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Актуальність теми. В останні роки вуглецевомісткі матеріали стають усе 

більш цікавими для мікро- та наноелектроніки, оптоелектроніки, фотоніки, 
спінтроніки та продовжують відкривати нові напрями досліджень у галузі 
матеріалознавства. Вуглецевомісткі матеріали є унікальними в порівнянні з іншими 
матеріалами, завдяки їх міцності, оптичним властивостям, теплостійкості, 
випромінювальним характеристикам, хімічній стійкості, електроізоляції, 
поверхневим властивостям та властивостям інтерфейсу. Область застосування 
вуглецевомістких матеріалів дуже широка та варіюється від створення на їх основі 
силових напівпровідникових приладів та ультрафіолетових сенсорів до виробництва 
плоских екранів великої площі. Так, особливу увагу привертає до себе 
карбідокремнієва електроніка завдяки тому, що вона може працювати в складних 
екстремальних умовах: за високих температур, за підвищеної радіації, у хімічно 
агресивних середовищах. Крім добре відомих алотропних модифікацій вуглецю, що 
відповідають sp3-, sp2- та sp- гібридизації, аморфні або невпорядковані вуглецеві 
матеріали формують новий клас матеріалів, у яких такі властивості, як питома 
електропровідність, міцність, зносостійкість, газопроникність, оптична прозорість, 
можуть бути настроєні, контролюючи співвідношення вуглецю sp2/sp3, 
поруватість/щільність, розмір та впорядкованість нанокристалів та включенням 
різних алотропних форм вуглецю та інших елементів. До них належать такі 
композиційні матеріали як карбід кремнію та карбосил у вигляді нанопоруватих 
шарів та нанопорошків, аморфні алмазоподібні, карбідонітридні та кремній-
вуглецеві тонкі плівки. Широка смуга фотолюмінесценції та можливість 
регулювання оптичної ширини забороненої зони в аморфних вуглецевомістких 
плівках внаслідок зміни в них вмісту домішок (наприклад С, Н, N, Cr) робить їх 
перспективними для створення на їх основі оптоелектронних приладів. Однак 
успішне практичне застосування вуглецевомістких матеріалів залежить від 
надійності та відтворюваності їх функціональних властивостей, розуміння їх 
електронних, оптичних та магнітних властивостей, на які впливають такі чинники як 
наявні у вихідному матеріалі власні дефекти, кластери, домішки, стехіометрічний 
склад, фізико-технологічні умови росту або синтезу матеріалу. Одними з найбільш 
ефективних та інтенсивно використовуваних методів отримання інформації про 
електронні та магнітні властивості вуглецевомістких матеріалів є методи магнітного 
резонансу, які дозволяють визначити електронну структуру дефектів, домішок та 
тип магнітного упорядкування в них. 

Це визначає актуальність наукової проблеми, яка вирішується в дисертації – 
встановлення методами магнітного резонансу впливу стехіометрії, температури, 
магнітних полів, хімічної та термообробки на фізичні властивості вуглецевомістких 
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матеріалів, а також з'ясування особливостей кінетичних і релаксаційних процесів, 
зумовлених цим впливом. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота була виконана в Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та в Інституті фізики 
напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України згідно основних наукових 
напрямам діяльності установ в межах наступних науково-дослідних тем та 
конкурсних проектів: „Розроблення і створення низькотемпературних 
самоорганізованих гібридних гетероструктур для фотоперетворювачів сонячної 
енергії” (2008-2017 рр., розпорядження Президії НАН України від 24.09.2015 р., 
протокол № 675, № держреєстрації 0114U002249); „Нові технології виготовлення 
матеріалів і наноструктур, комплексні дослідження їх фундаментальних 
властивостей та створення новітніх елементів сенсорної техніки” (2011-2015 рр., 
постанова Бюро фізики і астрономії НАН України від 28.08.2010 р., протокол № 6, 
№ держреєстрації 0111U000501); „Теоретичні та експериментальні дослідження 
електронних, магнітних і оптичних властивостей нанорозмірних вуглецевомістких 
матеріалів” (2016-2018 рр., наказ Міністерства освіти і науки від 11.01.2016 р., 
протокол № 4, № держреєстрації 0116U003763); а також в рамках міжнародних 
проектів та грантів: проекту від Швейцарського національного наукового фонду 
SCOPES № IZ73Z0_127945/1 «Spin interference processes under magnetic resonance of 
single point defects embedded in quantum wells, wires and rings» (2009-2012); 
індивідуального гранту від Німецького науково-дослідного товариства № GZ: 
PO426/9-1, «Investigation of the local electronic structure of nitrogen donor in isolated 
and aggregated state in n-type 4H and 6H-SiC by pulsed EPR spectroscopy» (вересень-
листопад 2010 р., Лейпцігський університет); проекту від мерії Праги № 
CZ.2.16/3.1.00/22132 «Centre for Analysis of Functional Materials» (2010-2011 рр., 
Інститут фізики АН ЧР); індивідуального гранту для постдокторантів від Чеського 
наукового фонду 13-06697P «Investigation of SiC nanostructures by optical and 
magnetic resonance methods: perspective for integral optoelectronics and spintronics» 
(2013-2014 рр., Інститут фізики АН ЧР). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є визначення 
електронних та магнітних властивостей домішок та дефектів у вуглецевомістких 
матеріалах, локальної електронної структури різних форм вуглецю та його сполук 
на основі їх систематичного дослідження методами магнітного резонансу. Для 
досягнення поставленої мети вирішувалися наступні наукові задачі: 

1. Систематичне дослідження домішок та дефектів у вуглецевомістких 
матеріалах методами стаціонарного та імпульсного електронного парамагнітного 
резонансу (ЕПР) у широкому температурному інтервалі від 4.2 К до 300 К. 

2. Встановлення електронної структури домішки азоту (N) у політипах карбіду 
кремнію (SiC) за допомогою методів імпульсного подвійного електронно-ядерного 
резонансу (ІПЕЯР) та потрійного ІПЕЯР. 

3. Визначення релаксаційних характеристик донорів N у 6H політипі SiC за 
допомогою методів імпульсного ЕПР. 
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4. Вивчення температурних та концентраційних закономірностей поведінки 
електронів провідності (ЕП) у політипах SiC та визначення їх енергетичних 
характеристик. 

5. Розробка та застосування методу безконтактного вимірювання 
мікрохвильової провідності для визначення електричних властивостей політипів 
SiC. 

6. Визначення лігандної структури дефектів, що утворюються в нанопорошках 
SiC, за допомогою методів ІПЕЯР та двомірної модуляції спаду спінового ехо 
(HYSCORE). 

7. Визначення величин розмагнічуючих полів у аморфних плівках 
гідрогенізованого SiC (a-Si1−xCx:H) за допомогою багаточастотних методів ЕПР. 

8. Вивчення властивостей ЕП у нанокомпозитах на основі карбонізованого 
кремнезему (SiO2:C) у високотемпературній області 120-440 K для виявлення 
квантово-розмірних ефектів. 

9. Зіставлення даних, отриманих методом ЕПР, ехо-детектованого ЕПР (ЕД 
ЕПР), ІПЕЯР із теоретичними розрахунками, літературними даними та 
технологічними умовами одержання матеріалу для встановлення електронних 
моделей дефектів, механізмів спінової релаксації, магнітних та електричних 
властивостей ЕП. 

Об’єкт дослідження: домішкові та дефектні центри у вуглецевомістких 
монокристалах, нанопорошках, наноструктурах та аморфних плівках.  

Предмет дослідження: електронна структура, спінова релаксація, температурні 
та магнітні властивості парамагнітних домішок та дефектів у вуглецевомістких 
матеріалах. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач використовувалися як 
експериментальні, так і теоретичні методи дослідження. Експериментальні методи 
дослідження включали: методи ЕПР у стаціонарному та імпульсному режимах, 
метод ЕД ЕПР, методи ІПЕЯР та потрійного ІПЕЯР, метод HYSCORE та 
безконтактний метод вимірювання мікрохвильової (НВЧ) провідності. Теоретичні 
методи дослідження включали моделювання спектрів ЕПР, аналіз температурних та 
кутових залежностей параметрів спектрів ЕПР. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що основні з них 
отримані вперше та мають самостійну наукову значимість або суттєво доповнюють 
відомі дані про фізичні властивості парамагнітних центрів у вуглецевомістких 
матеріалах. До найбільш вагомих оригінальних результатів, які мають значення для 
розвитку теорії донорних станів, спінової релаксації та електронної теорії 
провідності у політипах SiC, а також для розвитку теорії розмірних ефектів у 
вуглецевомістких наноматеріалах, відноситься наступний ряд отриманих 
закономірностей та експериментальних фактів: 

1. Вперше визначено константи супернадтонкої взаємодії (СНТВ) та їх відносні 
знаки для донорів N, які заміщують квазікубічні позиції, з оточуючими ядрами 29Si 
та 13C у 6H та 4H політипах SiC n-типу. Визначено, що ізотропні та анізотропні 
константи СНТВ N із ядрами 29Si та 13C мають протилежні знаки. 

2. Вперше виявлено п’ять додаткових азотно-пов’язаних центрів у вуглецево-
збагаченому 15R SiC n-типу, два з яких зумовлені CSiNC парами, що формуються 



 4

між донорами азоту на вузлах вуглецю (NC), та антивузловим дефектом (CSi), а три 
інші центри – від N, що заміщують квазікубічні позиції на атомах кремнію (Si). 

3. Вперше запропоновано нову концепцію про можливість заміщення атомами 
N не лише атомів С, а і атомів Si, які створюють глибокі донорні стани N у 
забороненій зоні 6H та 15R політипів SiC, та зроблено висновок, що заміщенню 
донорами N атомів Si сприяє збагачення зразків вуглецем. 

4. Вперше визначено механізми спінової релаксації для донорів N у 6H SiC. 
Встановлено, що присутність стрибкової провідності, донорних кластерів та ЕП 
впливає на час декогеренції квантового стану (Tm) донорів N. 

5. Вперше визначено магнітні та електричні властивості ЕП поблизу переходу 
метал-діелектрик (перехід Мотта) у сильно- та слаболегованих монокристалах 6H, 
4H та 3С SiC методами ЕПР та мікрохвильової провідності. Доведено, що сигнал 
ЕПР, який спостерігається за T > 80 K та T > 35 K, у слаболегованих 6H та 3С SiC, 
відповідно, зумовлено ЕП, а не N у збудженому 1s(E) стані, як це попередньо 
вважалось у літературі. Встановлено, що існує зв'язок між ЕП та електронами, 
локалізованими на донорах N у 3С, 6H, 4H SiC. 

6. Вперше виявлено температурну та частотну залежність анізотропії g-фактора 
для вуглецево-пов’язаного дефекту (CRD) у a-Si1−xCx:H плівках, яка обумовлена 
присутністю sp2-пов’язаних вуглецевих кластерів та присутністю розмагнічуючих 
полів у плівці. 

7. Вперше ідентифіковано парамагнітні дефекти в плівках карбонітриду 
кремнію (a-SiCxNy), алмазоподібних плівках, легованих хромом (DLC:Cr), та шарах 
карбонізованого поруватого Si (por-SiO2:C). До них належать sp2-координовані CRD, 
спінова концентрація яких залежить від вмісту домішок (N або Cr), та інтерфейс 
дефекти. Визначено константи та тип обмінної взаємодії між обірваними зв’язками 
вуглецю (CDB) у a-SiCxNy, та між CRD у DLC:Cr. 

8. Вперше виявлено триплетний центр з S = 1 від азотно-вакансійної (N-VSi) 
пари в самовпорядкованих наноструктурах 6H SiC, без попереднього опромінення. 
Визначено константи розщеплення в нульовому полі D та g-тензор для N-VSi. 

9. Вперше виявлено квантово-розмірний ефект для ЕП у вуглецево-кремнієвому 
нанокомпозитному матеріалі SiO2:C, які локалізовані у вуглецевих наноточках. 
Визначено енергії активації стрибкового руху для ЕП та їх енергії конфайнемента у 
SiO2:C, SiO2:C:O та SiO2:C:O:H.   

10. Вперше виявлено розмірно-залежний ефект для донорів N у наночастинках 
SiC, який приводить до делокалізації хвильової функції донора та зникнення спектра 
ЕПР від N зі зменшенням розміру наночастинок SiC до d < 50 нм. 

11. Вперше встановлено електронні моделі власних дефектів у нанопорошках 
SiC. 

Практичне значення одержаних результатів. 
 Запропоновано нову концепцію про можливість заміщення атомами азоту не 

лише атомів С, а і атомів Si, що створюють глибокі донорні стани N у забороненій 
зоні у 6H SiC та вуглецево-збагаченому 15R SiC, яка має практичне значення для 
розробки технології росту монокристалів SiC з контрольованою концентрацією 
глибоких донорних станів азоту внаслідок зміни стехіометричного складу SiC в 
процесі росту. 



 5

 Встановлення механізмів та часів спінової релаксації донорів азоту у 6H SiC 
має практичне значення для реалізації потенціалу донорів N як основної донорної 
домішки у SiC для створення на її основі спінових приладів (квантових бітів, 
спінових комірок пам'яті). 
 Отримані магнітні та електричні властивості ЕП у політипах SiC в області 

переходу метал-діелектрик мають практичне значення для розробки потужних 
електронних приладів на низькоомних підкладках з SiC, оскільки різка зміна 
провідності в підкладці може впливати на стабільність та якість приладів, а також 
для розвитку теорії фазових переходів. 
 Отримані дані про природу дефектів у a-Si1−xCx:H, їх зв'язок із вмістом вуглецю 

та водню, термічною обробкою та визначені магнітні властивості плівок мають 
практичне значення для покращення світловипромінюючої ефективності матеріалу. 
 Виявлений N-VSi

– дефект у триплетному стані (S = 1) у самовпорядкованих 
наноструктурах SiC без попереднього їх опромінення має практичне значення для 
розвитку спінтроніки, а саме розробки на них кубітів для квантових 
обчислювальних операцій. 
 Отримані дані про природу дефектів у плівках а-SiCxNy та залежність їх 

магнітних властивостей від вмісту азоту мають практичне значення для створення 
на їх основі блакитних або ультрафіолетових оптоелектронних приладів. 
 Виявлення сигналу від супернадтонкої взаємодії донорів азоту з воднем у 

спектрі ІПЕЯР у наночастинках SiC n-типу з d < 100 нм та залежність появи його 
спектра ІПЕЯР від розміру наночастинок має практичне значення для розвитку 
технологій зберігання водню хімічними методами. 
 Виявлена кореляція між присутністю наноточок С у нанокомпозитах SiO2:C та 

ефективністю фотолюмінесценції (ФЛ) має практичне значення для створення на їх 
основі люмінофорів та для трансформації ультрафіолетового випромінювання в біле 
в люмінесцентних газорозрядних лампах та світлодіодах. 

Достовірність отриманих результатів забезпечується комплексним підходом 
до аналізу властивостей об’єктів досліджень із використанням сучасних методів 
дослідження. Додатковим фактором перевірки достовірності отриманих результатів 
є їх порівняння з результатами чисельного моделювання, критичне обговорення на 
конференціях та з експертами-рецензентами міжнародних фахових наукових видань, 
де ці результати були надруковані, а також високим рівнем цитування надрукованих 
робіт. Отримані результати відрізняються надійною відтворюваністю, 
повторюваністю та доброю їх узгодженістю з результатами досліджень іншими 
експериментальними методами, а саме: методами ФЛ, Раманівської спектроскопії, 
рентгенівської спектроскопії, ІЧ спектроскопії, спектроскопії енергетичних втрат 
електронів, електронної просвітлюючої мікроскопії та літературними даними. 
Результати дисертації опубліковані в авторитетних рецензованих міжнародних і 
вітчизняних фахових виданнях, були широко апробовані на міжнародних 
конференціях. 

Особистий внесок здобувача. У дисертаційній роботі узагальнені результати 
досліджень [1-62], проведених здобувачем особисто та у співробітництві з колегами. 
При цьому особистий внесок здобувача є визначальним. Дисертантка брала участь у 
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підготовці та проведенні експериментальних досліджень, самостійно проводила 
комп’ютерне моделювання та опис спектрів ЕПР, ЕД ЕПР, ІПЕЯР, брала участь у 
постановці завдань досліджень, у аналізі та інтерпретації отриманих 
експериментальних результатів, у проведенні теоретичних розрахунків та побудові 
моделей, в обговоренні та написанні наукових робіт [1-62], а також в їх підготовці 
до публікації. У роботах [1-30, 32-62] особисто дисертанткою були проведені 
вимірювання, обробка та інтерпретація спектрів стаціонарного ЕПР та ЕД ЕПР у Х- 
та Q-діапазонах частот, спектрів HYSCORE, спектрів ІПЕЯР, потрійного ІПЕЯР, 
температурної залежності спектрів стаціонарного ЕПР, часів спінової релаксації та 
Q-фактора резонатора. У роботах [3, 5, 9] нею були проведені обробка, моделювання 
та інтерпретація спектрів стаціонарного ЕПР у D-діапазоні частот. У роботах [14, 24, 
26, 50, 61] дисертанткою були проведені обробка, симуляція та інтерпретація 
спектрів Раманівської спектроскопії. Особисто дисертанткою були проведені 
моделювання спектрів стаціонарного ЕПР у Х-та Q-діапазоні частот, ЕД ЕПР у Х-
діапазоні частот [1, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 18, 21, 23-27, 29, 30, 33, 34, 38, 47-50, 58, 59, 61]. 
У роботах [2, 4, 7, 8-15, 18, 20-24, 26, 27, 31, 33, 37-41, 43, 44, 47-51, 53-58, 60, 61] 
нею проведений теоретичний аналіз параметрів спектрів ЕПР, їх температурної та 
кутової залежності, а також спектрів HYSCORE, ІПЕЯР та потрійного ІПЕЯР, 
температурної залежності часів спінової релаксації. У роботі [8] дисертантка брала 
участь у розрахунку методом ефективних мас. Обговорення результатів, 
формулювання висновків і виробка рекомендацій по написанню тексту проводилася 
за участю наукового консультанта, професора Шаніної Б.Д. та інших співавторів. 
Дисертантка не приймала участі у виготовленні досліджених зразків. Наукові 
положення і всі основні висновки дисертації сформульовані автором. Основна 
частина результатів доповідалася автором особисто на вітчизняних і міжнародних 
конференціях [31, 32, 35-37, 39-43, 45, 46, 48, 50-52, 54, 58]. 

Апробація роботи. Основні результати, викладені в дисертації, доповідались і 
обговорювалися на таких міжнародних наукових конференціях, симпозіумах та 
семінарах, як: 2008 Materials Research Society Spring Meeting, (San Francisco, USA, 
2008); XI международная конференция «Водородное материаловедение и химия 
углеродных наноматерилов» (ICHMS’2009) (Ялта, Украина, 2009); IV Українська 
наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-4) (Запоріжжя, Україна, 
2009); 3rd ICTON Mediterranean Winter Conference (Angers, France, 2009); 
Міжнародна наукова конференція «Магнітні явища в мікро- і нано-структурах» 
(Донецьк, Україна 2010); E-MRS 2011 Spring Meeting (Nice, France, 2011); 
EUROMAR 2011 (Frankfurt am Main, Germany, 2011); V Українська наукова 
конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-5) (Ужгород, Україна, 2011); 
Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовскі читання – 
2012» (Київ, Україна, 2012); 9th European Conference on Silicon Carbide and Related 
Materials (ECSCRM) (Saint-Petersburg, Russia, 2012); III-я міжнародна конференція 
«Сучасні проблеми фізики конденсованого стану» (Київ, Україна, 2012); 
Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовскі читання – 
2013» (Київ, Україна, 2013); 20th International Conference on Electronic Properties of 
Two-Dimensional Systems and 16th International Conference on Modulated 
Semiconductor Structures (Wroclaw, Poland, 2013); 27th International Conference on 
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Defects in Semiconductors 2013 (ICDS-2013) (Bologna, Italy, 2013); International 
Conference "Modern Development of Magnetic Resonance-2013" (Kazan, Russia, 2013); 
VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-6) 
(Чернівці, Україна, 2013); Российская конференция (с международным участием) 
«Высокотемпературная химия оксидных наносистем» (Санкт-Петербург, Россия, 
2013); EMRS-2014 (Lille, France, 2014); 43rd ”Jaszowiec” International School and 
Conference on the Physics of Semiconductors (Wisla, Poland, 2014); 32nd International 
Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS 2014), (Austin, USA, 2014); IXth EF-
EPR conference (Marseille, France, 2014); 44th "Jaszowiec" International School & 
Conference on the Physics of Semiconductors (Wisla, Poland, 2015); 28th International 
Conference on Defects in Semiconductors (ICDS 2015) (Espoo, Finland, 2015); 16th 
International Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM 2015) 
(Giardini Naxos, Italy, 2015); 45th "Jaszowiec" International School & Conference on the 
Physics of Semiconductors (Szczyrk, Poland, 2016); Четверта міжнародна науково-
практична конференція «Нанотехнології та наноматеріали» (НАНО-2016) (Львів, 
Україна, 2016); VII Української наукової конференції з фізики напівпровідників 
(УНКФН-7) (Дніпро, Україна, 2016); П’ята міжнародна науково-практична 
конференція «Нанотехнології та наноматеріали» (НАНО-2017) (Чернівці, Україна, 
2017); EMRS-2018 (Strasbourg, France, 2018).  

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано в 4 розділах колективних 
монографій (розділи [27-29] опубліковано в 1 колективній монографії), у 25 статтях 
у провідних фахових виданнях (статті [9] і [10] опубліковано в одному номері 
журналу) та 33 збірках тез і праць міжнародних та національних наукових 
конференцій (тези [31] і [32], [40] і [41], [48] і [49], а також [50] і [51], опубліковано 
в одній збірці тез/праць). 

Структура та об’єм дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
огляду літератури, огляду загальної методики й основних методів досліджень, п’яти 
розділів оригінальних досліджень, висновку, списку використаних джерел. Вона 
містить 333 сторінки, із них 219 сторінок основного тексту, 110 рисунків, з яких 66 
зображено окремо на 55 сторінках, інші вмонтовані до тексту, 19 таблиць, з яких 2 
зображено окремо на 2 сторінках, інші вмонтовані до тексту, список використаних 
джерел із 346 найменувань на 31 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету та 
задачі досліджень, вказано зв'язок роботи з плановими завданнями установ, 
відзначено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено 
відомості про особистий внесок здобувача, апробацію наукових результатів, 
публікації, структуру та обсяг дисертаційної роботи. 

У першому розділі наведено опис фізичних властивостей, структури, області 
застосування та методів вирощування досліджуваних матеріалів. У роботі 
досліджувалися вуглецевомісткі матеріали в таких формах: монокристали 3C, 4H, 
6H та 15R політипів SiC n-типу з різною концентрацією донорів азоту (N); мікро- та 
нанорозмірні частинки SiC; сандвіч-наноструктури на основі SiC; тонкі плівки a-
Si1−xCx:H, а-SiCxNy та DLC:Cr; нанокомпозити типу «ядро-оболонка» та поруваті 



 8

шари на основі SiO2:C. На рис. 1 наведено кристалічну структуру SiC та рівні 
залягання в забороненій зоні для донорної домішки N, що заміщує нееквівалентні 
позиції в різних політипах SiC. 

 

 
Рис. 1. Кристалічна структура SiC (зверху). (a) – Тетраедричний зв'язок атомів Si та C у 
SiC. (б) – Положення А, В та С вузлів у гексагональній гратці. (в) – Елементарні комірки 
3C, 4H, 6H та 15R політипів SiC. У 3C SiC – 1 кубічна («К»), у 4Н SiC – 1 кубічна («К») та 
1 гексагональна («Г»), у 6Н SiC – 2 кубічних («К1», «К2») та 1 гексагональна («Г»), а у 15R 
SiC – 3 кубічних («К1», «К2», «К3») та 2 гексагональні («Г1», «Г2») нееквівалентні позиції. 
Рівні залягання домішки N в різних нееквівалентних позиціях у 3С, 4Н, 6H та 15R 
політипах SiC (знизу). 
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У другому розділі описано фізичні та квантово-механічні аспекти методів 
стаціонарного та імпульсного електронного парамагнітного резонансу (ЕПР). 
Докладно розглянуто такі методи імпульсного ЕПР, як ехо-детектований (ЕД) ЕПР, 
імпульсний подвійний електронно-ядерний резонанс (ІПЕЯР), потрійний ІПЕЯР 
методи одномірної та двомірної модуляції спаду електронного спінового ехо 
(ESEEM та HYSCORE, відповідно), які були застосовані для дослідження 
властивостей вуглецевомістких матеріалів. Описано переваги імпульсних методів 
над методами стаціонарної радіоспектроскопії. Показано, що комплексне 
застосування сучасних методів стаціонарного та імпульсного ЕПР у широкому 
температурному та частотному діапазоні дозволяє отримати таку важливу 
структурну інформацію, як: тип та симетрію парамагнітних центрів (ПЦ), їх спінову 
концентрацію, часи спін-граткової релаксації (T1) та фазової пам’яті (Tm), тип 
взаємодії між парамагнітними центрами, тип оточуючих ядер, константи тонкої 
взаємодії (ТВ), надтонкої взаємодії (НТВ) та супернадтонкої взаємодії (СНТВ), а 
також їх відносні знаки (рис. 2). 

Як відомо, ЕПР вивчає стани, отримані з розщеплення виродженого основного 
стану. У цьому наближенні для аналізу спектрів ЕПР використовують спрощений 
гамільтоніан системи, що має назву спінового гамільтоніану, який містить лише 
спінові взаємодії (електронні та ядерні), а також набір коефіцієнтів (параметрів 
спінового гамільтоніану), що містять інформацію про силу та напрямок окремих 
взаємодій, які беруть участь у розщепленні основного енергетичного стану і містять 
хімічну та геометричну інформацію про структуру ПЦ. 
 

 
Рис. 2. Методи магнітного резонансу, застосовані в даній роботі для дослідження 
вуглецевомістких матеріалів, та структурна інформація, яку вони дозволяють отримати. 
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У загальному випадку спіновий гамільтоніан має вигляд: 
 

ЕЗВ ЯЗВ НТВ ТВ КВ B n n i i
i

BgS / g BI / SDS SA I IPI           
           H H H H H H , 

 
де HЕЗВ – гамільтоніан електронної Зеєманівської взаємодії, HЯЗВ – гамільтоніан 
ядерної Зеєманівської взаємодії, HНТВ – гамільтоніан НТВ, HТВ – гамільтоніан ТВ, 
HКВ – гамільтоніан квадрупольної взаємодії; B


 – магнітне поле; g


 – g-тензор; 

S


 = (Sx, Sy, Sz) – повний спін атома/іона;   – стала Планка; gn – ядерний g-фактор; 
B – ядерний магнетон Бора; I


 – ядерний спін; D


 – тензор ТВ або розщеплення в 

нульовому полі; iI


 – ядерний спіновий оператор і-го ядра; iA
~

 – тензор НТВ/СНТВ і-

го ядра (для системи з аксіальною симетрією: A = a + Т = a + 2b; A = a – Т = a – b, 
де a – константа ізотропної НТВ, b – константа анізотропної НТВ); P


 – тензор 

ядерної квадрупольної взаємодії. 
У третьому розділі наведено результати досліджень електронної структури 

мілких та глибоких донорних станів азоту (N) у 6H, 4H та 15R політипах SiC n-типу 
з концентрацією донорів (ND – NA)  1016-1017 см-3 методами імпульсного ЕПР, 
ІПЕЯР та потрійного ІПЕЯР у Х-діапазоні частот. 

У монокристалах 6H SiC з аналізу спектрів ІПЕЯР та потрійного ІПЕЯР було 
отримано параметри СНТВ для атомів Si та C, розташованих у найближчому 
оточенні донорів азоту (N), що заміщують квазікубічні «К1» (NК1), «К2» (NК2) та 
гексагональні «Г» (NГ) нееквівалентні позиції у гратці (табл. 1). Було визначено, що 
параметри СНТВ для атомів Si та C, розташованих у найближчому оточенні донорів 
N, є майже ізотропними і мають дуже малі значення параметрів анізотропної СНТВ. 
Було проведено теоретичний аналіз СНТВ донорів N в рамках методу ефективної 
маси, враховуючи інтерференційний ефект Кона-Латтинжера. Було визначено, що 
завдяки інтерференційному ефекту значення ізотропних констант СНТВ для ядер 
29Si та 13C, а отже і хвильова функція донорів N, не спадає монотонно із зростанням 
відстані від донорів N. Водночас виявилось, що інтерференційний ефект істотно не 
впливає на найбільші значення ізотропної константи СНТВ для атомів Si та C, 
розташованих у першій сфері донорів N, щоб зробити їх значення меншими, ніж ті, 
що були отримані для атомів Si та C, розташованих у наступних сферах.  

В результаті, для донорів NК1 та NГ найбільше значення СНТВ було виявлено 
для ядер 29Si, у той час як для NК2 найбільше значення СНТВ було виявлено для ядер 
13C. На основі цих результатів було зроблено висновок, що у 6H SiC донори N 
можуть заміщувати різні типи атомів: донори NК1 та NГ заміщують атоми С, в той 
час як донори NК2 заміщують атоми Si. Отриманий висновок також підтверджується 
різницею значень констант СНТВ, отриманих для NК1 та NК2 з ядрами 13C. Було 
встановлено, що константи СНТВ із ядрами 13C для NК1 мають значення від 7.519 
МГц до 3.945 МГц, в той час як для NК2 вони мають значення 18.366 МГц та 14.25 
МГц. Такі великі значення констант СНТВ із ядрами 13C, отримані для NК2, у 
порівнянні зі значеннями, отриманими для NК1, не можуть бути пояснені тим, що 
атоми C розташовані в наступній найближчій сфері NК2. 
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Таблиця 1. 
Параметри СНТВ донорів NГ, NК1, та NК2 з ядрами 29Si та 13C, отримані з даних 

спектроскопії ІПЕЯР та потрійного ІПЕЯР у монокристалах 6H SiC. 
Позначення характерних сфер Si та C наведено відповідно до теоретичного 

розрахунку 
Центр Сфера Ядра A||, МГц A, МГц a, МГц b, МГц 

NГ I 29Si +14.48 +14.51 +14.50  0.009 
III 29Si +11.06 +11.06 +11.06  

29Si +2.359 +2.359 +2.359  
II 13C +9.95 +9.95 +9.95  

13C +8.095 +8.095 +8.095  
13C +6.994 +6.994 +6.994  

NК1 I 29Si –23.124 –23.268 –23.22 0.048 
I / III 29Si –15.18 –15.20 –15.19 0.007 

III 29Si –2.78 –2.84 –2.82 0.02 
II 13C 7.519 7.519 7.519  

13C 6.733 6.208 6.383 0.175 
II / IV 13C 3.945 3.684 3.771 0.087 

NК2 II 29Si –5.81 –5.81 –5.81  
VIII 29Si +4.479 +4.479 +4.479  
IX 29Si –1.942 –2.047 –2.012 0.035 
I 13C 18.366 18.402 18.39 –0.012 

III 13C 14.25 14.25 14.25  
I / IV 13C 0.753 0.753 0.753  

 
Крім того, у цьому випадку константи СНТВ для NК2 з ядрами 29Si мали бути 

значно більшими, ніж ті, що були отримані для ядер 13C, що не є реалістичним 
сценарієм.  

З аналізу спектрів потрійного ІПЕЯР також було визначено, що ізотропні та 
анізотропні константи СНТВ для донорів N з ядрами 29Si у 6H SiC мають 
протилежні знаки. На основі аналізу залежності ізотропних констант СНТВ від 
співвідношення k0z/kmax (k0z – стала гратки вздовж вісі z, kmax – розмір хвильового 
вектора між точками M та L у зоні Бріллюена) було визначено положення мінімуму 
зони провідності у 6H SiC, який знаходиться вздовж напрямку ML на відстані 
приблизно k0z/kmax = 0.2  0.05 від M-точки, що достатньо добре погоджується з 
теоретично передбаченим у літературі положенням на 63% від L до M. Було 
запропоновано, що NК2 центр має бути віднесений до одного з глибоких донорних 
рівнів, що формується донорами N, які заміщують атоми Si. Було зроблено 
припущення, що для того, щоби донори N на атомах Si заміщували всі три 
нееквівалентні позиції в гратці 6H SiC, потрібно належним чином коригувати 
співвідношення C/Si під час вирощування кристала. 

З іншого боку відомо, що надлишок С у SiC стимулює процес конкурентного 
заміщення вузлів С між атомами N та С та може провокувати заміщення N вузла Si. 
Отже, монокристали SiC з C/Si > 1 можуть бути одними з найперспективніших, щоб 



 12

виявити NSi у парамагнітному стані. На основі аналізу спектрів ІПЕЯР, виміряних у 
висококомпенсованих монокристалах 15R SiC, вирощених в умовах збагачення С, 
поряд із добре відомими N центрами на атомах С, що заміщують «К1», «К2» та «К3» 
позиції в гратці (NК1,C, NК2,C, NК3,C), було виявлено присутність п’яти додаткових 
азотно-пов’язаних центрів зі спіновим станом S = 1/2 та близькими за значеннями g-
факторів (див. табл. 2). Двоє з цих центрів було віднесено до пар, що формуються 
між донорами N, які заміщують вузол С (NC), та антивузловим дефектом (Csi), а три 
інших – до донорних центрів N, що заміщують квазікубічні позиції на атомах Si: 
(NК1,Si NК2,Si, NК3,Si). Таким чином, було підтверджено запропоновану вище 
концепцію про те, що донори N можуть заміщувати атоми Si у гратці SiC.  

Також було запропоновано енергетичну схему енергетичних рівнів донорів N, 
що заміщують атоми C та Si у вуглецево-збагаченому 15R SiC n-типу. Донори 
NК1,К2,К3 на атомах Si створюють три глибокі донорні центри в забороненій зоні, у 
той час як пари CSiNC мають енергетичний рівень, який є більш мілким, ніж у 
донорів NК1,К2,К3 на атомах C. 

У монокристалах 4H SiC на основі аналізу спектрів потрійного ІПЕЯР донорів 
N, що заміщують нееквівалентні «К» позиції в гратці (NK), було визначено, що 
ізотропні та анізотропні константи СНТВ із ядрами 29Si та 13C, розташованими в 
найближчій та наступній найближчій сферах NК, відповідно, мають протилежні 
знаки, а також було уточнено значення констант СНТВ із ядрами 13C у наступних 
найближчих сферах NК. 

На основі аналізу спектрів імпульсного ЕПР у температурному діапазоні від 
Т = 10 K до Т = 40 K було визначено механізми часів спін-граткової релаксації (T1) 
та фазової пам’яті (Tm) для донорних електронів NК1,К2 та NГ у зразках 6H SiC n-
типу, вирощених методом Лелі та сублімаційним сандвіч-методом (ССМ), які мали 
високу та низьку концентрацію донорних пар, відповідно. Було виявлено, що для 
донорів NК1,К2 у обох типах зразків температурна залежність T1 описується прямим 
одно- та двофононним релаксаційними процесами з розсіюванням на акустичних 
фононах, які пропорційні T та T9, відповідно. Було встановлено, що значення T1 за 
10 К досягає 204 мс у зразках, вирощених ССМ, та 163 мс у зразках, вирощених 
методом Лелі.  

Температурну поведінку швидкості спін-граткової релаксації для донорних 
електронів NГ у обох типах зразків було пояснено процесом крос-релаксації між NГ 
та швидко-релаксуючими центрами. 

 
Таблиця 2. 

Значення g-факторів та констант НТВ для донорів N, отримані у низько- та 
висококомпенсованих C-збагачених монокристалах 15R SiC n-типу 
Центр NК1,C NК2,C NК3,C NК1,Si NК2,Si NК3,Si

 CSiNК2,C CSiNК3,C

g|| 2.0040 2.0037 ~2.0038 ~2.0038 ~2.0038 2.0037 2.0038 2.0039
g 2.0026 2.0030 ~2.0030 ~2.0030 ~2.0030 2.0030 2.0030 2.0030

A|| = A, МГц 33.60 33.32 30.36 34.66 32.20 29.77 25.94 21.58 
Ступінь 

компенсації 
Високий, низький Високий Високий, низький 
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Було виявлено, що T1 для донорів NГ за 10 K стає втричі довшим у зразках 6H 
SiC, вирощених ССМ, (T1 = 244 мс) ніж час, отриманий у зразках 6H SiC, 
вирощених методом Лелі (T1 = 82 мс). 
 

 

 
Рис. 3. Температурна залежність 1

mT . a – для донорів 
NК1,К2 та NГ у монокристалах 6H SiC, вирощених 
методом Лелі та для донорів NГ у зразках 6H SiC, 
вирощених ССМ. б – для донорів NК1,К2 у монокристалах 
6H SiC, вирощених ССМ. Вставка на (б) відображає 
температурну залежність 1

mT  у логарифмічному 
масштабі. Точки – експериментальні дані, суцільні криві 
– теоретично обраховані. 

Спостережене зростання 
швидкості часу релаксації 
фазової пам’яті ( 1

mT ) зі 
зростанням температури для 
донорів NГ у обох типах 
зразків та для донорів NК1,К2 
у зразках 6H SiC, 
вирощених методом Лелі 
(рис. 3а), має бути 
зумовлено обмінним 
розсіюванням вільних 
електронів, які мають 
температурно-залежну 
концентрацію, на донорах 
N. Той факт, що швидкість 
спаду 1

mT  для донорів NК1,К2 
у монокристалах 6H SiC, 
вирощених ССМ, сильно 
зростає зі зниженням 
температури (рис. 3б) було 
пояснено стрибковим рухом 
електронів між заселеними 
та незаселеними вузлами 
NК1,К2 та NГ центрів зі 
змінною довжиною стрибка, 
який виникає в зразках 6H 
SiC, вирощених ССМ. 
Виявилось, що зі 
зростанням температури до 
40 К, коли процес 
низькотемпературної 
стрибкової провідності 
більш не є суттєвим, Tm для 
донорів NК1,К2 стає 
порівняним (Tm = 20 мкс) із 
Tm для донорів NГ, 
виміряним за 10 К у зразках 
6H SiC, вирощених ССМ, 
(Tm = 21.79 мкс). 
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Було встановлено, що присутність процесу стрибкової провідності приводить 
до різних процесів спінової динаміки для донорів NГ та NК1,К2 у 6H SiC. Різке 
зниження стрибкової провідності в зразках 6H SiC, вирощених методом Лелі, 
пояснено формуванням віддалених донорних пар між донорами NГ та NК1,К2, які 
знижують концентрацію ізольованих донорів N та перешкоджають стрибковому 
руху донорних електронів між заселеними та незаселеними NГ та NК1,К2 центрами. 

Було виявлено, що присутність віддалених донорних пар між донорами NГ та 
NК1,К2 приводить до зростання T1 та Tm в зразках 6H SiC, вирощених методом Лелі. 

Було зроблено висновок, що більш тривалий Tm для донорів N може бути 
досягнутий шляхом зниження концентрації донорних кластерів (пар, тріад, 
віддалених донорних пар), які формуються в підкладинках SiC під час вирощування. 
У результаті було запропоновано, що з технологічної точки зору, підкладинки 6H 
SiC n-типу, вирощені ССМ, є більш перспективними для реалізації потенціалу 
донорів N як основної донорної домішки у SiC для створення спінових кубітів. 

У четвертому розділі методами стаціонарного ЕПР та безконтактної НВЧ 
провідності вивчалися магнітні та електронні властивості електронів провідності 
(ЕП) у монокристалах 6H, 3С та 4Н політипів SiC n-типу із різною концентрацією 
донорів N. Вперше спостережено спектри ЕПР від електронів провідності (ЕП) у 
сильнолегованих ((ND – NA)  1019-41019 см-3) монокристалах 6H SiC та 
слабколегованих ((ND – NA)  1017 см-3) монокристалах 6H та 3С SiC і досліджено їх 
магнітні та електричні властивості в широкому температурному інтервалі. У 
сильнолегованих монокристалах 6H SiC (рис. 5а) виявлено сигнал ЕПР від ЕП, 
форма якого змінюється з лоренцевої (діелектричний стан) на дайсонівську 
(металічний стан) за Т = 40 К.  

Було доведено, що одиночний сигнал ЕПР, який спостерігається за T  80 K, у 
слабколегованих монокристалах 6H SiC (рис. 5б) та у всьому температурному 
інтервалі в слабколегованих монокристалах 3С SiC (рис. 5в), зумовлено ЕП, а не 
донорами N у збудженому 1s(E) стані, як це попередньо вважалось у літературі. Із 
теоретичного аналізу параметрів сигналу ЕПР від ЕП було виявлено зв'язок між ЕП і 
електронами, локалізованими на донорах N у SiC.  

Також було показано, що спостережене зменшення константи НТВ для донорів 
N на кубічних позиціях із підвищенням температури в слабколегованих 
монокристалах 6H та 3С SiC зумовлено ефектом рухомого звуження надтонкого 
розщеплення, а не переходом донорних електронів із симетричного 1S(A1) 
основного до збудженого 1s(E) стану, як це попередньо вважалось у літературі. Було 
визначено, що температура, за якої відбувається перехід від діелектричного до 
металічного стану, залежить від концентрації донорів та зсувається до більш 
низьких температур із її підвищенням. Було встановлено, що перехід до металічного 
стану супроводжується значною зміною НВЧ провідності в зразках, яка була 
теоретично описана в рамках моделі Друде.  

Було встановлено, що у високолегованих монокристалах 3С SiC n-типу перехід 
до діелектричного стану не відбувається оскільки вільні електрони рухаються без 
термічної активації. Отримані дані добре погоджуються з літературними даними 
вимірювань методом Холла у 6Н та 3С SiC. 
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Рис. 4. Температурна залежність спектрів ЕПР у 
високолегованих (а) і слабколегованих (б) 
монокристалах 6H SiC та слабколегованих 
монокристалах 3C SiC (в) n-типу. B


|| c


. Х-діапазон.

У високолегованих 
домішкою N монокристалах 
4H SiC n-типу з (ND –
 NA)  1019 см-3 в спектрах ЕПР 
було спостережено сигнал від 
ЕП. Було проведено аналіз 
температурної залежності 
параметра асиметрії, 
резонансного положення поля, 
інтегральної інтенсивності та 
ширини даної лінії ЕПР, 
виміряних у діапазоні від 7 К 
до 140 К. Було встановлено, 
що спінова система ЕП у 
високолегованому 4H SiC 
містить електрони, які вільно 
рухаються по домішковій зоні 
та зоні провідності. У свою 
чергу ЕП, які рухаються по 
домішковій зоні, сильно 
зв’язані з електронами, 
локалізованими на донорах N, 
через процес крос-релаксації. 

У п’ятому розділі 
наведено результати 
дослідження фізичних 
властивостей парамагнітних 
дефектів у вуглецевомістких 
аморфних плівках методами 
стаціонарного, 
багаточастотного та 
імпульсного ЕПР. У вихідних 
плівках a-Si0.3C0.7:H у спектрах 
ЕПР було виявлено три 
парамагнітні дефекти, які були 
віднесені до обірваних зв’язків 
кремнію (SiDB), sp3-
координованих вуглецево-
пов’язаних дефектів (CRD) та 
К-центру, що являє собою 
обірвані зв’язки Si, у яких 
атом Si пов’язаний із двома 
атомами азоту (Si-N2Si) (рис. 
5а). 
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Рис. 5. (а) – Спектри ЕПР у Q-діапазоні частот, 
виміряні у вихідних та відпалених плівках a-
Si0.3C0.7:H. T = 4.2 K. Орієнтація магнітного поля 
паралельно до площини плівки (B0). (б) – 
Анізотропія g-фактора CRD центра за різних 
температур, виміряна в плівках  
a-Si0.3C0.7:H, відпалених за 950°C (точки – 
експериментальні дані, суцільні лінії – результат 
обчислення за допомогою рівняння (2),  – кут між 
статичним магнітним полем та площиною плівки). 
 

Було встановлено, що в 
плівках a-Si0.3C0.7:H за 
температур відпалу (Tann) вище 
400°C виникає процес ефузії 
водню, який приводить до 
обмінного звуження ширини 
лінії ЕПР від CRD та зростання 
їх спінової концентрації. 
Спостережена температурно-
залежна анізотропія g-фактору 
сигналу ЕПР (g) від CRD у 
плівках  
a-Si0.3C0.7:H з Tann = 950°C (рис. 
5б) була описана наступним 
виразом: 

 
2g g g cos      (2)

 
та пояснена формуванням 
графітоподібних sp2-повязаних 
вуглецевих кластерів, які 
виявляють феромагнітне 
впорядкування. Зважаючи на 
те, що плівки a-Si0.3C0.7:H 
мають порувату колончасту 
морфологію, було зроблено 
висновок, що графітизація має 
виникати на поверхні 
стовпчиків та має бути 
орієнтована перпендикулярно 
до площини плівки. 
Спостережену частотно-
залежну анізотропію g-фактора 
для сигналу ЕПР від CRD було 
пояснено існуванням 
розмагнічуючих полів у 
плівках a-Si0.3C0.7:H з 
Tann = 950°C, які становлять 
0.035 мТ за 37 ГГц та 0.088 мТ 
за 140 ГГц. 

В аморфних тонких плівках a-SiCxNy у спектрах ЕПР спостерігалися три 
парамагнітні дефекти, які були віднесені до обірваних зв’язків вуглецю (CDB), 
дефекту на інтерфейсі Pb0, що являє собою потрійно-координовані обірвані зв’язки 
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кремнію (SiDB) у формі Si3-Si· і виникає завдяки формуванню окисненого Si на 
поверхні плівки, а також від Si дефекту на інтерфейсі з захопленою діркою (рис. 
6(а)). Було встановлено, що термічний відпал тонких плівок a-SiCxNy у вакуумі до 
Tann = 1000°C не впливає на структуру зв’язків парамагнітних дефектів. З аналізу 
температурної залежності сигналу ЕПР від CDB було визначено, що в спіновій 
системі CDB виникає локальне антиферомагнітне впорядкування з константою 
обмінної взаємодії J = −32 K, яке вказує на брак дальнього впорядкування в плівках 
a-SiCxNy. Було виявлено, що зі зростанням вмісту N у плівках a-SiCxNy відбувається 
зростання спінової густини CDB (рис. 6(б)). 

 

 

 
Рис. 6. (а) – Експериментальний спектр ЕПР, виміряний 
у Х-діапазоні частот у вихідній  
a-SiCx плівці, та його симульовані компоненти. (б) – 
Відносна інтенсивність спостережних спектрів ЕПР у 
плівках a-SiCxNy як функція вмісту N. Т = 10 К.

У вихідних шарах 
поруватого Si (por-Si) у 
спектрах ЕПР було 
виявлено два парамагнітні 
дефекти, які були віднесені 
до дефекту на інтерфейсі Pb0 
та до SiDB, локалізованих у 
нанокристалічному Si. Було 
виявлено, що карбонізація 
шарів por-Si:C приводить до 
появи третього 
парамагнітного центру, 
який було віднесено до 
CRD. Отримане значення g-
фактора для CRD виявилось 
вищим за 2.0030, що було 
пояснено присутністю 
кисню поблизу CRD. 
Подальша термообробка 
шарів por-Si:C приводить до 
формування шарів por-
SiO2:C, у яких 
спостерігаються сигнали 
ЕПР від Pb0 дефекту на 
інтерфейсі, SiDB та малих 
кластерів С з g = 2.0030(3). 
Було встановлено, що в 
шарах por-Si:C та por-SiO2:C 
спінова концентрація 
вуглецевих дефектів значно 
більша ніж спінова 
концентрація інтерфейс Pb0 
дефекту та SiDB. 
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Рис. 7. (а) – Експериментальний спектр ЕПР у Х-
діаазоні частот, виміряний у DLC:Cr плівці з 
вмістом Cr 1 %, та його симульовані компоненти. 
(б) – Залежність інтенсивності сигналу ЕПР від sp2-
координованого CRD від вмісту Cr, виміряна за 
T = 298 K у DLC:Cr плівках. 
 

У плівках DLC як без, так і з 
додаванням Cr, у спектрах ЕПР 
було ідентифіковано два 
парамагнітні дефекти, які були 
віднесені до Pb0 дефекту на 
інтерфейсі та до sp2 
координованого CRD (рис. 7а). З 
температурної залежності 
сигналу ЕПР від CRD було 
визначено, що в плівках DLC є 
слабка (J = 0.069 меВ) 
феромагнітна обмінна взаємодія 
в спіновій системі CRD. Було 
встановлено, що спінова густина 
CRD значно спадає в плівках 
DLC:Cr внаслідок формування 
C–Cr зв’язків (рис. 7б). 
Спостережена зміну форми лінії 
ЕПР для CRD від лоренцевої в 
плівках DLC до гаусової в 
плівках DLC:Cr вказує на 
присутність СНТВ між 
неспареними спінами CRD та 
оточуючими ядрами Cr. 

У шостому розділі 
проведено дослідження фізичних 
властивостей парамагнітних 
дефектів нанокомпозитів на 
основі SiO2:C та наночастинок 
SiC. Так, методами стаціонарної 
та імпульсної радіоспектроскопії 
було визначено магнітні 
властивості нанокомпозитів 
SiO2:C, отриманих шляхом 
піролізу та хімічної модифікації 
кремнезему.  

В обох типах нанокомпозитів SiO2:C було виявлено сигнал ЕПР від CRD з 
нелокалізованими електронами, захопленими між вуглецевими наноточками на 
поверхні нанокомпозитів SiO2:C. Було встановлено, що термообробка 
нанокомпозитів SiO2:C, отриманих шляхом хімічної модифікації, приводить до 
появи кисню в оточенні CRD. В обох типах нанокомпозитів SiO2:C після 
хімобробки/термообробки спостерігалося значне зростання спінової густини ЕП від 
CRD. З температурної поведінки g-фактора CRD було зроблено висновок, що 
нелокалізовані електрони CRD перебувають у сильній взаємодії з локалізованою 
спіновою системою, яку було віднесено до карбогенних наноточок з sp2 характером. 
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Вперше було виявлено високотемпературну особливість поведінки 
інтенсивності сигналу ЕПР від ЕП у SiO2:C, отриманих шляхом піролізу (рис. 8). 
Спостережену температурну залежність інтенсивності сигналу ЕПР від ЕП у 
високотемпературному інтервалі 200-440 K було пояснено квантовим характером 
провідності шару С. Цей осцилюючий характер температурної залежності сигналу 
ЕПР від вільних електронів за високих температур може бути описаний теоретично 
викидом електронів із рівнів конфайнтмента, коли температура стає порівняною з 
енергією конфайнтмента, наступною функцією: 

 

  2

C Ci

0 0

exp ((T E ) / E )exp E / T
I(T) const I I

T T

          (3) 

 

 

 
Рис. 8. Температурна залежність інтегральної інтенсивності 
сигналу ЕПР від CRD у вихідних нанокомпозитах SiO2:C (а) та 
у SiO2:C:O (б) нанокомпозитах, отриманих шляхом піролізу. 
Суцільна лінія на вставці – результат погодження рівняння (3) 
з експериментальними даними. 

де I0 – внесок процесу 
іонізації, Ei – енергія 
іонізації, Ie – внесок 
процесу викиду 
електронів, Ec – 
енергія 
конфайнемента, Ec – 
ширина розсіювання 
для енергії 
конфайнемента. 

Другий доданок у 
рівнянні (3) описує 
експоненціальне 
зростання спінової 
концентрації завдяки 
іонізації вільних 
електронів з 
енергетичних рівнів у 
заборонену зону С, які 
розташовані нижче 
рівня Фермі. У 
вихідному SiO2:C та 
оксидованому 
(SiO2:C:O) зразках, 
цей процес стає 
основним за 
T > 120 K, у той час як 
у пасивованих 
(SiO2:C:O:H) зразках 
цей процес виникає за 
високих температур.  
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Третій доданок у рівнянні (3)) описує зростання концентрації електронів 
завдяки викиду електронів із рівнів конфайнмента Ec, які розподілені та описуються 
законом випадкових помилок Гаусса, завдяки випадковій флуктуації розмірів 
наночастинок.  

Було визначено, що викид електронів із рівнів конфайнмента відбувається коли 
температура стає порівняною з енергією конфайнмента. Виявилось, що цей викид 
відбувається за 230 K та 311 K у вихідних зразках SiO2:C; за 168 K, 325 K та 348 K у 
SiO2:C:O та за 280 K та 325 K у SiO2:C:O:H зразках. Відсутність 
високотемпературної особливості поведінки інтенсивності сигналу ЕПР від ЕП у 
SiO2:C, отриманих шляхом хімічної модифікації, було пояснено меншою 
концентрацією в них вільних носіїв. Було встановлено кореляцію між присутністю 
наноточок С у нанокомпозитах SiO2:C, отриманих шляхом хімічної модифікації, та 
ефективністю ФЛ. Нанокомпозити SiO2:C з більш високою концентрацією 
наноточок С показали сильне зростання інтенсивності ФЛ, у той час як значне 
зниження інтенсивності ФЛ спостерігалося в зразках SiO2:C, з Tann = 800C, які 
мають структуру дуже близьку до нанокристалічного графіту. Зроблено висновок, 
що формування CHn радикалів, захоплених обірваними зв’язками С у аморфних 
кластерах/наноточках, у наночастинках SiO2:C з Tann = 700-800°C приводять до 
стрімкого спаду інтенсивності ФЛ (рис. 9). 

 

Рис. 9. Структурна модифікація шару С у SiO2:C зі 
зростанням температури відпалу. а – вихідний зразок 
SiO2:C, отриманий шляхом хімічної модифікації 
кремнезему; б – Tann = 500C; в – Tann = 700C; г – 
Tann = 800C. 

У спектрах ЕД ЕПР 
наночастинок SiC з розміром 
частинок d < 50 нм, які 
складаються з гексагональної, 
кубічної кристалічної та 
аморфної фаз, було виявлено 
та ідентифіковано чотири 
власні дефекти: вуглецеву 
вакансію (VC), локалізовану в 
кристалічній фазі кубічної 
модифікації (β-SiC); VC, 
локалізовану в α-фазі 
наночастинок SiC; sp3-
координовані CDB, 
локалізовані у фазі надлишку 
С наночастинок SiC; та 
дефект, розташований у -
Si3N4 фазі зі структурою Si-
NSi2 (рис. 10(1)в). Було 
встановлено, що основним 
парамагнітним центром у 
наночастинках SiC з d < 50 нм 
є власний дефект, який 
належить до VC, локалізованої 
в кристалічній фазі β-SiC.  
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Було зроблено висновок, що структурні фази, з яких складаються наночастинки 
SiC, характеризується наявністю в них власних дефектів, які необхідні для 
термодинамічної рівноваги їх структури. 

 

 

 
Рис. 10. Перша похідна спектрів ЕД ЕПР (1) та спектри ІПЕЯР 
(2), виміряні у Х-діапазоні частот за T = 6 K у наночастинках 
SiC з: (a) – d > 100 нм, (б) – 50 нм < d < 100 нм, (в) – d < 50 нм. 

Причому 
гексагональна та 
кубічна кристалічні 
фази наночастинок SiC 
стабілізуються 
присутністю в них VC, 
у той час як обірвані 
зв'язки атомів С 
стабілізують його 
надлишкову вуглецеву 
фазу. У спектрах ЕД 
ЕПР та ІПЕЯР від 
наночастинок SiC з 
d > 50 нм було 
виявлено донорний 
центр азоту, що 
заміщує квазікубічну 
позицію (NК2) з більш 
глибоким рівнем 
залягання в 
забороненій зоні (142 
меВ) у 6H SiC (рис. 
10а,б) та 3 типи 
власних дефектів, 
включаючи VC, 
локалізовану в 
гексагональній та 
кубічній кристалічних 
фазах, та CRD у фазі 
надлишку C (рис. 10(1) 
а,б). Відсутність 
спектрів ЕПР донорів 
N у «Г» та «К1» 
позиціях було пояснено 
високим ступенем 
компенсації та 
порушенням 
стехіометрії (C/Si > 1) у 
наночастинках SiC, 
відповідно.  



 22

Вперше в наночастинках SiC було виявлено розмірно-залежний ефект для 
донорів N, який виникає за d < 50 нм і проявляється в делокалізації хвильової 
функції донора N, що приводить до перекриття хвильових функцій сусідніх донорів 
N. Виявлені лінії ПЕЯР від СНТВ з ядрами 1H у наночастинках SiC з d < 100 нм 
вказують на наявність ефекту зберігання водню зі зменшенням розміру 
наночастинок SiC (рис. 10(2) б,в). 

У сьомому розділі наведено результати дослідження методом ЕПР 
самовпорядкованих наноструктур SiC, отриманих шляхом низькотемпературної 
нерівноважної дифузії бора до (ЕШ) 6H SiC n-типу. У спектрі ЕПР від 
самовпорядкованої наноструктури 6H SiC було виявлено триплетний центр з S = 1, 
який раніше спостерігався в опроміненому алмазі та опроміненому 6H SiC (рис. 11). 
З аналізу кутових залежностей спектра ЕПР та чисельної діагоналізації спінового 
гамільтоніану, було визначено значення константи ТВ та g-фактора:  
D = 1140·10-4 см-1 та g|| = 1.9700, g = 1.9964. З огляду на спостережену надтонку 
структуру дефекту, що походить від НТВ з одним ядром 14N, велике значення 
константи D та технологічних умов дифузії бора до ЕШ 6H SiC n-типу, триплетний 
центр було віднесено до дефектного центра, що складається з атома N та вакансії 
кремнію (VSi). 

 

 
Рис. 11. Спектри ЕПР, спостережені в наноструктурі 6H SiC у двох орієнтаціях 
магнітного поля за Т = 20 К. Вставка на рисунку показує температурну залежність 
розділеної надтонкої структури триплетного центра. 
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ВИСНОВКИ 
 
1. Вперше запропоновано нову концепцію щодо донорних станів азоту (N) у 6H 

та 15R політипах SiC. На відміну від загальноприйнятої думки, що N заміщує лише 
атоми вуглецю (С), було припущено, що глибокі донорні стани N можуть 
заміщувати атоми Si. Встановлено, що донори азоту, що займають «К2» позицію у 
гратці 6H SiC (NК2), з глибоким рівнем залягання, заміщують атоми Si, в той час як у 
15R SiC збагачення зразків вуглецем сприяє появі поряд з N у трьох «К» позиціях, 
що заміщують атоми С, глибоких донорних станів N у трьох «К» позиціях на атомах 
Si.  

2. Визначено положення мінімуму ЗП у 6H SiC, який знаходиться вздовж 
напрямку ML на відстані приблизно k0z/kmax = 0.2  0.05 від M-точки, що добре 
погоджується з теоретично передбаченим його положенням на 63% відстані від L до 
M. 

3. Вперше отримано константи та відносні знаки констант СНТВ для NК з 
оточуючими ядрами 29Si та 13C у 4H SiC n-типу. Визначено, що ізотропні та 
анізотропні константи СНТВ NК з ядрами 29Si та 13C, відповідно, мають протилежні 
знаки. 

4. Вперше визначено механізми та часи спін-граткової (T1) і спін-спінової 
релаксації (фазової пам'яті Tm) для донорних електронів NК1,К2 та NГ у 
монокристалах 6H SiC з (ND – NA)  1017см-3. Визначено, що присутність стрибкової 
провідності за низьких температур та зростання концентрації вільних носіїв із 
підвищенням температури приводить до скорочення Tm для донорів N, водночас 
зменшення концентрації донорних кластерів приводить до подовження Tm.  

5. Вперше доведено, що сигнал ЕПР, спостережний за T > 80 K та T > 35 K, у 
слаболегованих монокристалах 6H та 3С SiC, відповідно, зумовлено ЕП, а не N у 
збудженому 1s(E) стані, як це попередньо вважалось у літературі. Вперше у 6H та 
3С SiC спостережено перехід від діелектричного до металічного стану (перехід 
Мотта), температура якого залежить від концентрації донорів та зсувається до більш 
низьких температур з її підвищенням. Вперше встановлено, що є зв'язок між ЕП та 
електронами, локалізованими на донорах N у всіх трьох політипах SiC. 

6. Вперше застосовано метод безконтактного вимірювання мікрохвильової 
провідності у SiC. Встановлено, що у монокристалах 6H та 3С SiC перехід Мотта 
супроводжується значною зміною мікрохвильової провідності, яка була теоретично 
описана в рамках моделі Друде. 

7. Виявлено три парамагнітні дефекти у a-Si1−xCx:H плівках, які віднесено до 
вуглецево-пов’язаного дефекту (CRD), обірваних зв’язків кремнію (SiDB) та SiDB, 
пов’язаного з атомами N у Si-N2Si конфігурації. Визначено, що відпал  
a-Si1−xCx:H плівок за високої температури (950C) приводить до зростання 
концентрації CRD внаслідок ефузії водню, та формування вуглецевих кластерів із 
феромагнітним упорядкуванням. Вперше виявлено температурну та частотну 
залежність анізотропії g-фактора для CRD, яка зумовлена присутністю sp2-
пов’язаних вуглецевих кластерів та присутністю розмагнічуючих полів у плівці, які 
становлять 0.44 мТ на 37 ГГц та 1.1 мТ на 140 ГГц.  
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8. Вперше ідентифіковано парамагнітні дефекти у a-SiCxNy та алмазоподібних 
плівках, легованих Cr (DLC:Cr) та карбонізованому поруватому Si (por-SiO2:C). До 
них належать sp2-координовані вуглецево-пов’язані дефекти (CRD), спінова 
концентрація яких залежить від вмісту домішок (N або Cr), та інтерфейс дефекти. 
Визначено константи антиферомагнітної обмінної взаємодії між обірваними 
зв’язкими вуглецю (CDB) у a-SiCxNy, та феромагнітної обмінної взаємодії між CRD 
у DLC:Cr, які становлять J = −32 K та J = 0.069 меВ, відповідно.  

9. Вперше в самовпорядкованих наноструктурах 6H SiC, виявлено триплетний 
центр з S = 1 від азотно-вакансійні (N-VSi) пари без попереднього опромінення. 
Визначено константи розщеплення у нульовому полі D та g-тензор для N-VSi.  

10. Вперше виявлено осцилюючий характер температурної залежності сигналу 
ЕПР від ЕП у температурному інтервалі 120-440 K у нанокомпозитному матеріалі 
SiO2:C, який було пояснено квантово-розмірним ефектом для ЕП, що локалізовані у 
вуглецевих наноточках. 

11. Вперше виявлено квантово-розмірні ефекти для ЕП у нанокомпозитному 
матеріалі SiO2:C, що локалізовані у вуглецевих наноточках. Визначено енергії 
активації стрибкового руху для ЕП та їх енергії конфайнемента у SiO2:C, SiO2:C:O та 
SiO2:C:O:H.   

12. Вперше виявлено розмірно-залежний ефект для донорів N у наночастинках 
6H SiC, який приводить до делокалізації хвильової функції донора та зникненню 
спектра ЕПР N зі зменшенням розміру наночастинок SiC до d < 50 нм.  

13. Вперше встановлено електронні моделі власних дефектів у наночастинках 
SiC. Встановлено, що основним парамагнітним дефектом є вуглецева вакансія, 
присутність якої у гексагональної та кубічної кристалічної фази наночастинок 
приводить до їх термодинамічної рівноваги.   
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АНОТАЦІЯ 
Савченко Д. В. Електронні та магнітні властивості парамагнітних центрів 

у вуглецевомістких матеріалах. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла». – Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 
– Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, 2019. 

У дисертаційній роботі встановлено властивості парамагнітних центрів у 
вуглецевомістких матеріалах методами стаціонарної та імпульсної 
радіоспектроскопії. У 6H, 4H, 15R політипах карбіду кремнію (SiC) n-типу 
визначено лігандну структуру для донорів азоту (N). Встановлено, що донори N, що 
займають «К2» позицію в гратці 6H SiC з глибоким рівнем залягання в забороненій 
зоні, заміщують атоми Si, у той час як у 15R SiC збагачення зразків вуглецем (C) 
сприяє появі глибоких донорних станів N у трьох кубічних позиціях на атомах Si. 
Визначено механізми та часи спінової релаксації для донорів N у монокристалах 6H 
SiC. Встановлено, що присутність стрибкової провідності, донорних кластерів та 
електронів провідності (ЕП) впливає на час декогеренції квантового стану донорів 
N. Виявлено та досліджено магнітні та електричні властивості ЕП у сильно- та 
слаболегованих монокристалах 6H, 4H, 3С SiC. Досліджено магнітні властивості С-
пов’язаних центрів у плівках a-Si1−xCx:H, a-SiCxNy, DLC:Cr, SiO2:C. У 
нанокомпозитах SiO2:C спостережено квантово-розмірний ефект для ЕП, 
локалізованих у С наноточках. Виявлено розмірно-залежний ефект для донорів N у 
наночастинках SiC. Виявлено триплетний центр від N-вакансійної пари в 
самовпорядкованих наноструктурах 6H SiC та визначені його параметри. 

Ключові слова: ЕПР, ЕД ЕПР, ІПЕЯР, карбід кремнію, азот, вуглецеві дефекти, 
електрони провідності, кремній-вуглецеві нанорозмірні композити. 

 
АННОТАЦИЯ 

Савченко Д. В. Электронные и магнитные свойства парамагнитных 
центров в углеродосодержащих материалах. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических 
наук по специальности 01.04.07 – физика твердого тела. – Национальный 
технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени 
Игоря Сикорского». – Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН 
Украины. – Киев, 2019. 

Диссертационная работа посвящена теоретическому и экспериментальному 
изучению свойств парамагнитных центров в углеродосодержащих материалах 
современными радиоспектроскопическими методами. Методы стационарного 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), эхо-детектированного ЭПР (ЭД 
ЭПР), импульсного двойного электронно-ядерного резонанса (ИДЭЯР), тройного 
ДЭЯР и двумерной модуляции спада сигнала электронного спинового эхо были 
применены для изучения монокристаллов 3C, 4H, 6H и 15R политипов карбида 
кремния (SiC) n-типа; микро- и наночастиц SiC; сандвич-наноструктур 6H SiC; 
аморфных пленок SiC (a-SixC1-х:H, a-SiCx), карбонитрида кремния и 
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алмазоподобного углерода (DLC), легированного хромом (DLC:Cr); нанокомпозитов 
типа «ядро-оболочка» на основе карбонизированного кремнезема (SiO2:C). 

Из анализа спектров ИДЭЯР и тройного ИДЭЯР доноров азота (N) в 6H и 4H 
политипах SiC n-типа была определена их лигандная структура. Теоретический 
анализ полученных констант суперсверхтонкого взаимодействия (ССТВ) с ядрами 
29Si и 13C позволил предположить, что в 6H SiC доноры N на неэквивалентных 
гексагональных позициях «Г» и квазикубических «К1» позициях замещают атомы 
углерода (С), в то время как доноры N на квазикубических «К2» позициях должны 
замещать атомы кремния (Si). Этот вывод был подтвержден при исследовании 
спектров ИДЭЯР С-обогащенных монокристаллов 15R SiC, где было обнаружено 
присутствие пяти дополнительных N-связанных центров с S = 1/2 и близкими по 
значению g-факторами. Двое из этих центров были отнесены к парам, 
формирующимся между донорами N, замещающими атомы С и антиузловым 
дефектом (Csi), а другие три центра были отнесены к донорным центрам N, 
замещающим атомы Si в квазикубических позициях. На основании анализа спектров 
тройного ИДЭЯР доноров N в 4H и 6H SiC были получены относительные знаки 
констант ССТВ доноров N на квазикубических позициях с ядрами 29Si и 13C. 

Определены механизмы спиновой релаксации для доноров N в 6H SiC. 
Установлено, что присутствие прыжковой проводимости, донорных кластеров и 
электронов проводимости влияет на время фазовой памяти доноров N в 6H SiC. 
Обнаружено, что более длительное время спиновой декогеренции для доноров N 
может быть достигнуто путем снижения концентрации донорных кластеров (пар, 
триад, отдаленных донорных пар), которые формируются в подложках SiC во время 
роста. 

Обнаружены и исследованы магнитные и электрические свойства электронов 
проводимости (ЭП) в сильно- и слаболегированных примесью N монокристаллах 
6H, 4H та 3С SiC методом ЭПР. Определено, что температура, при которой 
происходит переход от диэлектрического в металлическое состояние, зависит от 
концентрации доноров и политипа SiC. Установлено, что переход в металлическое 
состояние сопровождается значительным изменением микроволновой проводимости 
в образцах, которое было теоретически описано в рамках модели Друде. 
Установлено существование связи между ЭП и электронами, локализированными на 
донорах N в 6H, 4H та 3С политипах SiC. 

Обнаружен парамагнитный триплетный центр от азотно-вакансионной (N-VSi) 
пары в самоупорядоченных наноструктурах 6H SiC без их предварительного 
облучения и определены параметры его спинового гамильтониана. 

Установлены электронные модели дефектов в нанопорошках SiC. Определено, 
что основным парамагнитным центром в наночастицах SiC является собственный 
дефект, относящийся к углеродной вакансии, локализированной в кристаллической 
фазе кубической модификации. Сделан вывод, что структурные фазы, из которых 
состоят наночастицы SiC, характеризируются наличием в них собственных 
дефектов, которые необходимы для термодинамического равновесия структуры SiC. 
Обнаружен размерно-зависимый эффект для доноров N в микро- и наночастицах 
SiC. Определено, что с уменьшением размера частиц (d<50 нм) происходит 
делокализация волновой функции донора N. Обнаружено ССТВ с ядрами 1H в 
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наночастицах с d<100 нм, что свидетельствует об эффекте сохранения водорода в 
наночастицах SiC. 

Установлены магнитные свойства С-связанных дефектов (CRD) и оборванных 
связей углерода (CDB) в пленках a-Si1−xCx:H, a-SiCxNy, DLC:Cr, Si:C и SiO2:C. 
Определено, что высокотемпературный отжиг a-Si1−xCx:H пленок приводит к 
формированию С нанокластеров с ферромагнитным упорядочением и к 
возникновению размагничивающих полей. Установлено, что с ростом содержания N 
в пленках a-SiCxNy происходит рост спиновой плотности CDB. Обнаружено, что при 
высокой концентрации атомов Cr, включенных в матрицу DLC, формируются С-Cr 
связи, которые в значительной мере влияют на свойства пленок DLC:Cr. 
Установлена корреляция между интенсивной фотолюминесценцией (ФЛ) в слоях 
пористого SiO2:C и появлением парамагнитных кластеров С. 

Установлены магнитные свойства наночастиц SiO2:C, полученных путем 
пиролиза и химической модификации кремнезема. В обоих типах нанокомпозитов 
SiO2:C был обнаружен сигнал ЭПР от CRD с нелокализированными электронами, 
захваченными между С наноточками на поверхности наночастиц SiO2:C. 
Установлено, что термообработка нанокомпозитов SiO2:C, полученных путем 
химической модификации, способствует появлению кислорода в окружении CRD. 
Установлено, что химобработка и термообработка нанокомпозитов SiO2:C приводит 
к значительному росту спиновой плотности ЭП от CRD. Сделан вывод, что 
нелокализированные электроны CRD находятся в сильном взаимодействии с 
локализированной спиновой системой, которая была отнесена к карбогенным 
наноточкам с sp2 характером. В нанокомпозитах SiO2:C, полученных путем 
пиролиза, обнаружен осциллирующий характер температурной зависимости 
интенсивности сигнала ЭПР от ЭП, который был объяснен квантово-размерным 
эффектом для ЭП, локализированных в С наноточках. Обнаружена корреляция 
между присутствием наноточек С в нанокомпозитах SiO2:C и эффективностью ФЛ.  

Ключевые слова: ЭПР, ЭД ЭПР, ИДЭЯР, карбид кремния, азот, углеродные 
дефекты, электроны проводимости, кремний-углеродны наноразмерные композиты.  

 
АBSTRACT 

Savchenko D. V. Electronic and magnetic properties of paramagnetic centers in 
carbon-containing materials. – Manuscript. 

The thesis for a scientific degree of the doctor of science on physics and mathematics, 
field 01.04.07 «Solid state physics» – National Technical University of Ukraine “Igor 
Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” – V.Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor 
Physics NAS of Ukraine –  Kyiv, 2019. 

The thesis focuses on an experimental and theoretical study of the properties of 
paramagnetic centers in carbon-containing materials by modern radiospectroscopy 
techniques in the wide temperature and frequency range. Continuous wave electron 
paramagnetic resonance (EPR), echo-detected (ED) EPR, pulse electron-nuclear double 
resonance (ENDOR), triple ENDOR and hyperfine sublevel correlation spectroscopy 
methods were applied to the study of the following carbon-containing materials: silicon 
carbide (SiC) n-type monocrystals of 3C, 4H, 6H and 15R polytypes; SiC micro- and 
nanoparticles; 6H SiC sandwich-nanostructures; amorphous SiC (a-SixC1-х:H, a-SiCx), 
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silicon carbonitride (a-SiCxNy) and diamond-like carbon (DLC) films doped by chromium 
(DLC:Cr); “core-shell” nanocomposites and porous layers based on carbonized silica 
(SiO2:C). 

From the study of ENDOR and triple ENDOR spectra of nitrogen (N) donors in 6H 
and 4H SiC, their ligand structure was identified. Theoretical analysis of the 
superhyperfine interaction (SHFI) constants with 29Si and 13C nuclei suggested that in 6H 
SiC the N donors residing non-equivalent hexagonal “h” and quasi-cubic “k1” positions 
substitute carbon (C) atoms, whereas N donors residing quasi-cubic “k2” positions should 
substitute silicon (Si) atoms in 6H SiC lattice. This conclusion was proved by ENDOR 
study of C-enriched 15R SiC monocrystals, where five new additional N-related centers 
with S = 1/2 and close values of g-factors were revealed. Two of these centers were related 
to pairs formed between N donors, substituting C site, and antisite defect (CSi), while three 
other centers were identified as N donor centers residing Si atoms. Based on triple 
ENDOR spectra analysis of N donors in 4H and 6H SiC the relative signs of SHFI 
constants with surrounding 29Si and 13C nuclei were obtained. 

The spin relaxation mechanisms of N donors in 6H SiC were determined. It has been 
found that the presence of the hopping conduction, donor clusters and conduction 
electrons (CE) has an impact on phase memory time of N donors in 6H SiC. It was 
revealed that much longer spin coherence time for N donors can be achieved by reduction 
of donor cluster concentration (pairs, triads, distant donor pairs) formed in SiC substrate 
during its growth. 

Magnetic and electrical properties of CE in highly and low N-doped 6H, 4H and 3С 
SiC monocrystals by EPR technique were studied. It was found that the temperature, at 
which the transition from dielectric to metallic state occurs, depends on the donor 
concentration and polytype of SiC. It was shown that the transition to the metallic state is 
accompanied by a significant change of the microwave conductivity in the samples that 
was theoretically described in the framework of the Drude model. The existence of the 
coupling between CE and electrons localized on the N donors in 6H, 4H, and 3C SiC was 
proved. 

The paramagnetic triplet center from nitrogen-vacancy (N-VSi) pair in non-irradiated 
self-assembled 6H SiC nanostructures was revealed and its spin Hamiltonian parameters 
were determined. 

The electronic models of defects in SiC nanopowders were established. It was found 
that the main paramagnetic center in SiC nanoparticles is an intrinsic defect related to C 
vacancy localized in the crystalline phase of cubic modification. It was concluded that the 
structural phases, which form the SiC nanoparticles, are characterized by the presence of 
intrinsic defects needed for the thermodynamic equilibrium of its structure. The size-
dependent effect for N donors in SiC micro- and nanoparticles was found. It was 
determined that with the decrease of particle size (d<50 nm) the delocalization of N donor 
wavefunction takes place. The SHFI with 1H nuclei in nanoparticles with d<100 nm was 
revealed indicating to the hydrogen storage effect in SiC nanoparticles. 

Magnetic properties of C-related defects (CRD) and C dangling bonds (CDB) in a-
Si1−xCx:H, a-SiCxNy, DLC:Cr, Si:C and SiO2:C thin films were studied. It was shown that 
the high-temperature annealing of a-Si1−xCx:H films leads to the formation of C 
nanoclusters with ferromagnetic ordering and to the appearance of demagnetizing fields. It 
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was found that with the increase of N content the spin density of CDB increases as well in 
a-SiCxNy films. It was revealed that when a high concentration of Cr atoms is added to 
DLC matrix the C-Cr bonds are formed and affect significantly on the film properties. The 
correlation between intense photoluminescence (PL) in porous SiO2:C layers and 
appearance of paramagnetic C clusters was established. 

Magnetic properties of SiO2:C nanoparticles obtained by pyrolysis and chemical 
modification of silica were studied. In both types of SiO2:C nanocomposites the EPR 
signal from a CRD with non-localized electrons trapped between C nanodots on SiO2:C 
nanoparticles surface was detected. It was found that the thermal treatment of SiO2:C 
nanocomposites obtained by chemical modification leads to the appearance of oxygen in 
the environment of the CRD. It was established that the chemical and thermal treatment of 
SiO2:C nanocomposites causes a significant increase of spin density of CE from CRD. It 
was concluded that the non-localized electrons of the CRD are in strong interaction with 
the localized spin system that was related to sp2 carbogenic nanodots. The SiO2:C 
nanocomposites obtained by pyrolysis revealed the oscillating character of the temperature 
dependence of EPR signal intensity from CE, that was explained by the quantum-size 
effect for CE localized in C nanodots. The correlation between the presence of C nanodots 
in SiO2:C nanocomposites and PL efficiency was found. The SiO2:C with a high 
concentration of C nanodots shows a strong rise of PL intensity. 

Keywords: EPR, ED EPR, pulse ENDOR, silicon carbide, nitrogen, carbon defects, 
conduction electrons, nanosized silicon/carbon composites. 
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