaţiei (2), este logic de aşteptat că, 

compoziţia defect-impuritate a peliculelor obţinute va fi determnată în mare parte de defectele 

native şi impurităţile de fon (necontrolate) a monocristalului special nedopat – suportul de ZnSe. 

Este cunoscut că, cele mai răspândite, care difuzează uşor impurităţi de fon în ZnSe sunt Cu, Li, 

Na, Al, Ga, In, care participă în formarea cât a centrelor donoare, atât şi acceptoare [15]. La 

oxidarea suprafeţei cristalului de ZnSe în procesul tratării lor termice, cu scopul obţinerii 

peliculelor de ZnO, aceste impurităţi difuzează în stratul superficial, determinând compoziţia 

defect-impuritate a peliculei de ZnO formate.  

Banda din regiunea undelor scurte în spectrul de FL a probelor studiate cu maximum 

localizat  în diapazonul lungimilor de undă de la 396 nm (3,13 eV) până la 405 nm (3,06 eV) 

(Fig. 141) este o bandă non-fonon a luminescenţei violete a peliculelor de ZnO, care pentru 

prima dată a fost observată în spectrele de radiaţie a monocristalelor de ZnO, sintetizate atât din 

Fig. 142. Influenţa temperaturii de 

tratare la aer a monocristalelor de n-

ZnSe asupra structurii spectrelor de FL. 

Т = 300К. Temperatura de tratare: 1 – 

500°C; 2 – 650°C; 3 – 870°C. Timpul 

de tratare: 1,2 – 1 oră; 3 – 2 ore. 
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fază gazoasă [111], cât şi din cristale nedopate obţinute prin metoda hidrotermală [112] şi probe 

dopate cu Li, Na, P şi Ne [113]. Analiza detaliată a naturii centrelor şi mecanismul radiaţiei 

violete, realizat de autorii lucrării [73] pe baza numeroaselor date bibliografice, permit a 

concluziona că, banda radiaţiei violete a cristalelor de ZnO este condiționată de recombinarea 

purtătorilor de sarcină în limitele PDA. În calitate de donori puţin adânci, care participă în 

formarea PDA pot fi aşa defecte cum sunt elementele grupei III în nodurile subreţelei de zinc 

AlZn, GaZn, InZn şi atomii interstiţiari Lii, Zni. În calitate de acceptori pos servi vacansii de zinc 

(VZn), sau asociaţii de tipul (AlZnVZn), (GaZnVZn), (InZnVZn), (LiiVZn). 

În formarea benzii radiaţiei galben-oranj din regiunea undelor lungi a cristalelor de ZnO, 

rolul determinant joacă metalele alcaline Li şi Na, cu participarea cărora se formează centrele de 

luminescenţă - PDA [114. 115]. Tranziţiile electronilor pe aceste centre din banda de conducţie 

sau donorilor puţin adânci, situate aproape de aceste centre, sunt responsabile de benzile de 

radiaţie galben-oranj, maximumurile căror sunt localizate la 575 nm (2,15 eV) (Na – PDA) şi 

615 nm (2,01 eV) (Li – PDA) [113, 114, 115]. În cazul nostru observăm o bandă de FL cu 

maximumul, localizat în diapazonul lungimilor de undă de la 575 nm (2,15 eV) până la 600 nm 

(2,07 eV), în dependenţă de timpul de tratare a cristalelor de ZnSe la temperatură constantă Ttrat. 

= 500°C (Fig. 141). Odată cu majorarea timpului de tratare, maximumul benzii se deplasează în 

regiunea undelor mai lungi. Semilăţimea mare a benzii radiaţiei galben-oranj, care variază de la 

410 meV până la 630 meV în dependenţă de temperatură şi timpul de tratare a cristalelor de 

ZnSe, indică asupra caracterului ei complex. Probabil, în formarea acetei benzi participă PDA 

atât cu participarea NaZn, cât şi LiZn în calitate de acceptori. Deoarece viteza de difuziune a 

atomilor de Li în seleniura de zinc, deci şi în probele de ZnO/ZnSe, este mai mică decât a Na 

[116], pe măsura majorării duratei de tratare are loc majorarea relativă a concentraţiei centrelor 

ce conţin LiZn şi micşorarea concentraţiei asociaţiilor care includ în componenţa sa NaZn, în 

rezultatul ieşirii mai intense a atomilor de Na din peliculele de ZnO. Din aceasta cauză, odată cu 

creşterea timpului de tratare a cristalelor de ZnSe, în componenţa benzii compuse de radiaţie 

galben-oranj intensitatea componentei de Li creşte, comparativ cu componenta de Na şi 

maximumul benzii rezultante se deplasează în regiunea undelor mai lungi (Fig.141, curbele 1-3). 

Din această cauză semilăţimea acestei benzi de FL se micşorează până la valoarea 410 meV la 

temperatură maximală de tratare (Ttrat. = 870°C) şi durata tratării de 2 ore (Fig.142, curba 3). 

Micşorarea intensităţii benzii de radiaţie violetă din regiunea undelor scurte pe măsura 

majorării timpului de tratare a probelor de ZnO/ZnSe, cu alte cuvinte a grosimii stratului de ZnO, 

este însoţită de majorarea intensităţii benzii de radiaţie galben-oranj din regiunea undelor lungi 

(Fig. 141, inserţie). În mod special este evidenţiată această redistribuire a intensităţii radiaţiei din 

regiunea undelor scurte şi regiunea undelor lungi a peliculelor de ZnO cercetate pe măsura 

creşterii grosimii, este prezentată în Fig.142. La majorarea temperaturii de tratare a cristalelor de 
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ZnSe de la 500°С până la 650°С la timp constant de oxidare (60 min.), grosimea stratului format 

creşte. Acest fapt este însoţit de majorarea efectului de autoabsorbţie a radiaţiei violete din 

regiunea undelor scurte, adică micşorarea intensităţii benzii de radiaţie violetă pe fondul creşterii 

intensităţii benzii de radiaţie galben-oranj din regiunea undelor lungi (Fig. 142). Majorarea în 

continuare a temperaturii de tratare până la 870°С şi timpului de tratare până la 120 min conduce 

la absorbţia totală a radiaţiei din regiunea undelor scurte în interiorul stratului destul de gros de 

ZnO şi majorării considerabile a intensităţii radiaţiei din regiunea undelor lungi cu λmax = 595 nm 

(Fig. 142, curba 3). Odată cu aceasta, partea cea mai mare de cuante de radiaţie violetă (~400 

nm) sunt consumate pentru excitarea centrelor de emisie PDA, responsabile de radiaţia galben-

oranj din regiunea undelor lungi.  

 Majorarea duratei sau temperaturii tratării termice a cristalelor de ZnO/ZnSe la aer ar 

trebui să conducă la amplificarea benzii de radiaţie violetă, ceea ce putea fi legat cu formarea 

defectelor native de VZn sau asociaţilor de tip acceptor, în componenţa cărora intră VZn şi 

impuritatea puţin adâncă necontrolată de AlZn, GaZn, InZn, Lii ş.a. Însă în cercetările noastre 

aceasta nu se observă, ci invers, pe măsura majorării duratei sau temperaturii de tratare a 

cristalelor de ZnO/ZnSe, intensitatea benzii de radiaţie violetă se micşorează pe fondul majorării 

intensităţii radiaţiei din regiunea undelor lungi, ceea ce confirmă presupunerea autorilor [73] 

despre autoabsorbţia radiaţiei violete în cristalele compusului cu banda interzisă largă ZnO. 

2.15. Structuri compozite ZnO/ZnSe 

În prezent, structurile compozite bazate pe oxid de zinc sunt materialele solicitate pe scară 

largă pentru crearea emițătorilor optici, a senzorilor de gaz, a materialelor luminescente și a 

materialelor pentru nanoelectronică, traductoare piezoelectrice, catalizatori etc.  

Compozitele ZnO/ZnSe cu diferit raport ale celor două componente au fost obținute prin 

depunerea chimică a oxidului de zinc pe ZnSe pulbere. Pentru sinteza oxidului de zinc au fost 

utilizate soluții echimolare de azotat de zinc și metenamină, luate într-un raport 1: 1. Înainte de 

începerea sintezei, în amestecul de reacție s-a introdus, sub agitare continuă, seleniură de zinc 

sub formă de pulbere, care a durat pe întreg proces de sinteză, asigurând omogenitatea formării 

compozitului. Ca rezultat, s-au obținut pulberi cu un conținut de seleniură de zinc de 0%, 6%, 

38% şi 75%. 

În Fig. 143 este prezintat spectrul de FL al compozitelor obținute (a) şi fotografia cu raze X a 

unuia dintre compoziţi (b). În spectre se observă benzile de emisie ZnO cu maximumuri la 420 

nm și 545 nm, cauzate de defectele structurale VZn și VO , corespunzător, şi ZnSe la 465 nm - 

banda de radiaţie autoactivată, cauzată de defectele necontrolate (Al, Ga, Cl) şi defectele native 

VZn. Intensitatea benzilor de emisie este determinată de raportul dintre componentele ZnO/ZnSe. 

Menţionăm că, soluţii solide în acest caz nu se formează, deoarece prezenţa lor ar fi condus la 
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apariția unei benzi de radiație, maximumul cărei s-ar deplasa odată cu schimbarea conţinutului 

compozitului. Dovezi suplimentare despre aceasta sunt fotografiile cu raze X ale compozitului cu 

conținut de 38% a ZnSe (Fig. 143b). După cum se poate observa din radiografie, compozitul 

constă din particule de ZnSe și ZnO. 

 
Fig. 143. (а) Spectre de FL a compozitelor  ZnO/ZnSe:  

1 – ZnO; 2 – 6% ZnSe; 3 – 38% ZnSe; 4 – 75% ZnSe.  

Т = 300К, λexcit = 337 nm. (b) Radiografia compozitului cu conţinut de 38% ZnSe. 

 

Odată cu creşterea concentraţiei de seleniu de zinc în compozit în spectrele de 

fotoluminescenţă, se observă stingerea benzii „albastre” (420 nm), caracteristică oxidului de zinc 

pur. Se poate presupune că are loc doparea oxidului de zinc cu impurităţi, ce intră în compozit la 

introducerea seleniurii de zinc. Trebuie remarcat faptul că, pulberea iniţială de ZnSe conţinea 

impurităţi de Fe(0,0006), Cu(0,0002), Ni(0,0002), Co(0,00005), Mn(0,00005). Aceste impurităţi 

pot crea centre de stingere a impurităţilor pentru banda de emisie albastră a oxidului de zinc 

ZnO, fără a afecta semnificativ poziţia spectrală a benzilor de emisie în regiunea de 550-700 nm. 

La o concentraţie de seleniură de zinc 38% în compozit (Fig. 143, banda 3) se observă o bandă 

largă de radiaţie, care este foarte valoroasă pentru aplicaţii practice, de exemplu, pentru 

fotocataliză [117]. 

Compozitele obţinute pot fi considerate ca o heterojoncţiune a semiconductorilor de oxid de 

zinc cu bandă interzisă largă (Eg= 3,37 eV) şi a seleniurii de zinc (Eg = 2,67 eV), prezenţa cărora 

poate duce la creşterea activităţii fotocatalitice [117]. Acestea pot fi utilizate pentru obţinerea 

straturilor subţiri de tip POLIMER-LIANT pentru filtre optice în diapazonul 300 - 450 nm. 

2.16. Proprietăți fotoluminescente, optice şi electrice a cristalelor de ZnO:Cl:Ag 

 Este realizat calculul termodinamic al compoziției sistemului AgCl-ZnO bazat pe 

următoarele ecuații: 
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ZnO+2AgCl→ZnCl2+2Ag+1/2O2 

2

22

AgCl

OZnCl
K p =  

(AgClo) = (AgCl) + (Ag) 

(AgClo) = (AgCl) + 2(ZnCl2) 

(O2) = 2(ZnCl2),  

luând în consideraţie instabilitatea termică a oxidului de argint la temperaturi de peste 200°С.  

Compoziția mediului gazos a sistemului considerat, în funcție de temperatura și presiunea 

AgCl (AgClo) încărcat este prezentată în Fig.144. Sa stabilit că, AgCl încărcat disociază puternic 

până la argint metalic, ZnCl2 și O2. Prezența oxigenului liber face imposibilă utilizarea agenților 

de transport clasici (H2, C, CO) pentru dopare în procesul creșterii cristalelor de ZnO, în timp ce 

HCl este un agent de transport slab. În acest sens, mai relevantă este doparea în procesul de 

difuzie termică. 

 

 

Fig.144. Influenţa temperaturii (AgClo = 1 atm) (a) şi densităţii AgCl încărcat (1300К) (b) asupra 

compoziţiei de echilibru a sistemului AgCl-ZnO. 

 

A fost obţinută o serie de probe ZnO: Cl: Ag, prin tratarea termică în topitură de Zn + Ag (cu 

conținut de Ag = 0; 0,1; 0,3% at.) la temperatura de 1000°C, timp de 100 de ore. Cristalele au 

fost obținute prin metoda halogenhidrică și inițial conțin impurităţi de Cl și H.  

Spectrele FL a probelor proaspăt dopate pentru intervalul spectral 360 -750 nm sunt 

prezentate în Fig.145. În spectrul FL de margine a probei nedopate cu Ag este dominantă radiația 

excitonilor legați cu donorii de mica adâncime de tip hidrogen (emisie centrată în jur de 370 nm 

la 110K), cauzate de Cl, H și defectele proprii Zni, generate de tratarea în topitura de Zn [118, 
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119]. În regiunea undelor lungi a spectrului se observă benzi tipice pentru ZnO la 490, 540 nm, 

comparate cu defectele native Vo sau impuritățile necontrolate de Cu [81, 120].  

Doparea cu argint nu duce la apariția unor noi benzi, dar măreşte ușor intensitatea benzilor 

excitonilor asociaţi cu donorii de adîncime mică. Tipic cristalelor de ZnO:Zn, tratate termic în 

medii cu conținut ridicat de Zn este absorbția mare în spectrul vizibil (Fig.145, inset) cauzată de  

centrele Vo [121]. O modalitate eficientă de a crește transparența este tratarea în aer (Fig.145, 

inset), indiferent de nivelul de dopare cu Ag. 

 

Fig.145. Influenţa conținutului de Ag în topitura de Zn + Ag asupra spectrelor FL de margine şi 

din regiunea undelor lungi a cristalelor ZnO:Cl. T = 110 K. Suprafaţa - oxigen. Inset - spectrul 

de transmisie a probei ZnO:Cl:Ag până la (1) și după (2) tratament termic în aer, 300K. Excitația 

- 337nm. 
 

Spectrele de FL a probe de ZnO:Ag:Cl tratate termic în aer la 1000°C, sunt prezentate în 

Fig.146. Prezența impurităților de Ag mărește semnificativ partea de emisie CEI asociate cu 

donori de mică adâncime (370 nm), și măreşte intensitatea radiației în regiunea undelor lungi a 

spectrului, în principal la 580-700 nm. Descompunerea spectrelor regiunea undelor lungi a 

probelor de ZnO:Cl:Ag prin metoda  Alenţev a arătat pe lîngă benzilor tipice la 490 şi 540 nm, 
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de asemenea şi benzi la 590, 630 şi 680 nm. Masuratorile FL la temperatura camerei arăta că, 

impuritatea de Ag reduce rapid eficiența luminiscenței la 300K pe toată gama de lungimi de undă 

cercetate (Fig.146, inset) 

 

Fig.146. Influenţa conținutului de Ag în topitura de Zn + Ag (% at.) asupra spectrelor FL de 

margine şi din regiunea undelor lungi a cristalelor ZnO:Cl după tratarea în aer. T = 110 K. 

Suprafaţa - oxigen. Inset - spectrul FL de margine a probei ZnO:Cl:Ag (0 şi 0,3 % at.) la 300K. 

 

Influenţa nivelului de excitaţie asupra spectrelor de FL a probelor de ZnO:Ag:Cl după 

tratament termic în aer este prezentată în Fig.147 (a). Pe baza datelor deținute s-a realizat 

descompunerea acestor spectre prin metoda Alentsev (Fig.147 (b)). Se observă banda excitonilor 

liberi (FXA), CEI asociate cu donori puţin adînci (I2
S) (cu energia de activare de aproximativ 30 

meV), cu donori adînci de Cl (I2
d) (125 meV), cu acceptori VZn-Cl (I1

s) (600 meV) și acceptori 

mai adînci (I2
d) de natură necunoscută [118, 81]. Aceeași structură se observă şi în spectrele 

cristalelor nedopate cu Ag, dar cu o pondere mai mică de emisie a CEI asociaţi cu donori mici. 

La excitarea cu radiaţia de 476 nm, în spectrele probelor de ZnO:Cl:Ag se observă 

radiație intensă în regiunea undelor lungi în intervalul 500-750 nm (Fig.148). Odată cu aceasta, 

caracterul spectrelor este sensibil la tipul suprafeţei excitate (probele sunt orientate în direcţia 
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axei c a rețelei hexagonale, şi, respectiv, suprafeţele lor sunt polare şi reprezentate de atomii ori 

de Zn, ori de O). Efectul dopării cu Ag se observă cel mai clar pe suprafețele de Zn înainte de 

recoacere în aer. În mod semnificativ crește intensitatea benzilor la 590, 630 si 680 nm, odată cu 

aceasta, probabil, benzi similare sunt prezente şi în spectrele cristalelor nedopate cu Ag. 

 

Fig.147. Influența nivelului de excitație (% din valoarea nominală) asupra spectrelor de FL de 

margine a probei ZnO:Ag:Cl (0,3 % at.) după recoacere în aer (a). Compoziția spectrului FL de 

margine obținut prin metoda Alenţev (b). T = 110K. Suprafața - oxigen. 

 

Fig.148. Influenţa conținutului de Ag în topitura de Zn+Ag (% at.) asupra spectrelor de FL a 

cristalelor de ZnO:Cl, înainte și după (annealed) recoacere în aer. T = 300K. Este indicat tipul 

suprafeţei Zn/O. Excitaţia – 476 nm. 

 

Conductivitatea/concentrația de electroni liberi/ mobilitatea Hall probelor de ZnO:Cl, 

nedopate și dopate cu Ag (0,3%at.), după recoacere în aer, este de 26/1,61018/100 și 34(Omcm)-
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1/2,41018(cm-3) /90 (сm2/Vs), respectiv. Concentraţia înaltă a purtătorilor de sarcină în cristalele 

de ZnO:Cl este cauzata de donorii puţin adînci de Cl, sau complecșii de H-Cl [118]. Creșterea de 

1,5 ori a concentrației de electroni liberi și reducerea mobilităţii  indică la creșterea densității 

donorilor puţin adînci datorită dopării cu Ag. 

Conform datelor din literatură, impuritatea de Ag introdusă la temperaturi relativ scăzute 

produce centre acceptoare de mică adâncime, cu o energie de activare de 200 meV și stinge 

intens luminescența în regiunea undelor lungi a spectrului [122,123]. Cu toate acestea, în ciuda 

solubilitatăţii totale relativ ridicate în ZnO (0,1% mol, în funcție de metodele de dopare), 

eficiența dopării și crearea de acceptori mici, este puternic limitată de temperatura de prelucrare 

a probelor: acceptorii AgZn în cea mai mare parte nu sunt stabili pentru t > 600°C [ 124]. 

Luând în consideraţie temperaturile de tratament termic, utilizate pentru probele cercetate, se 

poate presupune prezența unor centre asociate cu defecte interstițiale [125]. Studii ale 

proprietăților electrice și structura spectrelor FL de margine indică asupra creșterii densității 

donorilor puţin adînci (30 meV) corespunzătoare Agi. Defecte asociate donor-defect nativ (de 

exemplu, VZn, adică centre de FL auto-activate) pot fi responsabile pentru benzile intense de FL 

la 590, 630 și 680 nm, observate în spectrele de cristale de ZnO:Cl:Ag. 

2.17. Obţinerea şi caracteristicile luminescente a pulberii nanodimensionale de sulfură de 

zinc dopat cu impurităţile metalelor de tranziţie 

Metoda depunerii chimice din soluţii apoase a sării de zinc şi tioureei a fost aplicată pentru 

obţinerea materialelor luminescente de diferită coloraţie pe baza sulfurii de zinc, care nu necesită 

utilaj complex şi costuri mari de energie. Ea se realizează în condiţii de laborator suficient de 

simplu, deoarece este universală. În calitate de sursă, au fost folosite acetatul de zinc şi tioureea, 

iar in calitate de dopanţi – cuprul, magneziul şi manganul, care au fost introduşi direct în timpul 

sintezei compusului de bază. În rezultat s-au obţinut pulberi de sulfură de zinc cu diferite 

impurităţi, care în continuare au fost tratate termic în intervalul de temperaturi 450-950°C. 

Caracteristicile luminescente a materialelor obţinute au fost cercetate la instalaţia, care permite 

de înregistrarea spectrelor de luminescenţă în regiunea 400-800 nm. Probele au fost excitate cu 

laserul de azot ЛГИ-21 (λexc = 337 nm). Distribuţia spectrală a intensităţii de fotoluminescenţă 

(FL) a pulberilor de ZnS cu diferită impuritate este prezentată în Fig. 149. Maximele benzilor de 

FL corespund următoarelor probe: 500 nm – ZnS:Cu, 500 şi 630 nm – ZnS:Mn, 440 nm – 

ZnSe:Mg. Banda de FL a sulfurii de zinc dopată cu cupru (Fig. 149, curba 1) este probabil 

determinată de recombinarea perechilor donor-acceptor [11, 90]. În calitate de donori sunt atomii 

de clor care sunt puţin adânci (ΔEd ~ 0,1 eV), iar acceptori sunt atomii de cupru (ΔEa ~ 1 eV) 

pentru compuşii II-VI, ce determină maximul benzii de FL la ~ 2,5 eV (λ = 500 nm). 
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Fig. 149. Distribuţia spectrală a intensităţii de FL a pulberilor de ZnS dopat cu: 

1. – cupru; 2. – mangan; 3. – magneziu. T = 300K. 

 

În spectrul pulberii sulfurii de zinc dopată cu mangan (Fig. 149, curba 2) se observă 

prelungirea în partea cu lungimilor de undă lungi până la 800 nm şi curbare la ~ 630 nm, care 

arată prezenţa Mn în sulfura de zinc [11]. Se ştie [86, 126], că la toate tipurile de excitare 

spectrul de luminescenţă a ZnS:Mn depinde de concentraţia manganului. La concentraţii <10-3 

cm-3 spectrele de FL sunt considerate de maximele benzilor în regiunea albastră şi verde a 

spectrului şi benzi de FL cu intensitatea mică, considerate de centrele manganului. Iar la 

concentraţii mari – benzi considerate de centrele manganului. De aceea, absenţa benzii intense de 

FL în regiunea roşie a spectrului (Fig. 149, curba 2) se poate explica prin concentraţia mică a 

manganului în materialul sintezat. Deplasarea maximului benzii de FL a sulfurii de zinc dopate 

cu magneziu (Fig. 149, curba 3) în regiunea lungimilor de undă scurte, comparativ cu spectrul de 

FL a sulfurii de zinc curate [90] poate fi explicată prin formarea fazei MgS şi a soluţiei solide cu 

sulfura de zinc [127]. 

Astfel, aceasta metodă permite de a obţine pulbere care iradiază într-un interval larg al 

spectrului vizibil. Pe baza acestor pulberi se poate de creat materiale compozite de tip 

„fotoluminofor-polimer” pentru înregistrarea radiaţiei în regiunea vizibilă a spectrului şi cu 

lungimi de undă scurte. Totodată ele pot folosite pentru formarea structurilor subţiri pe 

substraturile conductoare prin metoda electroforezei pentru crearea dispozitivelor 

optoelectronice multifuncţionale. 
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2. Obiectivele și sarcinile proiectului în anul 2019 (până la o pagină)  

 Etapa finală a cercetărilor la tema dată vor permite: în primul rând, formarea completă a 

bazei fizico-tehnologice de obţinere a mono- şi nanocristalelor de ZnSe şi ZnO şi doparea 

acestora cu ioni de metale de tranziţie şi pământuri rare; în rândul doi, rezolvarea problemei 

migraţiei energiei între centrele de luminescenţă, care se formează în procesul dopării 

concomitente ale cristalelor de ZnSe cu diferite impurităţi; în rândul trei, identificarea benzilor 

de radiaţie noi în domeniul vizibil şi IR a spectrului cristalelor de ZnSe şi nanopulberilor de 

ZnO, dopate cu elemente din grupa a V-a (Sb, Bi), stabilirea naturii centrelor de luminescenţă şi 

mecanismele de recombinare radiativă, ceea ce va lărgi posibilităţile utilizării practice ale acestor 

cristale şi nanopulberilor în optoelectronică şi fotonică. 

Odată cu aceasta se presupunea rezolvarea următoarelor sarcini: 

1. Elaborarea tehnologiei şi determinarea regimurilor tehnologice optime de creştere a 

cristalelor de ZnSe şi doparea lor concomitentă cu impurităţi de elemente din grupa a V-a şi 

elemente de tip d şi f în procesul de creştere.  

2. Obținerea seriei de cristale ZnSe(Sb):0,03%at.Yb; ZnSe(Zn):0,03%at.Yb:x%at.Sb 

(x=0,00; 0,005; 0,03 şi 0,10) şi cercetarea proprietăților radiative ale acestora.  

3. Sinteza nanocompozitelor ZnO/ZnSe cu diferit conţinut de ZnSe şi fabricarea probelor de 

compozite ZnO/ZnSe de diferită grosime prin metoda de presare. 

4. Cercetarea proprietăților de fotoconductibilitate şi fotoluminescente ale compozitelor 

ZnO/ZnSe. 

5. Realizarea sintezei compozitului ZnO:Ag cu diferit conţinut de argint. 

6. Studiul avansat a influenţei impurităţii de Gd în seleniura de zinc. 
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3. Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului în anul 2019 

3.1. Proprietăți luminescente a cristalelor de ZnSe dopate concomitent cu impurităţi de Sb 

şi Yb 

Cu scopul studierii influenţei reciproce a impurităţilor elementelor din grupa a V-a şi ionilor 

pământurilor rare asupra proprietăților radiative ale cristalelor de ZnSe, au fost crescute cristale 

de ZnSe(Zn):0,03%at.Yb:x%at.Sb (x=0,00; 0,005; 0,03 şi 0,10) şi cercetate spectrele de 

fotoluminescență (FL) în domeniul vizibil al lungimilor de undă.  

Doparea cristalelor a fost realizată în procesul de creştere a lor prin metoda reacţiilor chimice 

de transport (RCT) cu utilizarea iodului în calitate de agent transportator la temperatura T = 

1180K. În intervalul lungimilor de undă de la 400 nm până la 700 nm au fost studiate spectrele 

de FL la 300K şi excitarea cu radiație de lungime de undă egală cu 337 nm. Radiația probelor a 

fost analizată cu monocromatorul МДР-23 şi înregistrată cu ФЭУ-100.  

Spectrul de FL a probei nedopate de ZnSe (I) (Fig.150, curba 1) constă dintr-o bandă de 

radiație marginală cu maximum în vecinătatea 462 nm şi benzii de FL din domeniul undelor 

lungi cu maximum în vecinătatea 620 nm. Semilăţimea mare (∆W=70 meV) a benzii radiației 

marginale în regiunea excitonică permite a face presupunerea, că aceasta este nonelementară. 

Aportul în formarea ei pot aduce atât excitonii liberi, cât şi excitonii legaţi de donorii 

necontrolați puțini adânci (InZn, GaZn, AlZn, ISe, ClSe). Conform datelor bibliografice, pentru 

banda de radiaţie din domeniul undelor lungi pot fi responsabile centrele de radiaţie autoactivată 

(AA) datorită asociaților de tipul (VZnAlZn), (VZnISe), prezenţi în probe, precum şi impurităţilor 

de Cu şi Mn.  

 

Fig. 150. Spectre de FL ale cristalelor de ZnSe(I); ZnSe:Yb; ZnSe:Sb şi ZnSe:Yb:Sb în 

domeniul vizibil al lungimilor de undă. Curbele corespund cristalelor: 1 – ZnSe(I); 2 – 

ZnSe(I):0,03%at.Yb; 3 – ZnSe (I):0,1%at.Sb; 4 – ZnSe(I):0,03%at.Yb:0,1%at.Sb; T=300K. 

excit.=337 nm. 
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Adăugarea în fiola de reacţie pe lângă componentele de bază Zn şi Se, 0,3% at. de impuritate 

de Yb, conduce la sinteza cristalului ZnSe(I):0,03%at.Yb, în spectrul de FL a cărui se observă 

stingerea intensităţii benzii de radiaţie din domeniul undelor lungi şi amplificarea intensităţii 

benzii de radiaţie excitonică din domeniul undelor scurte (Fig.150, curba 2). Odată cu aceasta, 

maximumul benzii de radiaţie impuritară din domeniul undelor lungi se deplasează spre 587 nm. 

Mai devreme, autorii [103] au arătat că, prezenţa impurităţii de Yb în seleniura de zinc conduce 

la „purificarea” parţială a cristalului de unele impurităţi de fon. În legătură cu aceasta, se poate 

presupune că, schimbarea structurii benzii de FL din domeniul undelor lungi a probei de 

ZnSe:Yb este legată de „purificarea” parţială a cristalului de impurităţile de fon (probabil Cu şi 

Mn), care formează „coada” benzii din regiunea lungimilor de undă mai mari. Această 

presupunere este în concordanţă cu creşterea intensităţii benzii de radiaţie, observate în domeniul 

excitonic al spectrului de FL a probelor cu conţinut de impuritate de yterbiu (Fig.150, curba 4).  

La rândul său, doparea cristalelor de ZnSe(I) în procesul de creştere cu Sb conduce la 

deplasarea în spectrul de FL a maximului benzii de radiaţie din domeniul undelor lungi spre 575 

nm (Fig.150, curba 3). Apariţia radiaţiei cu lungimea de undă din vecinătatea 575 nm, conform 

datelor autorilor lucrării [59], este legată de formarea în cristalele de ZnSe:I:Sb a asociaților 

(ISeSbSe) de tip acceptor, ce stimulează tranziţiile luminescente pe ei a electronilor de neechilibru 

atât din banda de conducţie, cât şi de pe nivelele donoare puţin adânci. Codoparea seleniurii de 

zinc cu impurităţi de Sb şi Yb conduce la creşterea considerabilă a intensităţii benzii radiaţiei 

marginale şi deplasarea maximului de luminescenţă din regiunea lungimilor de undă mai mari 

spre 587 nm (Fig.150, curba 4). Pentru formarea benzii din regiunea lungimilor de undă mari a 

radiaţiei vizibile în probele de ZnSe:Yb:Sb, probabil, sunt responsabile în parte egală atât 

asociaţii (ISeSbSe), cât şi impurităţile de fon rămase în rezultatul „purificării” cu yterbiu.  

În aşa mod, este elaborată tehnologia de dopare concomitentă în procesul de creştere a 

cristalelor ZnSe cu impurităţi de elemente din grupa a V-a (Sb) şi elemente de pământuri rare 

(Yb) şi obţinută seria de probe ZnSe:0,03%at.Yb:x%at.Sb (x=0,00; 0,005; 0,03 şi 0,10). 

Cercetarea proprietăţilor radiative în domeniul vizibil a probelor obţinute a arătat că, doparea 

concomitentă a cristalelor ZnSe cu impurităţi de Sb şi Yb realizată, conduce la creşterea 

intensităţii benzii marginale de radiaţie, legată probabil, de „purificarea” parţială a cristalului de 

impurităţile de fon. La rândul său, deplasarea benzii observate de radiaţie din regiunea 

lungimilor de undă mai mari în domeniul undelor scurte spre 587 nm, probabil, este legată de 

apariţia unui canal de radiaţie nou cu participarea asociatului de tip acceptor (ISeSbSe).  

 3.2. Centre asociative de radiație a luminescenței activatoare în cristalele de ZnSe dopate 

cu elemente din grupele V și VII 

Cu scopul extinderii posibilităților de dirijare controlată cu proprietățile luminescente ale 

seleniurii de zinc este realizată cercetarea influenței dopării concomitente a acestora cu iod (I) și 
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elemente din gupa a V-a (P, As, Bi), precum și codoparea concomitentă cu impurități de I, Cr și 

Sb. Prin metoda transferului chimic a vaporilor sunt crescute cristalele: ZnSe(I):x % at. P (x= 

=0,0051; 0,015); ZnSe(I):x % at. As (x=0,0051; 0,03); ZnSe(I):x % at. Bi (x=0,0051; 0,03) și 

ZnSe(I):0,03% at.Cr:x % at.Sb(x=0,005; 0,01; 0,03, 0,1). Sunt prezentate de asemenea 

cercetările preliminare a influenței numai elementelor din gupa a V-a (P, As, Bi) (fără 

participarea iodului) asupra spectrelor de FL a cristalelor de ZnSe:0,005%at.P(As,Bi). 

Cercetările spectrelor de FL în intervalul lungimilor de undă de la 0,5 µm până la 0,8 µm au fost 

realizate la temperaturile 11K și 300K și excitarea cu radiație laser de lungimea de undă 331 nm 

și 447 nm. Radiația era analizată cu monohromatorul МДР-23 și se înregistra cu ФЭУ-79. 

Spectrele de radiație a probei nedopate de ZnSe (I) sunt caracterizate de banda intensă lată 

(W=0,335 eV) cu maximum în vecinătatea 665 nm (Fig.151, curba 1). Doparea cristalelor de 

ZnSe (I) cu fosfor conduce la mărirea considerabilă a intensității de radiație în tot domeniul 

cercetat de lungimi d undă și deplasarea maximului principal al benzii de radiație vizibilă în 

domeniul undelor lungi și localizarea lui la 557 nm (Fig.151, curba 2). Inflexiunea 

nesemnificativă la 610 nm în spectrul de FL a probei inițiale se transformă în maximum bine 

pronunțat în spectrul de radiație a probei dopate cu impuritate de fosfor (Fig.151, curba 2). În 

spectrele de FL a probelor ZnSe (I):Bi și ZnSe (I):As acest maximum devine predominant după 

intensitate (Fig.151, curbele 3 și 4). Odată cu aceasta, incorporarea impurităților de Bi și As în 

cristalele de ZnSe (I) mărește intensitatea radiației în intervalul lungimilor de undă de la 570 

până la 580 nm. 

 

Fig. 151. Spectre de FL a monocristalelor: 

1 – ZnSe(I);  2 – ZnSe (I):0,005 % at. P;  3 – ZnSe (I):0,005 % at. Bi; 4 – ZnSe (I):0,02 % at. As; 

T = 300K. excit.=337 nm.  P = 1 mW. 



148 

 Astfel, cercetările preliminare a spectrelor de FL, inclusiv rezultatele publicate anterior cu 

privire la rezultatele cercetării FL cristalelor de ZnSe (I):Sb [59], permit a presupune că, 

impuritățile de elemente din grupa a V-a (P, As, Sb, Bi) formează în cristalele de ZnSe (I) 

asociați corespunzători de tip acceptori (PSeISe), (AsSeISe), (SbSeISe) și (BiSeISe), responsabili 

pentru benzile de radiație în spectrele de FL cu maximumuri, localizate în vecinătatea lungimilor 

de undă de la 570 până la 580 nm. 

 Spectrele de FL probelor cercetate la excitarea lor cu cuante de lumină cu energie mai mică 

de energia hexcit = 2,77 eV (excit = 447 nm) sunt prezentate în Fig. 152. Cum și în cazul 

precedent, caracteristic este deplasarea spectrelor de FL a probelor dopate în domeniul undelor 

scurte față de spectrele de FL a probei inițiale, nedopate. Inflexiunile pe panta din domeniul 

undelor scurte a spectrelor de FL a probelor dopate în vecinătatea 575 nm și mărirea bruscă a 

intensității de radiație în acest domeniu a lungimilor de undă indică la apariția canalului efectiv 

de radiație, legat de introducerea impurităților dopante – elementele din grupa a V-a (As, Sb, Bi).  

 

 

Fig. 152. Spectre de FL a monocristalelor: 

1 – ZnSe(I); 2 – ZnSe (I):0,005 % at. Sb; 3 – ZnSe (I):0,005 % at. Bi; 4 – ZnSe (I):0,005%at. As; 

T = 300K. excit.=447 nm.  P = 1 mW. 

 

Influența puterii radiației excitante asupra structurii, intensității și poziției spectrale a 

benzilor de FL a probei inițiale nedopate ZnSe (I) și probei ZnSe (I):0,005 % at. Bi este 

prezentată în Fig. 153 a,b, corespunzător. Din figură se observă că, mărirea puterii radiației 

excitante conduce la creșterea intensității benzii de FL atât a probei inițiale, cât și a probei 

dopate. Iar forma și poziția spectrală a benzilor de radiație nu se schimbă. Caracterul dependenței 
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intensității radiației de puterea de excitație sunt descrise de curbele, prezentate în Fig. 154 atât 

pentru proba inițială, cât și pentru probele dopate. 

 

 

 

 

Fig. 153. Influența puterii radiației laser excitante asupra spectrelor de FL a monocristalelor de 

ZnSe (I) (a) și ZnSe (I):0,005 % at. Bi (b). 

Curbele corespund puterii, mW:  

1 – 0,5;  2 – 1,0;  3 – 2,5; 4 – 5,0; 5 – 10. 

T = 300K. excit.=447 nm. 
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În toate probele o dependență mai puternică a intensității radiației de puterea radiației 

excitante se observă până la valorile P  5 mW. Mărirea ulterioară a puterii excitației conduce la 

slăbirea dependenței IPL = f(P). 

 

Fig. 154. Dependența intensității maxime de luminescență de puterea radiației excitante. 

Curbele:  

1 – ZnSe(I);  2 – ZnSe (I):0,005 % at. Bi;  3 – ZnSe (I):0,005 % at. As. 

 

În Fig. 155 a și 155 b sunt prezentate spectrele de FL a probei inițiale nedopate și dopate cu 

fosfor, corespunzător, la temperatirile 11K și 300K. Din figuri se observă că, odată cu mărirea 

temperaturii maximumul benzii probei nedopate se deplasează în domeniul undelor lungi a 

spectrului de FL (Fig.155a), iar maximul benzii de radiație a probei dopate cu fosfor – în 

domeniul undelor scurte (Fig. 155 b). Deplasarea benzii de FL în domeniul undelor scurte odată 

cu mărirea temperaturii pentru proba ZnSe (I):P indică asupra faptului, că aceasta este bandă de 

luminescență activatoare. În calitate de centru de luminescență activatoare în acest caz servește 

asociatul (PSeISe), care constă dintr-un activator bivalent, în caz general, element din grupa a V-a 

(PSe, AsSe, BiSe) și coactivatorului monovalent – element din grupa a VII-ea (ISe). Nivelul 

energetic al donorului ISe în seleniura de zinc se află la adâncimea 0,035 eV de la nivelul inferior 

a benzii de conducție și la temperatura camerei atomii coactivatorului ISe practic sunt ionizați 

complet. Odată cu aceasta, luminescența activatoare se înfăptuiește conform schemei Prener – 

Eple – Williams, iar în rezultatul recombinării radiative a electronului liber cu golul, localizat pe 

centrul acceptor al defectului asociativ, adică are loc radiație conform schemei Shen – Klasens și 

maximul benzii de FL se deplasează în domeniul undelor scurte a spectrului odată cu creșterea 

temperaturii (Fig. 155 b, curba 2).  
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Fig. 155. Spectre de FL a monocristalelor ZnSe (I) (a) și ZnSe (I):0,005 % at. P (b). 

T, K: 1 – 11;  2 – 300.  P, 1 mW: a – 0,5; b – 1,0. 
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3.3. Capacitatea de activare a impurităților cu gadoliniu în monocristalele ZnSe 

Compușii semiconductori binari se utilizează pe larg în optică și optoelectronică. De 

exemplu, seleniura de zinc sub formă de element pasiv este verigă principală în producerea 

cablurilor cu fibră optică, fără care tehnologiile internet ar fi mai puțin efective. În acelaș timp, 

seleniura de zinc în calitate de element activ continuă să fie perfecționat sub formă de meterial ce 

generează radiație în domeniul vizibil și IR al spectrului. Pentru obținerea radiației în domeniul 

IR al spectrului este necesar de introdus impuritate în monocristalul de ZnSe. Cele mai 

perspective impurități sunt ionii metalelor de tranziție. Aceste elemente crează nivele despicate 

de câmpul cristalin în banda interzisă a semiconductorului. Ionii de crom crează nivelele: excitat 

(5E) și fundamental (3T1) în banda interzisă a ZnSe. Tranzițiile electronice între aceste nivele 

generează radiație în domeniul lungimilor de undă de la 2000 nm până la 2400 nm. Unele 

elemente din grupa metalelor de tranziție au tranziții nonradiative cauza pătrunderii unui nivel 

format în banda de conducție ori de valență.  

În prezent sunt utilizate pe larg materiale noi, cu elemente de pământuri rare în calitate de 

componentă de bază sau impuritate dopantă. Introducerea ionilor de yterbiu în monocristalele 

ZnSe conduce la mărirea capacității lor radiație, la așa-numitul efect ”de purificare” [50, 51]. 

Efectul dat influențează numai asupra benzii de radiație marginală și depinde foarte mult de 

concentrația impurității întroduse. Ionii de yterbiu ca impuritate, influențează în mod analogic și 

asupra radiației marginale a cristalelor [11, 12].  

Autorii multor lucrări converg în presupunerea, că ionii și altor elemente pământuri rare au 

influență similară asupra capacității de radiație a compușilor A2B6. Odată cu acestea, lipsește 

informația despre influența impurității de Gd asupra proprietăților compușilor semiconductori 

din acestă grupă. În legătură cu acest fapt, în lucrare va fi prezentată analiza proprietăților 

structurale și radiative a monocristalelor de ZnSe, dopate cu impuritate de Gd. Va fi propus 

modelul fizic care explică rezultatele obținute.  

Monocristalele de ZnSe, dopate cu impuritate de Gd, au fost crescute prin metoda 

transferului fizic al vaporilor la temperatura 1000C. Doparea a avut loc în procesul de creștere 

din compusul GdSe sintetizat preliminar la temperatura 1050C. Încărcătura consta din două 

volume, unul pentru ZnSe policristalin, altul pentru compusul sintetizat GdSe, în care cantitatea 

de substanță se considera 100% pentru fecare din volume separat. Cantitatea de compus GdSe 

evaporat era foarte mică în raport cu ZnSe și prezența lui era precăutată ca impuritate. Rapoartele 

Gd/ZnSe = 1/5; 1/1; 3/1; 10/1 utilizate mai departe în text înseamnă că cantitatea substanței 

transferate de ZnSe și GdSe nu se compară între ele, ci indică cantitățile părților transferate 

pentru fiecare din substanțe separat.  

Monocristalele ZnSe:Gd au fost excitate cu radiația laser cu excit. = 337 nm (de azot cu 

descărcare de gaze) și 532 nm (Nd3+:YAG). Cercetarea FL a fost realizată în intervalul 400 – 
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2500 nm la temperatura de la 90K până la 300K. Radiația de la probă preliminar descompusă în 

spectru de monohromatorul МДР-23, înregistrată cu multiplicator fotoelectronic în domeniul 

vizibil al spectrului și fotorezistorul PbS în domeniul IR al spectrului. Spectrele transmisiei 

optice au fost măsurate la instalația Agilent Carry 60 în domeniul vizibil al spectrului la 

temperatura 300K. Pentru măsurarea transmisiei în domeniul IR al spectrului a fost utilizată 

instalația modificată pentru măsurarea proprietăților FL. În calitatea de sursă de radiație au fost 

utilizate lampa cu incandescență, iar fascicul transmis era înregistrat cu fotorezistorul PbS. 

Măsurările se realizau numai la temperatura camerei.  

Compoziția chimică a probelor 

Compoziția chimică a probelor a fost studiată prin spectroscopia electronică dispersivă și 

spectroscopia fotoelectronică cu raze X.  

În Fig. 156 este reprezentat spectrul spectroscopiei electronice dispersivă, unde clar sunt 

distinse maximurile componentelor de bază a seleniurii de zinc – zincului și seleniului. Este 

prezent de asemenea și elementul carbonului, deoarece se folosea  substratul de carbon. Se 

observă impuritatea de fon de cupru și banda lată în domeniul 0,5÷0,6 keV, care poate consta din 

elementele vanadiu, crom și oxigen. Prezența oxigenului poate fi explicată prin gazele reziduale 

în camera de vid (presiunea constituia 10-5Pa). Prezența impurității dopante de gadoliniu în probe 

este foarte slab înregistrată și numai pentru proba cu concentrația lui maximă.  În Tabelul 11 sunt 

prezentate valorile aproximative ale concentrației elementelor înregistrate.  

 

 

Fig.156. Spectrele  spectroscopiei electronice dispersive a monocristalelor ZnSe:Gd 

Cu raportul GdSe/ZnSe în îcărcătură: 1 – 0; 2 – 1/5; 3 – 1/1; 4 – 3/1; 5 – 10/1. 
 

Tabelul 11. Compoziția elementară calculată a monocristalelor ZnSe 

 Zn (at.%) Se (at.%) Gd (at.%) Cu (at.%) V (at.%) Cr (at.%) 

ZnSe 63,0101 36,9183 - 0,0445 0,0137 0,0134 

ZnSe:Gd (1/5) 62,9074 36,8585 0,1755 0,0483 0,0048 0,0054 

ZnSe:Gd (1/1) 62,8142 36,9469 0,1759 0,0472 0,0087 0,0071 

ZnSe:Gd (3/1) 62,6454 36,9559 0,3256 0,0458 0,0137 0,0135 

ZnSe:Gd (10/1) 62,4824 37,0602 0,3966 0,046 0,0078 0,0069 
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Metoda spectroscopiei fotoelectronice cu raze X interacționează cu suprafața probei datorită 

capacității sale slabe de penetrare. În spectru sunt bine manifestate aproape toate nivelurile de 

energie a învelișurilor 2 și 3 de zinc (Fig.157). Prezența seleniului este observată în învelișurile 

3d, 3p și 3s (55, 160 și 232 eV). Benzile de emisie la 90 eV și 54 eV corespund formării 

complexelor bazate pe zinc și, respectiv, seleniu. În cazul seleniului, avem de-a face cu un 

înveliș 3d; acestea sunt formațiuni formate cu participarea zincului sau cromului (ZnSe, CrSe) 

sau a oxigenului (SeO2). Oxigenul se găsește și în regiunea Auger spectroscopie a atomilor de 

zinc. Prin urmare, atomii de oxigen detectați prin spectroscopia electronică dispersivă indică la 

stratul oxidat de suprafață. În aceeași regiune de spectroscopie Auger a atomilor de zinc, se 

observă maxime de emisie a vanadiului (522,5 eV). Se observă maxime de emisie ale atomilor 

de cupru (934 eV) și crom (590-574 eV). Atomi de crom formează compuși CrO3, Cr2O3, Cr2Se3. 

Există o probabilitate mare pentru formarea de complexe mai complexe. Principala impuritate 

introdusă de gadoliniu este observată indirect. În probele dopate, maximele de emisie la 276 și 

281 eV devin mai intense și corespund învelișului 4p.  

 

 

 

Fig. 157. Spectrul de spectroscopie fotoelectronică cu raze X. 

 

Analiza structurală cu raze X 

Informațiile obținute cu privire la compoziția chimică a probelor au inițiat o analiză a 

perfecțiunii structurale a acestora. În Fig. 158 (a) se observă maximul principal și unicul de 

reflexie pe direcția (111), localizat la 27,22º, atât pentru probele de ZnSe dopate, cât și pentru 

cele nedopate. Odată cu adăugarea impurității de gadoliniu, semilățimea benzii rămâne 

neschimbată, iar apariția maximului al doilea se referă la Kβ sursei. Prin urmare, structura 

cristalină se referă la structura blendei de zinc și nu suferă nicio modificare în procesul dopării, 

adică nu se formează complexe mari sau o nouă fază. Deoarece probele au fost tăiate dintr-un 

monocristal de ZnSe mare, acest lucru a dus la formarea unui unghi între direcția (111) a rețelei 

cristalografice și suprafața probei (Fig. 158 b, c). 
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Fig. 158. Analiza structurală cu raze X (а) și rocking curve pentru ZnSe (b) și ZnSe:Gd (c). 

 

Fotoluminiscenta  

În Fig.159 sunt prezentate spectrele de FL ale monocristalele ZnSe nedopate și dopate cu 

concentrații diferite de impurități de Gd la 80 K în regiunea spectrală vizibilă. Impuritatea de 

gadoliniu are un efect ambiguu asupra intensității radiațiilor de margine. La doparea foarte slabă 

și foarte puternică, intensitatea benzii este aproape complet stinsă, dar există anumite 

concentrații când intensitatea radiației poate fi crescută (proba 3). Cu toate acestea, semilățimea 

benzii de emisie este minimă (inserție), poziția maximului este deplasată către regiunea 

energiilor mari. În regiunea de lungimilor mari de undă a spectrului vizibil, se observă încă 2 

benzi, cu maxime la 2,345 eV și 1,97 eV, care se referă la tranzițiile electronilor de neechilibru 

pe nivelurile ionilor Cu2+ și, respectiv, Cu+. La temperatura camerei, nu există benzi de emisie în 

regiunea lungimii de undă mari a spectrului, iar intensitatea de FL marginală crește odată cu 

adăugarea impurității ale gadoliniu (Fig. 160 a). Valoarea maximală a intensității benzii este 

observată la probă cu numărul 3. Semiățimea benzii se mărește de aproape 2 ori față de proba 

nedopată (Fig.160 a, inserție). A fost realizat studiul evoluției benzii de radiație marginală în 

funcție de  temperatură și a luminescenței termostimulate (TSL) pentru proba nr. 3 (Fig. 160 b, 

c). 

 

 

Fig.159. Spectrele de FL în regiunea vizibilă a lungimilor de undă ale monocristalelor de 

ZnSe:Gd cu raportul GdSe/ZnSe în încărcătură: 1 – 0; 2 – 1/5; 3 – 1/1; 4 – 3/1; 5 – 10/1.  

T = 80K. Inserție: valorile intensităților (triunghiurilor) și ale semilățimilor (cercuri) ale 

benzilor marginale ale probelor marcate. 
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Din Fig. 160 b se observă că, odată cu creșterea temperaturii, intensitatea benzii de emisie 

scade, semilățimea ei crește, iar maximul se deplasează spre regiunea cu energii reduse. În 

spectrul TSL, se observă 2 maxime, la 160K și 250K. În banda principală există 3 inflexiuni, la 

96K, 130K și 195K. Ambele metode de studiere a spectrelor de emisie (FL și TSL) indică 

compoziția complexă a benzii de radiație marginală, constând din tranziții bandă-bandă, cu 

anihilarea de excitoni liberi și legați, precum și tranziții de pe nivelurile de dopare superficiale în 

banda de valență sau din banda de conducție pe un nivel acceptor superficial. 

 

 
Fig. 160. a) Spectrele FL în regiunea marginală a lungimilor de undă la T = 300K pentru 

monocristalele ZnSe:Gd cu raportul GdSe/ZnSe în încărcătură: 1 – 0; 2 – 1/5; 3 – 1/1; 4 – 3/1; 5 

– 10/1. Inserție: valorile intensităților (triunghiurilor) și ale semilățimilor (cercuri) ale benzilor 

marginale ale probelor marcate.  

b) Evoluția intensității și poziției maximului benzii FL marginale a monocristalele ZnSe:Gd 

în funcție de temperatură (GdSe/ZnSe = 1/1): 1 – 110K; 2 – 120K; 3 – 130K; 4 – 160 K; 5 – 

200K; 6 – 240K.  

Inserție: compararea poziției maximului benzii de radiație marginală cu energia excitonului 

liber (formula Varshny) în funcție de temperatură. 

c) Spectrul luminiscenței termostimulate al monocristalului ZnSe:Gd (GdSe/ZnSe = 1/1). 

 

 

În domeniul IR al spectrului, benzile de emisie au fost înregistrate în vecinătatea de 0,6 eV și 

1 eV (Fig.161). Banda de emisie cu maxim ~ 1,25 eV practic nu își schimbă poziția odată cu 

modificarea concentrației impurității de Gd atât la temperaturi scăzute cât și la temperatura 

camerei. În acest caz, odată cu creșterea temperaturii, maximul se deplasează în regiunea 

energiilor mai mici (~ 10÷15 meV) și formează o inflexiune în regiunea de 1,17 eV. Maximul 

îngust înregistrat (1,16 eV) este radiația provenită din sursa de radiație excitantă de laser. Banda 

de emisie la 1,25 eV are mai multe interpretări, iar în cazul nostru suntem înclinați să 

presupunem că aceasta este o tranziție la nivelul unui centru donor complex format cu 

participarea VSe, concentrația căror ar trebui să fie mare în probele cercetate de ZnSe:Gd, din 

motivele că  impuritatea de Gd completând VZn, stimulează creșterea concentrației defectelor 

native de VSe, și după evoluția spectrelor de FL în funcție de temperatură este determinat nivelul 

superficial de dopare, aferent VSe.  
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În vecinătatea de 0,6 eV, se observă o bandă largă de emisie, poziția maximului cărei 

depinde de concentrația impurității și de temperatură, și ia valori egale cu valoarea cuprinsă între 

0,61 eV și 0,63 eV. La energii mici, există o inflexiune în regiunea de 0,535 eV, iar la energii 

mari, la 0,69 eV și un maxim separat la 0,74 eV. Pozițiile tuturor inflexiunilor și maximumurilor 

nu depind de temperatură, ceea ce este o caracteristică cheie a tranzițiilor intracentrale. Benzile 

de emisie localizate la 0,63 eV și 0,535 eV sunt legate de tranzițiile din interiorul ionilor V3+ (3T2 

→ 3A2) și V2+ (4T2 → 4T1), respectiv, iar banda la 0,61 eV corespunde tranzițiilor Cr2+ (5E → 

5T1). Banda de emisie localizată la 0,74 eV, observată într-un singur eșantion dopat la 

temperatură scăzută, poate fi atribuită tranzițiilor intracentrale în limitele ionului Cu2+, care nu a 

fost observată anterior în semiconductorii II-VI. Până în prezent nu a fost încă identificată 

radiația cu energia de 0,69 eV. 

 

Fig.161. Spectrele de FL în regiunea IR a lungimilor de undă pentru monocristalele ZnSe:Gd 

cu raportul GdSe/ZnSe în sarcină: 1 – 0; 2 – 1/5; 3 – 1/1; 4 – 3/1; 5 – 10/1  

la temperaturile 80K și 300K. 

 

Dezbatere  

Studiile asupra monocristalelor ZnSe au arătat că probele au o structură cristalină, precum 

blende de zinc (vezi Fig. 158). La dopare cu ioni de elemente de pământuri rare, se presupunea 

detectarea schimbărilor semnificative în compoziția structurală, având în vedere faptul că razele 

lor atomice sau ionice sunt mult mai mari decât cele ale elementelor principale din compusul 

studiat. Autorii [15] presupun formarea unor complexe mari și compuse bazate pe ionii de Yb3+, 

care sunt încorporați în subrețeaua de seleniu a ZnSe și atrag impuritatea de fon în vecinătatea 

lor. La dopare cu ioni de Gd3+ nu s-au observat abateri de la stoechiometrie (Fig. 158) și a fost 
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detectat doar un maxim în direcția (111). Aceasta înseamnă că cantitatea de impuritate introdusă 

- principală sau de fon - este foarte mică. Acest lucru este observat după rezultatele 

spectroscopiei electronice dispersive (Tabelul 11) și a spectroscopiei fotoelectronice cu raze X 

(Fig. 157). 

Lățimea benzii interzise a monocristalelor studiate de ZnSe, dopate cu impuritate de Gd, 

determinată din spectrul de absorbție fundamentală, se îngustează odată cu adăugarea impurității 

de Gd și devine egală cu 2,636 eV la temperatura camerei. La rândul său, maximul benzii de 

radiație marginală la 300K se deplasează în regiunea energiilor mici (Fig.160 a), iar semilățimea 

și intensitatea acesteia cresc. Astfel, se poate presupune că în apropierea marginilor zonelor 

permise se formează un număr mare de niveluri care participă activ la procesul radiativ. Cu toate 

acestea, odată cu scăderea temperaturii, când numărul de fononi scade, începe procesul de 

concurență între stingerea intensității benzilor de FL de către ionii impurității de fon de crom și 

activarea ionilor de gadoliniu (Fig.159).  

Să comparăm dependența de temperatură a poziției maximului benzii de emisie marginală a 

monocristalelor ZnSe:Gd cu evoluția energiei excitonului liber în funcție de temperatură, 

calculată prin formula Varshni [19]. 

,                                                               (3) 

unde E0 – este lățimea benzii interzise la T = 0K,  (Fig.160 b, inserție). 

Poziția maximului benzii de FL de marginală arată un acord bun cu curba calculată după formula 

(3), dar cu 2 proeminențe (inflexiuni) la temperaturile ~ 150K și ~ 200K, ceea ce corespunde 

unei energii termice egale cu ~ 13 meV și ~ 19 meV. Valorile indicate ale energiei sunt în 

concordanță cu adâncimea nivelului donor pentru vacansia seleniului și energia de legătură a 

complexului exciton-impuritate de tip acceptor pe baza vacansiei de zinc (VZn), respectiv [15]. 

Din spectrul luminescenței termostimulate sunt determinate nivelurile din zona interzisă în 

conformitate cu legea din Urbach  

                                                   (4) 

la adâncimile: 190 meV, 260 meV, 320 meV, 390 meV și 500 meV. Valorile energiilor egale cu 

190 meV și 320 meV corelează bine cu energia de ionizare a nivelurilor acceptoare a defectelor 

native VZn, determinate în conformitate cu relația empirică EA ≈ 10·EB, unde ЕВ este energia de 

legătură a excitonului cu defectele corespunzătoare, egală cu 19 meV și 32 meV, corespunzător 

[15]. Valorile energiilor rămase se presupune că aparțin complexelor formate cu participarea 

impurităților de fon și dopantă. 

Anumite defecte structurale și impurități de fon trebuie activate prin introducerea 

impurităților. Se cunoaște că, ionii elementelor de pământuri rare se comportă ca „ioni liberi” în 

câmpul cristalin, datorită ecranării electronilor pe învelișul 4f de către electronii învelișului 5s și 
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5d. Cu toate acestea, interacțiunea cu câmpul cristalin este prezentă și proprietățile 

feromagnetice ale ionului de Gd trebuie luate în considerare. Ținând cont de toți factorii, putem 

propune un model în care ionii de Gd, fiind introduși în rețeaua cristalină a ZnSe, să umple 

nodurile libere din subrețeaua Zn sau să le înlocuiască. Spre centrul GdZn format în nodul 

subrețelei de Zn este atrasă impuritatea de fon pentru a compensa stresul rețelei cristaline. Starea 

de încărcare a impurității principale de Gd este „3+” ceea ce necesită de la impuritatea de fon 

starea de încărcare „+” sau „3+” cu formarea vacansiei de zinc în vecinătatea lor. Pentru 

demonstrarea realizării primei variante, poate folosi o bandă de emisie cu intensitate slabă în 

spectrul de FL în regiunea vizibilă a spectrului la temperatură scăzută (Fig. 159), a cărei natură 

este tranziția electronilor din banda de conducție pe nivelul Cu+. Cu toate acestea, această 

tranziție este posibilă datorită șederii îndelungate a electronului în exces pe ionul Cu2+, deoarece 

nivelul acestui ion este mai adânc în zona interzisă și timpul de ședere a electronului pe el este 

mai mare. Varianta a doua este mai probabilă, când impuritățile principală și de fon au o stare de 

încărcare „3+”, deoarece în spectrele de FL (Fig.161) sunt observate benzi de emisie ale 

tranzițiilor intracentrale în limitele ionilor V3+, V2+ și Cr2+. În spectrele XPS (Fig.157), se 

observă maxime ale compușilor Cr2Se3, adică starea de încărcare a ionului de crom este „3+”. 

Drept urmare, în monocristalele ZnSe:Gd ionii Gd3+ nu formează complexe, dar influențează 

semnificativ impuritatea de fon, activând procese radiative. 

3.4. Studiu avansat a influenței impurității de Gd în seleniura de zinc 

Elementele pământurilor rare atrag atenție foarte mult în ultimii zeci de ani, se folosesc 

tot mai des în obţinerea materialelor noi sau înbunătăţirea proprietăţilor lor existente. A fost 

studiată şi influenţa lor asupra compuşilor II-VI. Primele cercetări au fost făcute pe baza sulfurii 

de zinc în calitate de pulberi [128-130]. A fost depistat că, elementele pământurilor rare tare greu 

sunt introduși în reţeaua cristalografică, deoarece raza atomică a lor este cu mult mai mare decât 

este spaţiu în reţea. Totuşi, doparea compuşilor II-VI conduce la înbunătăţirea parametrilor şi/sau 

proprietăţilor lor. Unul de efecte este „purificarea” de defecte native sau impurităţilor de fon.  

Seleniura de zinc este un material semiconductor care face parte din compuşii II-VI. 

Banda interzisă a lui constituie 2,67-2,8 eV, în dependenţă de temperatură şi este des folosit ca 

filtru optic, sau chiar lentilă, deoarece transparenţa optică este între 0,4 şi 10 μm. Folosirea ca 

mediu activ este agravată din cauza rezistivităţii mari (~109 Ω·cm) şi complexităţii obţinerii 

semiconductorului de tip p. Însă, după doparea cu elementele metalelor de tranziţie se poate de 

obţinut benzi de iradiere noi, cum în regiunea vizibilă [12,17] aşa şi în regiunea IR [131,132]. 

Spre regret, intensitatea acestor benzi noi are legătură directă cu concentraţia impurităţii şi tinde 

spre o saturaţie. Trebuie de menţionat că, la intensitatea luminescenţei afectează şi defectele 

native, formând trecerile neradiative. Studiul precedent a demonstrat că, folosirea elementelor 
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pământurilor rare schimbă situația şi creează oportunitatea de a amplifica intensitatea benzilor 

înregistrate prin efectul de „purificare” [20,21].  

De aceea, scopul cercetării este de a stabili influenţa ionilor de Gd asupra monocristalelor 

de ZnSe, de a identifica starea impurităţii, poziţia în reţea cristalină şi influenţă asupra defectelor 

native şi impurităţilor de fond. 

Monocristalele seleniurii de zinc au fost obţinute prin metoda transportului fizic al 

vaporilor la temperatură de 1000ºC cu gradientul de temperatură de 15ºC. Doparea cu 

impuritatea de Gd a fost perfectată în timpul creşterii a monocristalelor în forma de adăugare a 

sursei de GdSe în şarjă. Ca rezultat, au fost crescut monocristalul dopat şi nedopat cu ionii de 

Gd. Pentru determinarea perfecţiunii reţelei cristaline şi structurii ei a fost perfectată măsurarea 

difracţia razelor X (XRD). Identificarea compoziţiei monocristalelor obţinute a fost realizată prin 

măsurarea spectroscopiei de dispersia energiei (EDS) şi emisiei fotoelectronilor de pe suprafaţă 

(XPS). Proprietățile luminescente au fost măsurate prin iradierea, folosind sursa de laser, cu 

lungimea de undă de 337 nm şi 532 nm. Spectrele au fost înregistrate în regiunea între 400 nm şi 

2500 nm la temperatura camerei şi azotului lichid. În ultimul rând a fost perfectată măsurarea 

rezonanţei paramagnetice de spin a electronului (EPR) la temperatura azotului lichid. 

Monocristalele obţinute sunt compuse din elementele zinc, seleniu (Fig. 162, 163 a,b) şi 

elementele de fon crom, vanadiu şi cupru (Tabelul 12). Elementul de Gd este foarte greu de 

identificat în monocristalul dopat (Fig. 163c, 294 eV şi 296 eV), deoarece benzile caracteristice 

ale acestui element au intensitate minimă, chiar la limita de comparare cu fundalul. În probe este 

şi oxigen, care apare după oxidarea suprafeţei şi aceşti atomi se leagă cu seleniu (Fig. 163b). 

Totodată, impuritatea de fon Cr de asemenea se oxidează, formând două stări Cr2O3 şi CrO3. 

Sunt înregistrate şi alte maxime, care arată posibilitatea formării compluşilor mai complicaţi, de 

pildă, GdCrO3. Din Tabelul 12 se vede că numărul atomilor de zinc este mai mic decât numărul 

atomilor de seleniu. Din aceasta se poate de presupus că, în probe sunt foarte multe defecte de 

tipul vacanței seleniului (VSe), ce formează nivelul donor lângă banda de conducție şi explică 

obținerea numai n-ZnSe.  

Tabelul 12 

 Zn (%at.) Se (%at.) Gd (%at.) Cu (%at.) Cr (%at.) V (%at.) 

ZnSe 58,537 41,403  0,0397 0,0095 0,0099 

ZnSe:Gd 58,217 41,337 0,392 0,0425 0,0050 0,0061 
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Fig. 162. Spectrul XPS total a monocristalelor ZnSe şi ZnSe:Gd. 

 

 
Fig. 163. Spectrul XPS a elementelor caracteristice: a) Zn; b) Se; c) Gd. 

Cercetarea parametrilor cristalografice arată că suprafeţele probelor ZnSe şi ZnSe:Gd 

sunt rotite la unghiul de 10,73º şi 7,63º respectiv, de planul (111) (Fig. 1164). Însă, aceasta nu a 

influenţat la parametrii cristalografice. În Fig. 165a se vede, că poziţia unghiurilor menţionate nu 

se schimbă, chiar şi semilăţimea ei. Introducând aceste valori de ajustare, planul cristalografic 

(111) este identic cu baza de date „ICCD-00-037-1463” (Fig. 165b). Totuşi, introducerea 

impurității de Gd în ZnSe duce la mici schimbări în forma benzii. Apare o „aripă” cu unghi mai 

mare şi se poate de presupus că celula elementară se extinde în direcția [111].  

Monocristalele nedopate şi dopate a ZnSe au banda interzisă 2,67-2,8 eV în dependenţă 

de temperatură, ce presupune benzi de iradiere în regiunea 440-470 nm (Fig. 166).  Se observă 

că, intensitatea benzii de fotoluminescență (FL) fundamentale creşte cu introducerea impurităţii 

de Gd. Temperatura influențează mai sever asupra intensităţii benzii pentru proba nedopată. 

Totodată schimbă şi poziţia ei spre energii mai mari. Această bandă este compusă nu numai de 

trecerile bandă-bandă, dar şi de excitoni liberi şi legaţi de donori sau acceptori. În acest caz, se 

poate de presupus că întroducerea ionilor de Gd rezultă la dispariţia sau cel puţin micşorarea 



162 

numărului de excitoni legaţi, ca rezultat intensitatea benzii de FL creşte, îşi schimbă poziţia spre 

energii mai mari şi este mai puţin influenţată de temperatura. 

 
Fig. 164. Curbele de „Rocking Curve” pentru monocristalele: a) ZnSe; b) ZnSe:Gd. 

 
Fig. 165. Curbele de „Rocking Curve” normate către unitate (a); Planul (111) a probelor dopate 

şi nedopat a ZnSe (b). 

 

În regiunea vizibilă cu lungimi de undă mai lungi se observă benzile cu maxima la 530 şi 

635 nm (Fig. 166, inserțiunea). Aceste două benzi apar după doparea monocristalelor de ZnSe cu 

Gd. De aceste benzi corespund nivele formate de atomii de Cu cu starea de sarcină „+2” şi „+” 

respectiv [16]. Trebuie de menţionat că, benzile sunt înregistrate numai la temperaturi joase, ce 

spune, că în banda interzisă mai sunt nivele care favorizează la trecerile neradiative. 
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Fig. 166. Proprietăți FL a monocristalelor de ZnSe şi ZnSe:Gd în regiunea vizibilă a spectrului. 

În regiunea IR apar două benzi, care sunt detectate numai la iradierea cu energii mai mici 

decât banda interzisă a semiconductorului şi numai pentru proba dopată cu Gd (Fig. 167,168). În 

regiunea IR apropiată se observă banda cu maximul la ~990 nm, intensitatea cărei creşte cu 

temperatura şi aproape nu-şi schimbă poziţia. Ea se atribuie la nivelul compusului complex, 

format de VSe [15]. A doua bandă este mai complexă şi este situată în regiunea ~2000 nm. O 

componentă este atribuită tranziţiilor intracentrale a ionului Cr2+ (5E – 5T2, 2050 nm) [41], iar 

alta, se presupune, că aparţine tranziţiilor în ionul V3+ (3T2 – 3A2, 1950 nm) [133]. Însă, 

extinderea la lungimi de undă mai mici (1800 nm) este de prima dată observată. La temperaturi 

scăzute, apare „aripa” la 2330 de nm şi este greu de explicat, deoarece ambele elemente de Cr 

sau V pot excita unda electromagnetică. Trebuie de menţionat că această bandă de FL în 

dependenţă de temperatură nu-ş schimbă poziţia, dar se schimbă raportul intensităţilor a 

componentelor, formând această bandă, ce este caracteristic pentru tranziţiilor intracentrale. 

 
Fig. 167. Spectrul de FL în regiunea IR a monocristalului ZnSe:Gd la temperatura camerei. 
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Fig. 168. Spectrul de FL în regiunea IR a monocristalului ZnSe:Gd la temperatura azotului 

lichid. 

Spectrul rezonanţei magnetice este prezentat în Fig. 169. La proba nedopată sunt 

observate hiperfinele (în apropierea 1200 mT), care se repetă cu creşterea câmpului magnetic. 

Introducerea impurităţii de Gd în monocristalul de ZnSe rezultă la dispariţia hiperfinelor din 

ambele părţi a celei mai intense. Aceasta schimbare ne dă de presupus că, în monocristale există 

atomi de Gd, care atrag în vecinătatea sa ori impuritatea de fon ori defectele native. 

Descompunerea nivelelor în proba nedopată este nimicită, ceea ce este cauzat de electronul liber 

(cu spinul ½), care a format acest nivel, şi este împerecheat de un alt electron, care poate fi de la 

ionul de Gd. Hiperfina din centru, care se observă în ambele probe, trebuie să aparțină ionului de 

Mn, dar acest element n-a fost detectat în nici un alt experiment. De aceea este necesar de 

perfectat mai multe măsurări pentru identificarea acestor hiperfine. 

 
Fig. 169. Rezonanţa paramagnetică de spin a electronilor în monocristalele ZnSe şi ZnSe:Gd la 

temperatura azotului lichid. 
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Concluzii: În rezultatul cercetării a fost găsită influenţa ionilor de Gd asupra 

proprietăţilor optice şi magnetice în monocristalul ZnSe. Introducerea ionilor de Gd în probă 

rezultă în apariţia noilor benzi şi majorarea intensităţii FL pentru banda fundamentală. Benzile 

de FL noi sunt cauzate de impuritate de fond, ca Cu, Cr şi V, care sunt observate în experimentul 

de EDS, XPS. Odată cu aceasta, ionii de Gd nu schimbă celula elementară a reţelei cristaline, dar 

numai o extind. Totodată, aceşti ioni atrag în vecinătatea sa impuritatea de fon sau defectele 

native, ceea ce se vede prin nimicirea unor hiperfine în câmpul magnetic. 

3.5. Sinteza şi proprietăți luminescente ale nanocompozitelor ZnO/ZnSe 

Compozitele pe baza oxidului de zinc şi oxizilor unui şir de metale cum sunt magneziul, 

bismutul, cuprul, cromul, nichelul atrag atenţia multor cercetători. Ele au spectru larg de aplicaţie 

în diferite domenii, cum ar fi: electronică semiconductoare, energetică solară, piezoelectronică, 

medicină, dispozitive pentru spintronică, fotonică, tehnică laser.  

Există o diversitate mare de metode prin care pot fi obţinuţi oxizi nanostructuraţi şi 

nanocompoziţi pe baza lor. Una din metode este metoda precipitării chimice din soluții apoase. 

Nanocompozitele ZnO/ZnSe cu diferit conţinut de seleniură de zinc au fost obţinute prin metoda 

precipitării chimice din soluţii apoase de hexahidrat de azotat de zinc şi HMTA (hexamină) la un 

raport molar de 1:1. Înainte de începerea sintezei, în amestecul de reacție a fost întrodusă o 

anumită cantitate de seleniură de zinc. Sinteza a fost realizată în regimul de încălzire în două 

etape, cu agitare continuă, folosind un agitator magnetic. Durata sintezei a fost de 3 ore. 

Compozitul rezultat a fost spălat în mod repetat în apă distilată, filtrat și uscat în aer la 

temperatura camerei. Conținutul de seleniură de zinc în compozitele obținute a fost de 10,5%, 

17%, 37,5% şi 59,9%. Pentru control a fost, de asemenea, sintetizată pulberea de ZnO pur. 

Controlul expres al capacităților luminiscente ale compozitelor obținute prin iradierea 

pulberilor cu un laser ultraviolet (UV) cu lungimea de undă 405 nm și puterea 10 mW a arătat că, 

luminozitatea și culoarea luminescenţei sunt diferite pentru pulberile cu conținut diferit de 

seleniură de zinc. Odată cu creșterea concentrației seleniuri de zinc, culoarea luminiscenței 

pulberilor compozitului de ZnO/ZnSe se schimbă de la galben pal până la portocaliu aprins.  

Din pulberile obţinute au fost obţinute tablete cu diametrul de 12 mm şi înălţimea 1,5 mm. 

Formarea tabletelor a fost realizată prin metoda presării la rece pe o singură parte într-o formă de 

presă din oțel (Fig.170) la temperatura camerei, cu expunerea încărcăturii în presă la presiunea 

maximă timp de 30 de minute.  
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Fig. 170. Forma de presă pentru obţinerea tabletelor din pulberea de ZnO/ZnSe. 
 

 

După extracția din forma de presă, tabletele au fost recoapte timp de 2 ore într-un dulap 

termic la T=180C. Tratamentul termic duce la compactarea masei presate de pulbere, asigurând 

o umplere mai mare a porilor. Fotografia a cinci tablete cu diferite concentrații de ZnSe în 

matricea de oxid de zinc este prezentată în Fig.171. A fost efectuată o analiză microscopică a 

suprafeței probelor. Toate tabletele prezintă o distribuție uniformă a particulelor de seleniură de 

zinc în matrice (Fig.172). 

 

 

 

Fig. 171. Vedere generală a tabletelor obținute cu diferit conținut de seleniură de zinc:  

 1 – 0; 2 – 10,5%; 3 – 17%, 4 – 37,5% şi 5 – 59,9%. 
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Fig. 172. Microfotografii ale suprafeţelor tabletelor cu diferit conţinut de seleniură de zinc: 1 

– 17%; 2 – 37,5%; 3 – 59,9%. 
 

Analiza cu raze X a nanocompozitelor obținute a arătat prezenţa în tablete cu conţinut de 

59% de ZnSe a particulelor cu dimensiunea 52 nm. Odată cu micşorarea conţinutului de ZnSe 

până la 41%, dimensiunea particulelor se mărea până la 211 nm, în prezența unei structuri 

hexagonale și cubice pentru ZnO și, respectiv, ZnSe. Difractogramele cu raze X obținute din 

tabletă (Fig. 173a) și din pulbere (Fig. 173b) de compozit ZnO/ZnSe de acelaşi conţinut, coincid. 

Cu toate acestea, se observă reducerea dimensiunii celulelor cristaline de ZnO și, în consecință, 

volumului cu 0,04 în materialul tabletei obținute prin metoda presării, ceea ce poate indica 

despre comprimarea oxidului de zinc într-o singură direcție. 

Evaluarea proprietăților luminiscente ale tabletelor obținute a fost efectuată prin expunere la 

radiaţia cu laser semiconductor cu lungimea de undă 405 nm. Intensitatea luminiscenței integrale 

reflectată de la probe a fost focalizată de o lentilă prin filtru de lumină de marca СЗС pe ФЭУ-

51, cuplat la convertor digital analogic și computer. Semnalele primite din probele studiate au 

fost înregistrate de computer și afișate pe ecranul de monitorizare în formă de grafice (Fig. 174). 

Din graficele obţinute, după amplitudinea semnalului luminiscent la un anumit moment de 

timp (indicate prin săgeţi pe desen), a fost trasată dependența intensității luminescenței de 

concentrația ZnSe în compozit (Fig. 175). Din grafic rezultă că, odată cu creșterea concentrației 

selenurii de zinc, se observă o creștere monotonă a intensităţii de radiaţie a luminescenţei 

integrale ale compozitelor ZnO/ZnSe. 
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Fig. 173. Difractogramele tabletei (a) şi pulberii (b) ale compozitului ZnO/ZnSe. 

 

 

Fig. 174. Cinetica intensităţii luminescenţei integrale a nanocompozitelor ZnO/ZnSe cu 

diferită concentraţie a ZnSe. 
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Fig. 175. Dependenţa intensităţii luminescenţei integrale de concentraţia seleniurii de zinc în 

nanocompozitul ZnO-ZnSe. 

 

Conform metodicii descrise mai sus au fost sintetizate compozite pe bază de oxid de zinc și 

oxizi de cupru, magneziu și bismut. Parametrii tehnologici ai compozitelor obținute sunt 

prezentați în Tabelul 13. 

Tabelul 13 

Conţinutul 

compozitului 

Conținutul componentei 

a doua, % 

Volumul amestecului 

de reacție inițial, ml 

Masa produsului 

final, g 

ZnO 0 300 0,0856 

ZnO-ZnSe 10,5 1000  

ZnO-ZnSe 17 1000 0,5895 

ZnO-ZnSe 37,5 1000 0,5517 

ZnO-ZnSe 59,9 1000 0,5006 

ZnO-MgO 17,9 500 0,2794 

ZnO-Bi2O3 24,7 500 0,2025 

ZnO-CuO 11,7 300 0,085 

ZnO-CdS 17,4 500 0,2564 
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4. REZUMAT 

De activitate ştiinţifică pe proiectul 15.817.02.27F „ Procese de interacţiune a ionilor  

elementelor de tranziţie şi pământuri rare cu defecte native şi de fon  

în mono- şi nanocristalele compuşilor II-VI” 

în anii 2015-2018 

 

Obiectul de studiu – monocristale de n-ZnSe, nedopate şi dopate cu impurităţile 

elementelor de tranziţie (Ti, V, Cr, Mn, Co, Cu, Y, Pd) şi pământuri rare (Eu, Gd, Ho, Yb) şi 

elementele grupei a V-a (Sb), dopate concomitent cu elemente de tip d (Cr, Mn, Cu) şi f (Gd, 

Yb) atât în procesul de sinteză, cât şi în procesul difuziei impurităţilor din topitura dopantă, sau 

vapori de topitură, sau pelicule subţiri de impuritate dopantă depusă pe suprafaţa cristalului; 

nanopulberile şi peliculele subţiri de ZnO şi ZnSe sintetizate prin diverse metode tehnologice 

(înlocuirea izovalenţă, depunerea chimică din topitură, sinteza hidrotermală) şi dopate cu 

impurităţi de Ag, Cu, Cl, Mn, Co, Mo, Pd, Eu, Gd; structurile compozite ZnO/ZnSe cu diferit 

raport a componentelor; fotodetectorii de radiaţie ultravioletă pe baza monocristalelor de ZnSe. 

Scopul lucrării – elaborarea metodelor tehnologice de creştere şi dopare a 

monocristalelor de ZnSe şi de dopare a acestora cu ioni de metale de tranziţie şi pământuri rare; 

elaborarea metodelor de sinteză şi dopare a nanocristalelor de ZnSe şi ZnO cu ionii elementelor 

de tip d şi f, optimizarea parametrilor tehnologici de creştere şi dopare a acestora. Cercetarea 

proceselor de interacţiune a ionilor de metale de tranziţie şi pământuri rare cu defectele native şi 

impurităţile de fon în mono- şi nanocristalele semiconductorilor cu bandă interzisă largă ZnSe şi 

ZnO prin intermediul cercetării complexe a proprietăților optice, luminescente, electrice şi 

magnetice într-un interval larg de lungimi de undă, temperaturi şi intensităţi a câmpului 

magnetic.  

Metode de cercetare şi rezultate ştiinţifice – fenomenele de luminescenţă şi optice, de 

transport şi magnetice într-un diapazon larg de temperaturi (6K300K), concentraţii de 

impuritate dopantă şi energii de excitare. Sunt elaborate diverse metode tehnologice de creştere a 

monocristalelor de ZnSe şi ZnO (reacţiilor chimice de transport, transferului fizic al vaporilor, 

halogenhidrică), precum şi sinteza pulberilor nanodimensionali de ZnO prin metoda 

hidrotermală, depunerii chimice, metoda înlocuirii izovalente în matrici polimerice (PVA, 

polibutilmetacrilat, polietilenglicol). Sunt realizate diferite procedee de dopare şi codopare a 

mono- şi nanocristalelor de ZnSe şi ZnO cu ionii metalelor de tranziţie şi pământuri rare (în 

procesul creşterii monocristalelor şi sintezei nanocristalelor, difuziei impurităţilor din topitură  

şau vapori de topitură, difuziei impurităţilor din pelicula subţire depuse pe suprafaţa cristalului 

ş.a.). Sunt stabiliţi parametrii tehnologici optimi pentru fiecare metodă concretă de creştere şi 

dopare a mono- şi nanocristalelor de ZnSe şi ZnO. Este propus modelul în corespundere cu care 

Mn, incorporându-se în rețeaua ZnSe creează concurență impurității de fon de Cu la completarea 
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VZn. La rândul său, ionii de Gd, Yb incorporându-se în Vse și, având starea de sarcină 3+, 

generează VZn, atrăgând ioni de impuritate de fon în vecinătatea sa. Din această cauză în 

domeniul vizibil a spectrului de FL a cristalelor ZnSe:Gd:Mn lipsesc benzile de luminescență 

legate de impuritatea de fon de cupru, dar sunt prezente tranziții luminescente pe baza PDA. 

Prezenţa structurii nanometrice a ZnO obţinut este confirmată prin observarea efectului de 

“deplasare în albastru" din spectrele FL şi transparenţei optice, şi anume, din deplasarea 

absorbţiei fundamentale şi benzilor emisiei de margine spre lungimile de undă ultraviolete. S-a 

constatat că, pentru a obține o luminescenta UV pronunțată, dintre cele mai promițătoare 

materiale este ZnO:Mn obținut prin metoda hidrotermală, sau depunere chimică din vapori cu o 

doză minimă (0,0003%) de Mn (λmax = 387 nm).  

Pentru prima dată este depistat efectul de neutralizare a activităţii optice a impurităţii de 

fon şi defectelor native în rezultatul formării complexelor cu participarea impurităţii dopante de 

Gd sau Eu şi defectelor native şi impuritare necontrolate în nanopulberi de ZnO:Gd sau ZnO:Eu. 

Este stabilit că, majorarea grosimii stratului de ZnO în structura ZnO/ZnSe este însoţită de 

stingerea intensităţii radiaţiei din domeniul lungimilor de undă mai scurte pe fonul măririi 

intensităţii benzii de FL din domeniul lungimilor de undă mai mari. Adică, are loc efectul de 

autoabsorbţie a radiaţiei din domeniul lungimilor de undă mai scurte (violet). Este elaborată 

tehnologia de sinteză a monocristalelor de ZnSe şi dopare a acestora cu impuritate de stibiu (Sb). 

În spectrul monocristalelor de ZnSe:Sb pentru prima dată este observată banda de radiaţie cu 

maximum la 575 nm la T = 300K. Se presupune că, apariţia acestei benzi de radiaţie este legată 

de formarea în probele de ZnSe:Sb a centrelor asociative de luminescenţă (SbSeISe), nivelul 

energetic al căror este situat la distanţa ~0,52 eV de la limita superioară a benzii de valenţă.  

A fost stabilit că, utilizarea impurităţii de yterbiu (Yb) în calitate de impuritate codopantă 

în cristalele de ZnSe:Cu, comparativ cu impuritatea de gadoliniu (Gd) este mai efectivă pentru 

amplificarea intensităţii benzilor de radiaţie atât în domeniul vizibil, cât şi IR al spectrului, 

precum şi pentru activarea impurităţilor de fon. 

Sunt elaborate şi confecţionate probe experimentale de fotoreceptori UV de sensibilitate şi 

rapiditate înaltă pe baza ZnSe volumetric cu utilizarea structurii metal-semiconductor-metal cu şi 

fără contacte interdigitale. Parametrii fotodetectorilor elaboraţi depășesc considerabil valorile 

parametrilor analogilor existenți pe baza ZnSe. 

Domeniul de aplicare – tehnologia materialelor semiconductoare, nanotehnologie, 

optoelectronica, fotonica şi spintronica. Elaborarea tehnologiei de sinteză a mono- şi 

nanocristalelor de ZnSe şi ZnO, şi a metodelor de dopare dublă cu ionii metalelor de tranziţie şi 

pământuri rare va permite dirijarea compoziţiei spectrale a spectrului de FL în regiunea vizibilă 

şi IR. Aceste materiale pot fi folosite în calitate de diode luminescente şi lasere pentru regiunea 

vizibilă şi IR a spectrului, precum şi fotoreceptori UV de sensibilitate şi rapiditate înaltă. 
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în anul 2019 

Obiectul de studiu – monocristale de n-ZnSe, nedopate şi dopate cu impurităţile 

elementelor de tranziţie şi pământuri rare, precum şi dopate concomitent cu impurităţi de 

elemente din grupa a V-a (Sb) şi elemente de pământuri rare (Yb); nanopilberi de compozite 

ZnO/ZnSe cu diferită concentraţie de seleniură de zinc. 

Scopul lucrării – elaborarea tehnologiei şi determinarea regimurilor tehnologice optime 

de creştere a cristalelor de ZnSe şi doparea lor concomitentă cu impurităţi de elemente din grupa 

a V-a şi elemente de tip f în procesul de creştere; sinteza nanocompozitelor ZnO/ZnSe cu diferit 

conţinut de ZnSe. Cercetarea complexă a proprietăţilor structurale, luminescente şi magnetice a 

mono- şi nanocristalelor de ZnSe şi ZnO şi nanocompozitelor pe baza lor. 

Metode de cercetare şi rezultate ştiinţifice – fenomenele de luminescenţă şi magnetice 

într-un diapazon larg de temperaturi (77-300K), concentraţii de impuritate dopantă şi energii de 

excitare; cercetarea structurii cristalelor de ZnSe şi morfologiei tabletelor din nanopulberi de 

nanocompozite ZnO/ZnSe. Sunt stabiliţi parametrii tehnologici optimi pentru fiecare metodă 

concretă de creştere şi dopare a mono- şi nanocristalelor de ZnSe şi ZnO şi nanocompozite 

ZnO/ZnSe. A fost stabilit că, doparea concomitentă a cristalelor de ZnSe cu impurităţi de Sb şi 

Yb conduce la creşterea intensităţii benzii de radiaţie marginală, legată de “purificarea” parţială a 

cristalelor cercetate cu yterbiu de impurităţi de fon. Deplasarea benzii de radiaţie observată din 

domeniul undelor lungi în domeniul undelor scurte, probabil, este legată de apariţia unui canal de 

radiaţie nou cu participarea asociatului acceptor (SbSeISe). Introducerea ionilor de Gd în 

monocristalul de ZnSe rezultă în apariţia noilor benzi şi majorarea intensităţii FL pentru banda 

fundamentală. Benzile de FL noi sunt cauzate de impuritatea de fon ca Cu, Cr şi V, care sunt 

observate în experimentul de EDS, XPS. Totodată, ionii de Gd nu schimbă celula elementară a 

reţelei cristaline, dar numai o extind. Aceşti ioni atrag în vecinătatea sa impuritatea de fon sau 

defectele native, ceea ce se vede prin nimicirea unor hiperfine în câmpul magnetic. A fost stabilit 

că, odată cu majorarea concentraţiei de ZnSe în conţinutul nanocompozitului ZnO/ZnSe se 

observă creşterea monotonă a intensităţii de luminescenţă integrală a nanocompozitului. 

Domeniul de aplicare – tehnologia materialelor semiconductoare, nanotehnologie, 

optoelectronica, fotonica şi spintronica. Elaborarea tehnologiei de sinteză a mono- şi 

nanocristalelor de ZnSe şi ZnO, şi a metodelor de dopare dublă cu ionii metalelor de tranziţie sau 

elemente din grupa a V-a şi pământuri rare va permite dirijarea compoziţiei spectrale a spectrului 

de FL în regiunea vizibilă şi IR.  
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5. Concluzii 

1. Este formată baza fizico-tehnologică de sinteză şi dopare a mono- şi nanocristalelor de ZnSe 

şi ZnO cu ioni de elemente de tip d şi f. 

2. Pe baza cercetărilor complexe a proprietăților electrice, optice, magnetice şi luminescente ale 

mono- şi nanocristalelor de ZnSe şi ZnO, dopate cu ionii metalelor de tranziţie şi elemente de 

pământuri rare, precum şi elementele grupei V, sunt cercetate procesele condiționate de 

interacțiunea ionilor impurităților incorporate cu impuritățile de fon şi defectele native a 

obiectelor cercetate. 

3. Sunt elaborate procedee de dopare a monocristalelor de ZnSe cu impurităţi de metale de 

tranziţie (V, Mo) şi pământuri rare (Gd) atât în procesul de creştere a cristalelor prin metoda 

reacţiilor chimice de transport (ZnSe:V; ZnSe:Mo), cât şi prin difuzia impurităţilor (Gd, Cr) 

din topitura dopantă în procesul tratării termice a cristalelor de ZnSe, obţinute prin metoda 

transferului fizic al vaporilor. Sunt obţinute serii de probe ZnSe:V; ZnSe:Mo; ZnSe:Gd şi 

ZnSe:Gd:Cu cu diferită concentraţie a impurităţii dopante.  

4. Prin metoda spectroscopiei excitonice a fost stabilit că, în spectrul de FL a cristalelor de 

ZnSe:V în regiunea luminescenţei marginale se observă o bandă localizată la 456 nm, 

condiţionată de complexele exciton-impuritare de tip acceptor cu participarea ionilor V2+. 

După poziţia spectrală a acestei benzi este estimată adâncimea energetică a nivelului acceptor 

V2+, egală cu 0,84 eV. 

5. Este stabilit că, tranziţiile intracentrale în limitele ionilor de V participă în formarea unui şir 

de benzi de luminescenţă în regiunea IR medie a spectrului de FL a cristalelor de ZnSe:V: 

banda localizată la 2,05 m este condiţionată de tranziţiile 3T2 → 3A2 în ionii V3+, banda la 

2,3 µm – de tranziţiile 4T2 → 4T1 în ionii V2+, iar banda la 2,7 µm – de tranziţiile 5E → 5T2 în 

ionii de V+. 

6. Este stabilit că doparea cristalelor de ZnSe cu impurităţi de cupru nu conduce la apariţia 

benzilor de FL IR în regiunea apropiată şi medie a lungimilor de undă, însă doparea 

concomitentă cu impurităţi de Gd şi Cu conduce la apariţia unor noi benzi de luminescenţă 

cu maximumuri localizate în apropiere de 1,1 şi 1,7 m. Cel mai favorabil pentru excitarea 

acestor benzi este luminescenţa excitantă cu lungimile de undă 473 şi 637 nm, corespunzător. 

7. Banda de FL, localizată la 1,1 m, poate fi atribuită tranziţiilor intracentrale în limitele 

ionilor de cupru, poziţionaţi în vecinătatea atomilor de Gd, aşa ca şi banda localizată la 1,7 

m în spectrele cristalelor de ZnSe:Gd:Cu, condiţionată de tranziţiile intracentrale în limitele 

ionilor de cupru, stabilizate în nodurile cu simetrie tetraedrică şi poziţionate lângă atomii de 

Gd. 

8. În cristalele de ZnSe:Gd:Cr pentru prima dată s-a depistat radiaţie IR cu lungimea de undă în 

maximumul benzii la 1,8 m la excitarea luminescenţei cu exc. = 637 nm. 
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9. Sunt studiate procesele de interacţiune a ionilor elementelor de tranziţie şi pământuri rare în 

monocristalele de ZnSe: 

− impuritatea de crom, indiferent de prezenţa impuritatăţii de Gd, conduce la stingerea bruscă 

a eficacităţii FL de margine în favoarea canalelor neradiative neidentificate de recombinare. 

Prezenţa suplimentară a impurităţii de Gd, considerabil micşorează dependenţa 

asemănătoare de concentraţie a FL de margine. 

− s-a stabilit că, prezenţa suplimentară a impurităţii de Gd stabilizează forma şi localizarea 

benzii de margine, componenta la 454 nm nu se mai observă, ce poate de asemenea dovedi 

despre implicarea atomilor impuritari de crom în centre mai complexe cu participarea 

impurităţii de Gd. 

10. Sunt cercetate proprietăţile electrice a cristalelor de ZnSe:Gd, dopate în procesul de creştere 

din fază de vapori la temperatura de 1050C, precum şi cristalelor de ZnSe:Gd tratate termic 

suplimentar în vapori de Zn. Sunt estimaţi parametrii electrici a cristalelor cercetate la 300K: 

 > 109
 Ώсm; mobilitatea electronilor  ~ 100 сm2/(Vs), concentraţia n < 6107 cm-3, 

adâncimea nivelului Fermi de la banda de conducţie Ec-F > 620 meV. S-a stabilit că, 

iradierea cu lumina integrală nu influenţează asupra conductibilităţii cristalelor cercetate. 

11.  Pe baza cercetării spectrelor de fotoluminescenţă a cristalelor de ZnSe, dopate concomitent 

cu Cu+Gd şi Cr+Gd în regiunea de margine, vizibilă şi infraroşie a spectrului la 100K, s-a 

stabilit că, în cristalele dopate simultan cu impurităţile menţionate cu surplus de Se, efectul 

de amplificare FL IR nu se observă. S-a stabilit, de asemenea, că doparea simultană cu 

impurităţi de Cu+Gd favorizează radiaţia cu lungimile de undă 725 nm (λexcit. =  532 nm) şi 

1600-1800 nm (λexcit. =  473 nm; λexcit. =  532 nm), în timp ce doparea simultană a ZnSe cu 

impurităţi de Cr+Gd nu favorizează apariţia acestor benzi de radiaţie. 

12. Prin metoda dizolvării ZnS în dimetilformamidă şi prelucrarea ulterioară a soluţiei în condiţii 

salvatotermale la 180C a fost obţinută pulberea de ZnSe cu banda de radiaţie intensă la 465 

nm (2,66 eV), ce corespunde lățimii benzii interzise a ZnSe. Sunt, de asemenea, realizate şi 

alte metode de obţinere a pulberii de fracţie mică a ZnSe, aşa ca: metoda înlocuirii izovalente 

a sulfului prin selen, care presupune că conduce la formarea soluţiei solide de ZnSe:ZnS cu 

predominarea fazei de ZnSe; metoda depunerii hidrochimice cu utilizarea pulberii de ZnO, 

pulberii de Se şi hidratului de hidrazină, care a condus la formarea pulberii de ZnO şi, în aşa 

fel, a devenit nepotrivit pentru sinteza nanopulberii de ZnSe. 

13. S-a propus un model în corespundere cu care Mn, incorporându-se în reţeaua ZnSe, creează 

concurenţă impurităţii de fon de Cu la completarea VZn. La rândul său, ionii de Gd, Yb, 

incorporându-se în VSe şi având starea de sarcină 3+, generează VZn şi atrag ionii 

impurităţilor de fon în împrejurimea sa. Din această cauză în regiunea vizibilă a spectrului de 

FL a cristalelor d ZnSe:Gd:Mn lipsesc benzile de radiaţie referitoare la impuritatea de fon a 
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cuprului, dar sunt prezente tranziţiile radiative pe baza PDA. În regiunea IR se observă o 

situaţie analogică, când ionii Mn2+ micşorează concentraţia impurităţilor de fon, ceea ce 

conduce la stingerea intensităţii benzilor de FL.  

14. S-a arătat că, cristalele iniţiale de ZnSe tratat în vapori de Se+Na sunt caracterizate prin 

intensitate slabă de radiaţie în domeniul 457-480 nm, corespunzătoare tranziţiilor radiative cu 

participarea acceptorilor de adâncime mică.  Prezenţa impurităţilor de Yb sau Gd amplifică 

radiaţia în domeniul spectral dat şi conduce la evidenţierea unei benzi singulare localizate la 

450÷460 nm, condiţionată de tranziţiile electronilor din banda de conducţie pe nivelul 

acceptor cu Ea = 119±3meV, ceea ce corespunde energiei de activare a impurităţii de NaZn. 

15. S-a arătat că, impuritatea de holmiu, incorporându-se în subrețeaua de ZnSe, micșorează 

concentrația impurității de fon CuZn, schimbă starea ei de sarcină (Cu2+→Cu+) în vecinătatea 

sa şi formează complexe pe baza VZn. Aceste procese conduc la redistribuirea intensităţii 

benzilor de luminescență în regiunile lungimilor de undă de margine, mari şi IR ale 

spectrului. 

16. A fost stabilit că, ionii de mangan completează vacansiile de zinc, micşorând intensitatea atât 

a benzii de FL a ZnSe:Mn, cât şi benzii cu maximum la 600 nm. La rândul său, ionii de 

yterbiu îmbunătăţesc capacitatea de radiaţie a monocristalelor de ZnSe:Mn:Yb, majorând 

intensitatea de emisie marginală şi AA. Ionii de Yb şi VZn formează complexe (YbSeVZn), 

responsabile de benzi noi de emisie.  

17. A fost stabilit că, în spectrul de FL a monocristalelor de ZnSe, dopate cu impuritatea de Sb în 

procesul de creştere prin metoda RCT, apare o bandă nouă de radiaţie cu maximum, localizat 

în vecinătatea 575 nm la temperatura camerei. Se presupune că, apariţia benzii noi de radiaţie 

este legată de prezenţa în probe a centrelor de luminescenţă (SbSeISe), care formează în banda 

interzisă un nivel acceptor, situat cu ~0,5 eV mai sus de limita superioară a benzii de valenţă. 

Este propus modelul procesului de formare a benzii Sb-bandă radiativă galbenă, care explică 

de asemenea şi comportamentul acestei benzi de FL odată cu variaţia temperaturii.  

18. A fost stabilit că, utilizarea impurităţii de yterbiu în calitate de impuritate codopantă în 

cristalele de ZnSe:Cu, comparativ cu impuritatea de gadoliniu (Gd) este mai efectivă pentru 

amplificare intensităţii benzilor de luminescenţă atât în dimeniul vizibil, cât şi în domeniul 

IR al spectrului, precum şi pentru activarea impurităţilor de fon. Cu majorarea concentraţiei 

de Yb, amplificarea devine ma intensă. S-a arătat că, utilizarea ionilor de Gd în calitate de 

impuritate codopantă conduce la redistribuirea energiei în interiorul cristalului, ceea ce se 

evidenţiază prin micşorarea intensităţii în favoarea majorării intensităţii benzilor de 

luminescenţă în domeniul undelor lungi şi IR a spectrului, în dependenţă de concentraţia 

impurităţii codopante. 
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19. Pe baza analizei complexe a spectrelor de FL şi transparenţei optice a monocristalelor de 

ZnSe:Gd a fost stabilit că, ionii Gd3+ completează nodurile vacansiilor subreţelei, creând 

complexe compuse cu participarea defectelor native şi impuritare. Aceasta facilitează 

absorbţiei efective a fotonilor în domeniul vizibil şi IR al undelor şi distribuirii energiei pe 

centrele de luminescenţă existente. Ca rezultat, creşte intensitatea de radiaţie în domeniul IR 

al spectrului, în domeniul radiaţiei marginale începe să predomine recombinarea cu 

participarea nivelelor donoare puţin adânci, transparenţa optică a monocristalelor se 

înrăutățește. Din analiza structurală cu raze X rezultă că, atomii de Gd se poziționează 

departe unul de altul, neformând formaţiuni mari de clustere.   

20. Au fost cercetate spectrele de FL marginală a cristalelor de ZnSe(I) şi ZnSe(I):Sb la 

temperaturi joase; estimate liniile de radiaţie a excitonilor liberi (441,4 nm), a complexului 

exciton-impuritate de tip donor (CEI) (442,6 nm), a CEI de tip acceptor (443,5 nm). Sunt 

determinate energiile de ionizare a donorului (ED=35 meV) şi acceptorului (EA=130 

meV), responsabili de formarea CEI corespunzători. 

21. În intervalul de temperaturi de la 10K până la 300K este studiată evoluţia în funcţie de 

temperatură a spectrelor radiaţiei vizibile în domeniul undelor lungi a probelor de ZnSe(I) şi 

ZnSe(I):0,1% at.Sb. A fost stabilit că, banda de FL cu maximum în vecinătatea (575-580) nm 

în spectrul de radiaţie al cristalului de ZnSe(I):0,1% at.Sb odată cu micşorarea temperaturii 

se deplasează în domeniul undelor lungi, ceea ce este condiţionat de „îngheţarea” electronilor 

de neechilibru din banda de conducţie pe donorul puţin adânc (se presupune ISe) cu 

recombinarea ulterioară pe centrele de luminescenţă (SbSeISe).  

22. Sunt elaborate şi confecţionate probe experimentale de fotodetectoare UV de sensibilitate 

înaltă cu acţiune rapidă pe baza cristalului volumic de ZnSe cu utilizarea structurii metal-

semiconductor-metal cu şi fără contacte interdigitale. Parametrii fotodetectorilor elaboraţi 

depășesc considerabil valorile parametrilor analogilor existenți pe baza ZnSe. 

23. Este elaborată tehnologia de dopare a ZnO nanodimensional, obţinut prin metoda 

hidrotermală, cu impurităţi de elemente de tip d: Cu, Mn, Co, Mo, Pd, care erau introduse în 

amestecul de reacţie sub formă de săruri şi oxizi.  

24. Este realizat un calcul termodinamic al compoziției AgCl+ZnO, ţinând cont de instabilitatea 

termică a oxidului de argint la temperaturi de peste 200°C. S-a stabilit că, AgCl încărcat 

disociază puternic până la argint metalic ZnCl2 și О2. Prezența oxigenului liber face 

imposibilă utilizarea agenţilor de transport clasici (Н2, С, СО) pentru dopare în timpul 

creșterii cristalelor de ZnO, în timp ce HCI este un agent de transport slab. Pare adecvată 

doparea cristalelor de ZnO cu argint în procesul de difuzie termică. Este obţinută o serie de 

probe de ZnO:Cl:Ag, prin recoacere în topitură de Zn+Ag (cu conţinut de Ag = 0; 0,1; 0,3 % 

at.) la temperatura 1000°С în decurs de 100 ore. 
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25. La temperatura camerei în diapazonul lungimilor de undă de la 350 până la 750 nm sunt 

cercetate spectrele de FL a peliculelor subţiri de ZnO, obţinute prin metoda înlocuirii 

izovalente prin tratarea termică la aer a suporturilor monocristaline de ZnSe. S-a stabilit că, 

indiferent de regimul tratării cristalelor de ZnSe - de temperatură (500C÷870C) sau de timp 

(20 min. – 120 min.) – structura spectrelor de FL constă dintr-o bandă de emisie violetă din 

regiunea undelor scurte cu maximum, localizat în diapazonul de la 396 nm până la 423 nm, şi 

o bandă de emisie galben-oranj din regiunea undelor lungi, localizată în diapazonul 

lungimilor de undă de la 575 nm până la 600 nm. Ambele benzi reprezintă PDA-benzi de 

emisie. Este arătat că, pe măsura majorării grosimii peliculei de ZnO, intensitatea benzii de 

radiaţie violetă se micşorează pe fondul creşterii intensităţii benzii de emisie galben-oranj, 

ceea ce este legat de efectul autoabsorbţiei cuantelor de radiaţie din regiunea undelor scurte 

şi transmiterii energiei PDA-centrelor de emisie din regiunea undelor lungi.  

26. A fost stabilit că, creşterea observată a intensităţii radiaţiei excitonice a pulberii de ZnO:Eu 

însoţită de micşorarea intensităţii radiaţiei impuritare, localizată la 425 nm, pe măsura 

majorării concentraţiei Eu, este evidenţierea efectului de „purificare” a ZnO de impuritate de 

fon.  

27. Prin metoda depunerii chimice şi hidrotermală au fost obţinute serii de nanopulberi de ZnO, 

dopate cu impuritate de Mn în cantitate de 0,0003; 0,001 şi 0,01 %. S-a stabilit că, în 

intervalul de temperaturi de la 90K până la 300K radiaţia pulberilor de ZnO:Mn este 

concentrată în regiunea marginală a spectrului de FL în formă de bandă excitonică cu 

maximum în vecinătatea lungimilor de undă de la 370 până la 387 nm, în dependenţă de 

temperatură şi procedeul de obţinere pulberilor la conţinut minimal de Mn egal cu 0,0003 % 

şi benzii de radiaţie marginală cu maximum localizat în diapazonul lungimilor de undă de la 

411 nm p-nă la 430 nm. Este arătat că, odată cu majorarea concentraţiei impurităţii de Mn 

până la valoarea maximală (0,01 %), intensitatea benzii radiaţiei excitonice complet se 

atenuează, iar benzile radiaţiei „albastre” brusc cresc, ceea ce dovedeşte participarea Mn în 

formarea centrului de luminescenţă responsabil de această bandă de FL. 

28. A fost stabilit că, impuritatea de Cr măreşte intensitatea radiaţiei marginale (excitonice) a 

nanopulberilor de ZnO:Cr şi micşorează în spectrul de FL a peliculelor subţiri de ZnO:Cr, 

obţinute prin înlocuirea izovalentă a atomilor de Se cu oxigen pe suprafaţa cristalelor de 

ZnSe:Cr. Indiferent de lungimea de undă a radiaţiei excitante, impuritatea de Cr atenuează 

intensitatea benzilor radiaţiei vizibile din domeniul undelor lungi în spectrele de FL a 

nanopulberilor şi peliculelor subţiri de ZnO:Cr.  

29. Pe baza unei analize a rezultatelor studiului cuprinzător al proprietăților structurale, optice și 

radiative ale monocristalelor de ZnSe:Gd, s-a constatat că ionii dopanți Gd3+ pătrund în 

nodurile subrețelei de zinc și nu formează complexe cu defectele native și impuritățile de fon. 
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În procesul de dopare cu gadoliniu, stoichiometria monocristalelor nu suferă modificări, iar 

compoziția chimică a probelor rămâne neschimbată. Ionii Gd3+ influențează activ 

proprietățile radiative ale cristalelor. Fiind activatori ai impurităților de fon, ei conduc la 

apariția de noi benzi de emisie, atât în regiunile spectrale vizibile (tranziții de electroni din 

banda de conducție pe nivelurile ionului Cu2+), cât și în domeniul IR al spectrului (tranziții 

intracentrale în limitele ionilor V3+, V2+ și Cr2+). Impuritatea introdusă de Gd este implicată 

activ și în reducerea electronilor neperecheți, eliminând parțial sau complet maximele din 

spectrele EPR.  

30. În spectrele de FL a monocristalelor de ZnSe, dopate cu impuritatea acceptoare de Sb în 

procesul de creştere prin metoda RCT cu utilizarea iodului în calitate de agent de transport, 

pentru prima dată este observată o bandă de radiaţie nouă cu maxim localizat la 575 nm la 

temperatura camerei. Este propus mecanismul de formare a acestei benzi, care explică de 

asemenea şi comportamentul acestei benzi cu variaţia temperaturii. 

31. Este exprimată presupunerea că, doparea concomitentă a ZnSe cu Sb şi I majorează limita 

solubilității stibiului în cristalele seleniurii de zinc. 

32. Este elaborată tehnologia de dopare concomitentă în procesul de creştere a cristalelor de 

ZnSe cu impurităţi de elemente din grupa a V-a (Sb. Bi) şi pământuri rare (Yb) şi obţinută 

seria de cristale ZnSe:0,03%at.Yb:x%at.Sb (x=0,00; 0,005; 0,03 şi 0,10).  

33. A fost stabilit că, doparea concomitentă a cristalelor de ZnSe cu impurităţi de Sb şi Yb 

conduce la creşterea intensităţii benzii de radiaţie marginală, legată, probabil, de 

“purificarea” parţială a cristalelor cercetate cu yterbiu de impurităţi de fon. Deplasarea benzii 

de radiaţie observată din domeniul undelor lungi în domeniul undelor scurte, probabil, este 

legată de apariţia unui canal de radiaţie nou cu participarea asociatului de tip acceptor 

(SbSeISe). 

34. Este elaborată tehnologia se sinteză a nanocompozitului ZnO/ZnSe cu diferit conţinut de 

ZnSe prin metoda precipitării chimice din soluţii apoase. A fost obţinută seria de probe cu 

conţinut de ZnSe în compozit de 10,5%; 17%, 37,5% şi 59,9%. A fost stabilit că, odată cu 

majorarea concentraţiei de ZnSe se observă creşterea monotonă a intensităţii de luminescenţă 

integrală a nanocompozitului ZnO/ZnSe. 

35. A fost găsită influenţa ionilor de Gd asupra proprietăţilor optice şi magnetice în 

monocristalul ZnSe. Introducerea ionilor de Gd în probă rezultă în apariţia noilor benzi şi 

majorarea intensităţii FL pentru banda fundamentală. Benzile de FL noi sunt cauzate de 

impuritatea de fond, cum ar fi Cu, Cr şi V, care sunt observate în experimentul de EDS, XPS. 

Totodată, ionii de Gd nu schimbă celula elementară a reţelei cristaline, dar numai o extind. 

Odată cu aceasta, aceşti ioni atrag în vecinătatea sa impuritatea de fon sau defectele native, 

ceea ce se vede prin nimicirea unor hiperfine în câmpul magnetic. 
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Teze ale comunicărilor la conferinţe ştiinţifice internaţionale 

1. GONCEARENCO, E.P. Luminescent properties ofcooper or chromium doped  ZnSe 

single crystal and improved by codoping with gadolinium impurity. International Physics 

Conference of the Balkan Physical Union, Book of Abstracts. 24-27 august 2015. 

Istanbul. Turcia 2015. p. 176. 

2. RADEVICI, I.; SUSHKEVICH, K.; COLIBABA, G., HUHTINEN, H., NEDEOGLO, 

D., PATURI, P. Perspectives of bulk and nanosized II-VI compounds for light-emission 

application. 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical 

Engineering. 23-26 September, 2015. Chişinău. p.69. 

3. GONCEARENCO, E.P.; SUSHKEVICH, K.D.; NEDEOGLO, N.D.; NEDEOGLO, D.D. 

Influence of molybdenum presence in the process of crystal growth on radiative 

properties of zinc selenide. 8th International Conference on Materials Science and 

Condensed Matter Physics. Abstracts. 12-16 September 2016. Chişinău-2016. p. 87-88. 

4. GOGLIDZE, T.I.; DEMENTIEV, I.V.; GONCEARENCO, E.P.; NEDEOGLO, N.D.; 

NEDEOGLO, D.D. Synthesis, optical and luminescent properties of nano-sized ZnO 

crystals in polymer matrix. 8th International Conference on Materials Science and 

Condensed Matter Physics. Abstracts. 12-16 September 2016. Chişinău-2016. p. 232. 

5. COLIBABA, G.; SHTEPLIUK, I.; AVDONIN, A.; INCULET, I. Carrier transport 

fenomena in high conductive ZnO:HCl single crystals. 8th International Conference on 

Materials Science and Condensed Matter Physics. Abstracts. 12-16 September 2016. 

Chişinău-2016. p. 102. 

6. COLIBABA, G. CVT ZnO single crystal growth based on HCl-CO gas mixture. 8th 

International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics. Abstracts. 

12-16 September 2016. Chişinău-2016. p. 103. 
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7. GONCEARENCO, E.; COLIBABA, G.; NEDEOGLO, D. Influence of Thermal 

Treatment in Zn and Se vaporous on luminescent properties of the ZnSe:Gd crystals. The 

International Conferences celebrating 55 years of higher education and 40 years of 

technical higher education info „Vasile Alexandri” University of Bacau. June 02-04, 

2016. Bacău. Conference Proceedings. p. 135. 

8. RADEVICI, I.; SUSHKEVICH, K.; COLIBABA, G.; HUHTINEN, H.; NEDEOGLO, 

D.; PATURI, P. Perspectives of Bulk and Nanosized II-VI Compounds for Light-

Emission Application. Springer Science + Business Singapore: IFMBE Proceedings. 

2016, v. 55. p. 142-145. 

9. SIRKELI, V.; RADEVICI, I.; SUSHKEVICH, K.; HUHTINEN, H.; NEDEOGLO, N.; 

NEDEOGLO, D.; PATURI, P. Luminescent properties of ZnSe:Ni crystals. Materiale 

Conferinţei Ştiinţifico-Practice Internaţionale „Ştiinţa, educaţie, cultură”, 4 februarie 

2016. Comrat. Moldova. 2016. т.1. p. 547-551. 

10. CARAMALAC, A.; GONCEARENCO, E.; SUSHKEVICH, C.; NEDEOGLO, D. 

Photoluminescent properties of the Mn and Yb doped ZnSe crystals. 4th International 

Symposium “Optics its application”. 25-28 July 2016. Yerevan. Armenia. 2016. 

11. GOGLIDZE, T., DEMENTIEV, I., GONCEARENCO, E., NEDEOGLO, D. 

Luminescence of Mn doped zinc oxide powers. IXth International Conference in 

chemistry. Kyiv-Tolouse. June 4-9, 2017, 57. 

12. GONCEARENCO, E., COLIBABA, G., NEDEOGLO, D. Temperature growth influence 

on luminescent properties of ZnSe:Gd single crystals. 4th Central and Eastern European 

Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC4). 28-31 august 2017. 

Chisinău. Moldova. Book of Abstract. P. 305. 

13. GONCEARENCO, E., COLIBABA, G., NEDEOGLO, D. Radiative and optical 

properties of Gd doped ZnSe single crystals. Conference presentation. Proceeding of 

SPIE “Physics and Simulation of Optoelectronic Devices XXVI”. Volume 10526. 29 

January – 1 February 2018. San Francisco, USA. 

14. GONCEARENCO, E.P., GOGLIDZE, T.I., DEMENTIEV, I.V., NEDEOGLO, N.D., 

PIRLOG, Iu.O.,  NEDEOGLO, D.D. Exiton emission efficiency induced by Eu3+ ions in 

low dimensional zinc oxide powders. XI Conference “Electronic Processes in Organic 

and Inorganic Materials” (ICEPOM-11). May 21-25. 2018. Ivano-Frankivsk, Ukraina. p. 

24. 

15. SIRKELI, V.P., YILMAZOGLU, O., HAJO, A.S., NEDEOGLO, N.D., NEDEOGLO, 

D.D., KUPPERS, F., HARTNAGEL, H.L. High-performance near-ultraviolet avalanche 

photodetectors based on ZnSe. The 6th International Conference on Telecommunications 
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Electronics and Informatics. May 24-27, 2018. Chişinău. Proceeding (ICTEI-2018). p. 

102-104. 

16. HARTNAGEL, H.L., SIRKELI, V.P., YILMAZOGLU, O., HAJO, A.S., NEDEOGLO, 

N.D., NEDEOGLO, D.D., PREU, S., KUPPERS, F., Near-ultraviolet avalanche 

photodetectors based on ZnSe. Workshop on Compound Semiconductor Devices and 

Integrated Circuits Held in Europe (WOCDICE-2018). Bucharest. Romania, 14-16 may, 

2018, p. 63-64. 

17. GOGLIDZE, T.I., DEMENTIEV, I.V., GONCEARENCO, E.P., NEDEOGLO, N.D., 

NEDEOGLO, D.D. ZnO/ZnSe composition structures. 9th International Conference on 

Materials Science and Condensed Matter Physics. 25-28 September. 2018. Chişinău. 

Moldova. p. 175. 

18. SUSHKEVICH, K.D., GONCEARENCO, E.P., NEDEOGLO, N.D., NEDEOGLO, D.D. 

Radiative properties of ZnSe:Sb single crystals. 9th International Conference on Materials 

Science and Condensed Matter Physics. 25-28 September. 2018. Chişinău. Moldova. p. 

176. 

19. GONCEARENCO, E. Interaction between background impurities and Gd/Yb elements in 

ZnSe single crystals. 9th International Conference on Materials Science and Condensed 

Matter Physics. 25-28 September. 2018. Chişinău. Moldova. p. 104. 

20. SIRKELI, V.P., SUSHKEVICH, K.D., NEDEOGLO, N.D., NEDEOGLO, D.D., 

YILMAZOGLU, O., KUPPERS, F., HARTNAGEL, H.L. Low-Temperature Near-Band-

Edge photoluminescence of ZnSe (I):Sb crystals. 9th International Conference on 

Materials Science and Condensed Matter Physics. 25-28 September. 2018. Chişinău. 

Moldova. p. 188. 

21. KUPPERS, F., SIRKELI, V.P., YILMAZOGLU, O., HAJO, A.S., NEDEOGLO, N.D., 

NEDEOGLO, D.D., PREU, S., HARTNAGEL, H.L. High-Performance Near-Ultraviolet 

ZnSe-Based photodetectors with Cr/Au and Ni/Au contact. 9th International Conference 

on Materials Science and Condensed Matter Physics. 25-28 September. 2018. Chişinău. 

Moldova. p. 204. 

Teze ale comunicărilor la conferinţe ştiinţifice naţionale 

1. GONCEARENCO, E., SUŞKEVICI, C., NEDEOGLO, D.. Cercetarea proprietăţilor 

luminescente a ZnSe dopat cu Mo în regiunea vizibilă a spectrului. Conferinţa Ştiinţifică 

Naţională cu Participare Internaţională. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe ale naturii şi 

exacte.10 - 11 noiembrie 2015, Chişinău-2015. p. 144-147. 

2. ГОГЛИДЗЕ, Т., ДЕМЕНТЬЕВ, И., КОВАЛЬ, А., НЕДЕОГЛО, Д. Люминесцентные 

характеристики порошкообразного сульфида цинка легированного медью, 

марганцем и магнием. Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu Participare Internaţională. 
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Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe ale naturii şi exacte.10 - 11 noiembrie 2015, 

Chişinău-2015. p. 157-159. 

3. ГОГЛИДЗЕ, Т., ДЕМЕНТЬЕВ, И., ГОНЧАРЕНКО, Е., КОВАЛЬ, А., НЕДЕОГЛО, 

Д. ИНКУЛЕЦ, И. Получение и излучательные свойства наноразмерного оксида 

цинка. Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu Participare Internaţională. Rezumate ale 

comunicărilor. Ştiinţe ale naturii şi exacte.10 - 11 noiembrie 2015, Chişinău-2015. p. 

159-162 

4. ГОНЧАРЕНКО, Е.; СУШКЕВИЧ, К.; НЕДЕОГЛО, Д. Излучательные свойства 

кристаллов ZnSe, легированных ионами Gd и Mn. Conferinţa ştiinţifică naţională cu 

participarea internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” cu prilejul aniversării a 70 

de ani de la fondarea USM. Rezumatele ale comunicărilor. 28-29 septembrie 2016. USM. 

Chişinău. 2016. p. 277-280. 

5. КАРАМАЛАК. А. Фотолюминесцентные свойства кристаллов ZnSe, легированных 

примесями Mn и Yb. Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti. Ediţia 

dedicată aniversării a 70 de ani ai USM. Rezumatele comunicărilor. 21-22 aprilie 2016. 

Chişinău. 2016. p. 77-79. 

6. RUSNAC, I.V. Obţinerea şi cercetarea proprietăţilor luminescente ale monocristalelor 

ZnSe:Sb. Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti. Rezumatele 

comunicărilor. USM. Chişinău, 2017, 74-76 

7. ГОГЛИДЗЕ, Т., ДЕМЕНТЬЕВ, И.В., ЮРЬЕВА, Т. Синтез оксида цинка 

микроволновым нагревом. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participarea 

internaţională. Ştiinţe ale naturii şi exacte. Ştiinţe economice. 9-10 noiembrie 2017, 

Chişinău. 2017, 223-228 

8. СУШКЕВИЧ, К.Д., РУСНАК, И.В., НЕДЕОГЛО, Д.Д. Влияние примеси Sb на 

излучательные свойства селенида цинка. Conferinţa ştiinţifică naţională cu 

participarea internaţională. Ştiinţe ale naturii şi exacte. Ştiinţe economice. 9-10 noiembrie 

2017, Chişinău. 2017, 195-199 

9. GONCEARENCO, E. Influenţa impurităţilor Gd sau Yb asupra proprietăţilor 

luminescente ale monocristalelor ZnSe:Cu. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participarea 

internaţională. Ştiinţe ale naturii şi exacte. Ştiinţe economice. 9-10 noiembrie 2017, 

Chişinău. 2017, 219-223 

10. GOGLIDZE, T.I., GONCEARENCO, E.P., DEMENTIEV, I.V., NEDEOGLO, N.D., 

IURIEVA, T.A., NEDEOGLO, D.D. Radiative properties of ZnO:Gd nanopowders. 

Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională. 8-9 noiembrie 2018. 

„Integrare prin cercetare şi inovare”, USM. Chişinău. p. 269-272.  
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pentru a. 2019 

Articole în culegeri internaţionale 

1. GOGLIDZE, T,. DEMENTIEV, I., GONCEARENCO, E., NEDEOGLO, N., IURIEVA, 

T., NEDEOGLO, D. Luminescent properties on ZnO:Cr nanocrystals and thin layers. 4th 

International Conference on Nanotechnologyes and Biomedical Engineering. Prceedings, 

of ICNBME -2019. September 18-21, 2019, Chişinău. Moldova. Springer, p.133-136. 

Articole în reviste naţionale 

1. SUSHKEVICH, K.D., GONCEARENCO, E.P.; NEDEOGLO, N.D. NEDEOGLO, D.D. 

Luminescent properties of ZnSe:Sb single crystals. Moldavian Journal of the Physical 

Sciences. 2019. V.18, N 1-2, p.1-5. 

Rezumate la conferinţe ştiinţifice internaţionale 

1. HARTNAGEL, H.L., SIRKELI, V.P., YILMAZOGLU, O., HAJO, A.S., NEDEOGLO, 

N.D., NEDEOGLO, D.D., PREU, S., KUPPERS, F., The selection of optimized metal 

contacts for the ZnSe-based metal-semiconductor-metal ultraviolet photodetector. 

Program and Abstracts. 43rd Workshop on Compound Semiconductor Devices and 

Integrated Circuits. 2019 (WOCDICE-2019). 17-19 June, 2019, Cobourg, France. p. 10-

11. 

2. GOGLIDZE, T,. DEMENTIEV, I., GONCEARENCO, E., NEDEOGLO, N., IURIEVA, 

T., NEDEOGLO, D. Luminescent properties on ZnO:Cr nanocrystals and thin layers. 4th 

International Conference on Nanotechnologyes and Biomedical Engineering. Program 

and Abstract Book. Chişinău. Moldova. September 18-21, 2019. p.100. 
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Teze de licenţă 

1. Covalciuc Gheorghe. Proprietăţi luminescente ale cristalelor de ZnSe:Gd codopate cu 

impurităţi de Cu şi Cr. Conducător ştiinţific - Dumitru Nedeoglo. 2015. 

2. Sibova Maria. Исследование спектров фотолюминесценции кристаллов ZnSe, 

легированных ионами переходных и редкоземельных элементов. Conducător ştiinţific 

- Dumitru Nedeoglo. 2015.  

3. Caramalac Anatolii. Influenţa co-dopantului de itterbiu asupra proprietăţilor radiative a 

seleniurii de zinc dopat cu ioni de mangan. Conducător ştiinţific - Dumitru Nedeoglo. 

2017. 

4. Pîrlog Iurie. Influența ionilor de Mn asupra proprietăților radiative și optice a ZnO.   

Conducător ştiinţific - Dumitru Nedeoglo. 2018. 

5. Rusnac Ivan. Influența impurității de Sb asupra proprietăților radiative a 

monocristalelor de ZnSe. Conducător ştiinţific - Dumitru Nedeoglo. 2018. 
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Anexa nr.3 
 

Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare   

(2015-2018) 

 

I. Sumarul activităţilor proiectului realizate  

Activităţi planificate 
Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150  de cuvinte) 

1. Elaborarea tehnologiei de sinteză a 

mono- şi nanocristalelor de ZnO şi ZnSe 

dopate cu ioni de elemente de tip d şi f şi 

cercetarea proceselor de interacţiune 

dintre acestea. 

2. Cercetarea şi analiza comparativă a 

influenţei procedeului de sinteză şi 

dopare asupra proprietăţilor luminescente 

şi optice a mono- şi nanocristalelor de 

ZnSe şi de ZnO. 

3. Cercetarea proceselor de incorporare a 

ionilor de elemente de tip d şi f în mono- 

şi nanocristalele de ZnO şi ZnSe. 

4. Elaborarea modelelor fizice a proceselor 

de interacţiune a defectelor native şi 

impuritare în mono- şi nanocristalele de 

ZnO şi ZnSe dopate cu ioni de elemente 

de tip d şi f. 

 

Prin metoda transferului chimic al vaporilor au fost sintetizate 

monocristale de ZnSe şi pentru prima dată dopate în procesul 

de creştere concomitent cu impurităţi de Mn-Gd, Mn-Yb, Cr-

Gd, Cu-Gd, Na-Gd, Na-Yb. Sunt elaborate procedee de dopare 

a monocristalelor de ZnSe cu impurităţi de metale de tranziţie 

şi pământuri rare, atât în procesul de creştere a cristalelor, cât 

şi prin difuzia impurităţilor din topitură dopantă în procesul 

tratării termice a cristalelor de ZnSe. Este elaborată tehnologia 

de dopare a ZnO nanodimensional, obţinut prin metoda 

hidrotermală şi depunere chimică, cu elemente de tip d: Cu, 

Mn, Co, Mo, Pd şi de tip f: Eu, Gd. În spectrele de FL a 

ZnO:Cr pentru prima dată sunt depistate benzi de luminescenţă 

noi, atât în regiunea vizibilă, cât şi în regiunea IR a lungimilor 

de undă. Au fost determinate mecanismele de incorporare a 

ionilor elementelor de tip d şi f în mono- şi nanocristalele de 

ZnSe şi ZnO, şi propuse modele fizice a proceselor de 

incorporare a impurităţilor dopante şi interacţiunea lor cu 

defectele native şi impurităţile de fon. 

 

II. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte). 
 

Prioritatea cercetărilor realizate, faţă de cele existente, este aceea că, acestea au permis continuarea 

formării bazei fizico-tehnologice de sinteză şi dopare a cristalelor de ZnSe şi ZnO cu impurităţi de 

elemente de tip d şi f, precum şi cercetarea complexă a proprietăţilor electrice, optice şi luminescente ale 

acestora. Este elaborat modelul de interacţiune a ionilor impuritari de elemente de tip d (Mn, Cu, Cr) şi f 

(Gd, Yb) cu impurităţile de fon şi defectele native. Pentru prima dată a fost realizată doparea cristalelor de 

ZnSe cu impuritate de holmiu şi s-a arătat că, ionii de Ho, incorporându-se în subreţeaua de zinc a ZnSe 

micşorează concentraţia impurităţii de fon CuZn, schimbând starea ei de sarcină (CuZn
2+→CuZn

+) din 

vecinătatea sa şi formează complexe pe baza VZn. A fost demonstrat că, utilizarea dopării concomitente a 

cristalelor de ZnSe cu impurităţi Gd+Cr, Gd+Cu, Mn+Yb este o metodă promiţătoare de obţinere 

materialelor noi pentru regiunea IR a spectrului datorită efectului de formare a complexelor cu participarea 

impurităţilor menţionate mai sus. Pentru prima dată sunt elaborate diferite tehnologii de obţinere a 

pulberilor nanodimensionali de ZnO şi ZnSe. În plan practic este elaborată şi realizată proba 

experimentală de fotodetector ultraviolet pe baza barierei Shotchi metal (Au/Cr) - semiconductor (ZnSe) 

cu parametri de ordin mai superior (20 ori) parametrilor analogi pe baza cristalelor de ZnSe, cunoscute din 

literatură. 
 

III. Volumul total al finanţării 

Finanţarea planificată  (mii lei)          1602,3 Executată (mii lei)         1602,3 

IV. Volumul cofinanţării (mii lei) 

V. Lista colaborărilor iniţiate  în cadrul  proiectului 

414,8 

1. Universitatea Turku, Laboratorul Fizic Vihuri, Finlanda 

2. Universitatea Aalto, Department of Neuroscience and Biomedical Engineering. Finlanda 

3. Institut fuer Mikrowellentechnik und Photonik. Technische Universitaet Darmstadt. Germany 

4. Institutul de Fizică Aplicată. AŞM. Chişinău 



196 

VI. Lista evenimentelor organizate / la care s-a participat  în cadrul proiectului 

VII. Lista de mobilităţi efectuate în cadrul proiectului 

 

VIII. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului 

5. Centrul Naţional de Studii şi Testare a Materialelor. UTM. Chişinău  

1. 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union. 24-27 august 2015. Istanbul, 

Turcia. 

2. 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. 23-26 

September, 2015. Chişinău. Moldova. 

3. Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu Participare Internaţională. Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe Exacte. 10 

– 11 noiembrie 2015. Chişinău.  Moldova. 

4. 8th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics. 12-16 

September 2016. Chişinău.  Moldova. 

5. The International Conferences celebrating 55 years of higher education and 40 years of technical 

higher education info „Vasile Alexandri” University of Bacau. June 02-04, 2016. Bacău. 

România. 

6. Springer Science + Business Singapore: IFMBE. 2016. 

7. Conferinţa Ştiinţifico-Practică Internaţională „Ştiinţă, educaţie, cultură”, 4 februarie 2016. 

Comrat. Moldova. 

8. 4th International Symposium “Optics its application”. 25-28 July 2016. Yerevan. Armenia. 

9. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” 

cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea USM. 28-29 septembrie 2016. USM. Chişinău.  

Moldova. 

10. Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti. USM. 21-22 aprilie 2016. Chişinău.  

Moldova. 

11. IXth International Conference in chemistry. Kyiv-Tolouse. June 4-9, 2017. 

12. 4th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-

TAC4). 28-31 august 2017. Chisinău. Moldova. 

13. Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti. USM. 2017. Chişinău.  Moldova. 

14. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. Ştiinţe ale naturii şi exacte. Ştiinţe 

economice. 9-10 noiembrie 2017, Chişinău. 2017. Moldova. 

15. Conference “Physics and Simulation of Optoelectronic Devices XXVI”. 29 January – 1 February 

2018. San Francisco, USA. 

16. XI Conference “Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM-11). May 

21-25. 2018. Ivano-Frankivsk, Ukraina. 

17. 6th International Conference on Telecommunications Electronics and Informatics. May 24-27, 

2018. Chişinău. Moldova. 

18. Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits Held in Europe 

(WOCDICE-2018). Bucharest. Romania, 14-16 may, 2018. 

19. 9th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics. 25-28 

September. 2018. Chişinău. Moldova. 

20. Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională. „Integrare prin cercetare şi 

inovare”, 8-9 noiembrie 2018. USM. Chişinău.  Moldova. 

 

1. Radevici I. V. –  stagiere în cadrul proiectului 15.817.02.27F în Universitatea Turku, 

Laboratorul Fizic Vihuri, Finlanda. 02.01.2015-01.07.2015. 

2. Radevici I. V. –  stagiere în cadrul proiectului 15.817.02.27F în Universitatea Aalto, 

Department of Neuroscience and Biomedical Engineering. Finlanda. 

02.01.2016-30.12.2016. 
 

Utilaj tehnologic: 

1. Cuptoare electrice cu  întreținere automată a regimului de temperaturi (reglator de temperatură 

TRM202-Щ1.ИИ 

2. Cuptor cu microunde 

3. Agitator magnetic cu încălzire MM-3 

4. Baie cu ultrasunet RK100H 

5. Centrifugă CM-12 
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IX. Dificultăți/ impedimente apărute  pe parcursul realizării  proiectului  

 

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

 

 

6. p-H-metru FE20-Basic Five Easy 

7. Cântar electronic analitic „IIAXIS” 

8. Dulap de ventilație de evacuare 

Utilaj pentru măsurători: 

1. Instalaţie pentru cercetarea proprietăților galvanomagnetice a semiconductorilor în intervalul 

de temperaturi 77-300K 

2. Instalaţie computerizată pentru măsurarea spectrelor de fotoluminescenţă şi spectrelor de 

excitare în intervalul de temperaturi 77-300K compusă din: criostat de temperaturi joase; 

monocromator МДР-23; laser ЛГИ-21 (337 nm); set lazere pe corp solid pe lungimile de undă 

radiată 473 nm, 532 nm, 637 nm, 785 nm; receptoare de radiaţie ФЭУ -100; fotorezistor PbS; 

oscilograf digital INSTEK; surse de curent continuu Б5-24,  Б5-29; nanovoltmetre selective de 

tip 237, 232B. 

3. Spectrofotometru Cary-60, UV-Vis pentru cercetarea proprietăților optice a  

semiconductorilor 

4. Difractometru de raze X. Model: Empyrean pentru cercetări structurale 

5. Calculatoare – 4 buc.  

 

1. Finanţare insuficientă pentru achiziţionarea dispozitivelor moderne şi materialelor pentru 

lucrări tehnologice. 

2. Lipsa afluxului de tineri specialişti. 

 

Rezultatele elaborării tehnologice şi cercetărilor fundamentale pe proiectul dat vor fi folosite în 

procesul de studii la pregătirea specialiştilor în USM şi UTM, Institutul de Fizică Aplicată şi 

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” AŞM, instituţii şi întreprinderi ale 

ministerelor industriei electronice şi energetice. 
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Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare  

(2019) 

 

XI. Sumarul activităţilor proiectului realizate  

Activităţi planificate 
Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150  de cuvinte) 

5. Elaborarea tehnologiei şi determinarea 

regimurilor tehnologice optime de 

creştere a cristalelor de ZnSe şi doparea 

lor concomitentă cu impurităţi de 

elemente din grupa a V-a şi elemente de 

tip f în procesul de creştere. 

6. Sinteza nanocompozitelor ZnO/ZnSe cu 

diferit conţinut de ZnSe. 

7. Cercetarea complexă a proprietăţilor 

structurale, luminescente şi magnetice a 

mono- şi nanocristalelor de ZnSe şi ZnO 

şi nanocompozitelor pe baza lor. 

Este elaborată tehnologia dopării concomitente în procesul de 

creştere a cristalelor de ZnSe cu impurităţi de elemente din 

grupa a V-a (Sb, Bi) şi elemente de pământuri rare (Yb) şi 

obţinută seria de probe de ZnSe:0,03%at.Yb:x%at.Sb (x=0,00; 

0,005; 0,03 şi 0,10). A fost stabilit că, doparea concomitentă a 

cristalelor de ZnSe cu impurităţi de Sb şi Yb conduce la 

creşterea intensităţii benzii de radiaţie marginală, legată de 

“purificarea” parţială a cristalelor cercetate cu yterbiu de 

impurităţi de fon. Deplasarea benzii de radiaţie observată din 

domeniul undelor lungi în domeniul undelor scurte spre 587 

nm, probabil, este legată de apariţia unui canal de radiaţie nou 

cu participarea asociatului acceptor (SbSeISe). Este elaborată 

tehnologia de sinteză a nanocompozitului ZnO/ZnSe prin 

metoda precipitării chimice din soluţii apoase. Este obţinută o 

serie de probe cu conţinut de ZnSe în compozite 10,5%; 17%, 

37,5% şi 59,9%. A fost stabilit că, odată cu majorarea 

concentraţiei de ZnSe se observă creşterea monotonă a 

intensităţii de luminescenţă integrală a nanocompozitului 

ZnO/ZnSe. A fost stabilit că, introducerea ionilor de Gd în 

proba de ZnSe:Gd rezultă în apariţia noilor benzi şi majorarea 

intensităţii FL pentru banda fundamentală.  
 

XII. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte). 

Prioritatea cercetărilor realizate, faţă de cele existente, este aceea că, acestea au permis continuarea 

formării bazei fizico-tehnologice de sinteză şi dopare a cristalelor de ZnSe şi ZnO cu impurităţi de 

elemente de tip d şi f, precum şi cercetarea complexă a proprietăţilor electrice, optice, luminescente, 

magnetice şi structurale ale acestora. Este elaborat modelul de interacţiune a ionilor impuritari de elemente 

din grupa a V-a (Sb, Bi) şi f (Gd, Yb) cu impurităţile de fon şi defectele native. Pentru prima dată a fost 

realizată tehnologia de sinteză a nanocompozitelor ZnO/ZnSe prin metoda precipitării chimice din soluţii 

apoase cu diferit conţinut de ZnSe în compozit. A fost sintetizat compusul ZnO:Ag cu conţinut de argint 

de la 0,001 până la 3% de masă pentru fabricarea pe baza lui a ceramicii sensibile la gaz.  
 

XIII. Volumul total al finanţării 

Finanţarea planificată  (mii lei)          428,3 Executată (mii lei)       428,3 

XIV. Volumul cofinanţării (mii lei) 

XV. Lista colaborărilor inițiate  în cadrul  proiectului 

XVI. Lista evenimentelor organizate / la care s-a participat  în cadrul proiectului 

122,0 

1. Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor. Măgurele, Bucureşti, România 

2. Institut fuer Mikrowellentechnik und Photonik. Technische Universitaet Darmstadt. Germany 

3. Institutul de Fizică Aplicată. AŞM. Chişinău 

4. Centrul Naţional de Studii şi Testare a Materialelor. UTM. Chişinău  
 

 

1. 43rd Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits. 2019 

(WOCDICE-2019). 17-19 june, 2019, Cabourg, France 

2. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering.  September 18-

21, 2019. Chişinău. Moldova. 
 



199 

XVII. Lista de mobilităţi efectuate în cadrul proiectului 

XVIII. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului 

 

XIX. Dificultăți/ impedimente apărute  pe parcursul realizării  proiectului  

 

XX. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

 

 

 

Directorul proiectului  NEDEOGLO Dumitru, dr. hab., prof. univ. __________________ 

                             (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                  (semnătura) 

 

Şeful laboratorului COVAL Andrei, dr. conf. univ.____   __________________ 

                                       (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)          (semnătura                                                                                                                   

3. Goncearenco E.P. – Inginer. Laboratorul de fotochimie indusă 

de laser. Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor. 

Măgurele, Bucureşti, România 01.02.2019-30.06.2019 

Utilaj tehnologic: 

1. Cuptoare electrice cu întreținere automată a regimului de temperaturi (reglator de 

temperatură TRM202-Щ1.ИИ 

2. Cuptor cu microunde 

3. Agitator magnetic cu încălzire MM-3 

4. Baie cu ultrasunet RK100H 

5. Centrifugă CM-12 

6. p-H-metru FE20-Basic Five Easy 

7. Cântar electronic analitic „IIAXIS” 

8. Dulap de ventilație de evacuare 

Utilaj pentru măsurători: 

1. Instalaţie pentru cercetarea proprietăților galvanomagnetice a semiconductorilor în 

intervalul de temperaturi 77-300K 

2. Instalaţie computerizată pentru măsurarea spectrelor de fotoluminescenţă şi spectrelor de 

excitare în intervalul de temperaturi 77-300K compusă din: criostat de temperaturi joase; 

monocromator МДР-23; laser ЛГИ-21 (337 nm); set lazere pe corp solid pe lungimile de 

undă radiată 473 nm, 532 nm, 637 nm, 785 nm; receptoare de radiaţie ФЭУ -100; 

fotorezistor PbS; oscilograf digital INSTEK; surse de curent continuu Б5-24,  Б5-29; 

nanovoltmetre selective de tip 237, 232B. 

3. Spectrofotometru Cary-60, UV-Vis pentru cercetarea proprietăților optice a  

semiconductorilor 

4. Difractometru de raze X. Model: Empyrean pentru cercetări structurale 

5. Calculatoare – 4 buc.  

 

1. Finanţare insuficientă pentru achiziţionarea dispozitivelor moderne şi materialelor pentru 

lucrări tehnologice. 

2. Lipsa afluxului de tineri specialişti. 

 

Rezultatele elaborării tehnologice şi cercetărilor fundamentale pe proiectul dat vor fi folosite în 

procesul de studii la pregătirea specialiştilor în USM şi UTM, Institutul de Fizică Aplicată şi 

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” AŞM, instituţii şi întreprinderi ale 

ministerelor industriei electronice şi energetice. 

 


