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Abstrakt: V hlavní části této práce se věnuji studiu relaxačních mechanismů nosičů 

náboje v křemíkových nanokrystalech v SiO2 matrici. Jedna z potenciálních aplikací 

těchto struktur je ve fotovoltaice, konkrétně při konstrukci celokřemíkových 

tandemových solárních článků. Metodami ultrarychlé spektroskopie jsem zkoumal 

dynamiky nosičů v takových strukturách, což pomohlo zjistit mikroskopické chování 

nosičů, jejich transport, záchyt v lokalizovaných stavech a podobně. Zároveň jsem se 

věnoval studiu dopovaných křemíkových nanostruktur, protože technologie dopování 

je klíčová pro vytváření PN přechodů, což je hlavní prvek solárního článku. Na závěr 

se věnuji matematickému modelování a teoretickým výpočtům disipativního Jaynes-

Cummingsova modelu, což popisuje mimojiné mikrolasery a spadá do oboru kvantové 

elektrodynamiky v dutinách. 
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Předmluva 

 

Křemík je v současné době naprosto dominantní materiál v elektronice. 

Fyzikálních důvodů, proč je křemík vhodný pro elektroniku, je mnoho, 

především jde o celkem snadné dopování pro výrobu PN přechodů, 

relativně silně vázané nosiče, které se jen těžko termálně excitují, a 

jednoduchá pasivace oxidem. Z ekonomického a technologického 

hlediska je křemík ideální zase díky své nízké ceně a dostupnosti a zároveň 

se umí vyrobit extrémně čistý v makroskopickém měřítku. Do této 

technologie bylo totiž investováno mnoho prostředků v minulosti, takže i 

z tohoto hlediska má křemík oproti jiným materiálům velký náskok. 

Dalším krokem, jak zlepšit vlastnosti a využít křemíku jakožto 

fundamentálního materiálu moderních technologií jsou nanokrystaly. 

Zmenšení jednotlivých krystalů na úroveň nanometrů má silný vliv na 

jejich vlastnosti, protože se začnou ve velké míře projevovat čistě 

kvantové efekty. Toho se dá využít řadou způsobů v různých odvětvích, 

od biologie, medicíny, po fotovoltaiku nebo optoelektroniku.  

Konkrétně ve fotovoltaice je teoretická možnost vytvořit čistě křemíkové 

tandemové solární články, které by mohly obejít Shockley-Queisserovu 

mez pro materiál s jedním zakázaným pásem a násobně zvýšit účinnost 

solárních panelů. K takovému účelu byla vyvinuta technika supermřížek, 

která dovede vytvořit vrstvy s dobře definovaným poloměrem 

nanokrystalů v oxidové matrici. Zbývá ale vyřešit řadu problémů, hlavně 

jde o transport nosičů nebo excitací v rámci vrstev a hlavně dopování 

takových struktur, aby bylo možné vytvořit PN přechod. Experimentální 

část mé práce se věnuje především zkoumání dynamiky nosičů v těchto 

strukturách, což pomáhá odhalit přímo nebo nepřímo řadu vlastností, 

například, zda-li dopování vytváří nebo nevytváří volné nosiče. 
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V neposlední řadě se jednotlivé nanokrystaly, křemíkové nebo jiné, dají 

využít i v exotičtějších oblastech fyziky jako ultrapřesné měření 

magnetických polí (diamantové nanokrystaly s NV centrem), nanolasery, 

kde aktivní prostředí tvoří pouze jeden nanokrystal, nebo qubity pro 

kvantové počítání, případně klasičtější paměťové prvky. Podobné objekty 

se abstraktně popisují takzvaným Jaynes-Cummingsovým modelem, 

který je v centru pozornosti kvantové optiky již desítky let. Dá se 

přirozeně rozšiřovat a modifikovat a stále nejsou známy všechny režimy 

a detaily jeho chování. Zajímavá partikulární část jsou jeho bistability, kde 

dochází k přechodům mezi kvazistabilními stavy těchto objektů. Jistému 

typu bistability Jaynes-Cummingsova modelu se věnuji v druhé 

čistě teoretické části mé práce. 

Tato práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola je teoretický úvod, 

kde je uvedena základní teorie kvazinuladimenzionálních objektů, je 

představena řada dosavadních aplikací nanokrystalů a je motivován 

výzkum konkrétně křemíkových nanokrystalů s důrazem na aplikace ve 

fotovoltaice. Nakonec jsou zde zběžně představeny metody ultrarychlé 

laserové spektroskopie, které v celé práci široce využívám. Druhá kapitola 

představuje zkoumané vzorky a postup přípravy takových struktur. Třetí 

kapitola stručně ukazuje konkrétní experimentální uspořádání pro naše 

experimenty. Ve čtvrté kapitole se důkladně věnuji optickým vlastnostem 

nedopovaných křemíkových nanokrystalů v SiO2 matrici, především 

dynamikám excitovaných nosičů náboje. V páté kapitole se věnuji různým 

metodám dopování těchto struktur a zkoumání vlivu dopantů na chování 

nosičů. Poslední šestá kapitola je čistě teoretická a věnuje se 

metastabilnímu chování Jaynes-Cummingsova systému.  
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1  Teoretický úvod 

1.1 Využití nanokrystalů – motivace 

Nanokrystaly (NCs – nanocrystals), také známé jako kvantové tečky (QD 

– quantum dots), jsou v centru pozornosti řady fyzikálních oborů díky 

svým rozmanitým vlastnostem a aplikacemi v elektronice, 

optoelektronice, medicíně, biologii, fotovoltaice a dále, již desítky let.  

Historicky zřejmě první bezděčné použití nanokrystalů je Lykurgův pohár 

pocházející pravděpodobně z Alexandrie 4. století n.l. Pohár je vyroben 

z dichroického skla, ve kterém jsou kovové nanočástice, které mění barvu 

světla pomocí povrchových plasmonů. [1]

 

Obrázek 1: Lykurgův pohár, asi 4. století ad. Nejstarší známé použití 

dichroického skla. Různé zabarvení podle osvětlení je způsobeno 

kovovými nanočásticemi (a jejich plasmony) o velikosti zhruba 70 nm. 

British Museum, London. [2]   

V dnešní době se nanokrystaly vyskytují v řadě průmyslových odvětví, 

například nanokrystalové LED, paměti, solární články, nové televizory 

s QD technologií, ale také v méně exponovaných případech, například 

ponožky s nanočásticemi stříbra působící proti zápachu, golfové míčky, 
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tenisové rakety, skla odolná proti poškrábání, hydrofóbní nátěry do 

koupelen a mnohé další nečekané aplikace. [3]–[5] 

1.2 Kvantově rozměrový jev 

Optické vlastnosti nanostruktur typicky silně závisí na jejich rozměrech. 

Důvod je existence kvantově rozměrového jevu (quantum confinement 

effect), což je přímý důsledek kvantové mechaniky, potažmo kvantování 

kinetické energie nosiče náboje v omezeném prostoru. Kvantově 

rozměrový jev se začne projevovat zhruba ve chvíli, kdy alespoň v jednom 

rozměru je velikost nanostruktury srovnatelná s Bohrovým poloměrem 

excitonu 𝑎𝐵
𝑒𝑥𝑐. Čím více je nosič omezen ve svém pohybu, struktura je 

menší, tím silnější je tento jev a kvantování výraznější, což se projevuje 

rozšiřováním zakázaného pásu a tím například posouváním absorpční 

hrany či luminiscenčního spektra směrem ke kratším vlnovým délkám. [6] 

 

1.2.1 Režimy kvantově rozměrového jevu v nanokrystalech 

Nanokrystaly jsou útvary ideálně kulového tvaru (obecně i jiných tvarů), 

které ale zachovávají krystalickou strukturu daného prvku/sloučeniny. 

Tím pádem je kinetická energie kvantovaná v každém směru a jedná se o 

kvazi-0 dimenzionální objekty. Pro dostatečně velké nanokrystaly (cca > 

1,5 nm), které ještě zhruba zachovávají svojí krystalickou a tím i pásovou 

strukturu, se dá kvantově rozměrový jev popsat za použití efektivních 

hmotností nosičů náboje, tedy elektronu 𝑚𝑒
∗  a díry 𝑚ℎ

∗ . Tím se zbavíme 

krystalického potenciálu a můžeme úlohu rozměrového jevu řešit jako 

volnou částici s danou hmotností ve sférické potenciálové jámě. Řešením 

potom dostaneme obálkovou funkci pro Blochovy funkce a posun energie 
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vodivostního pásu vůči zakázanému pásu (který je dán právě krystalickým 

potenciálem). 

Řešme nejdříve problém elektronu a díry ve sférickém nanokrystalu se 

zanedbáním coulombické interakce mezi nosiči. Výsledný Hamiltonián 

bude 

 

 

𝐻 = −
ħ2∆𝑒

2 𝑚𝑒
∗

−
ħ2∆ℎ

2 𝑚ℎ
∗ + 𝑉(𝑟𝑒) + 𝑉(𝑟ℎ) (1) 

 

kde potenciál V je 0 pro r < R, kde R je poloměr nanokrystalu a nekonečno 

pro r > R. V je tedy sféricky symetrický a tento problém se řeší standardně 

přechodem do sférických souřadnic a separací radiální a úhlové závislosti. 

Úhlová závislost je nezávislá na radiální a její řešení jsou sférické 

harmoniky 𝑌𝑙𝑚 . Zde přirozené číslo 𝑙  vyjadřuje kvantování momentu 

hybnosti a po vyřešení úhlové části se obecně vyskytuje i v diferenciálním 

operátoru pro radiální část řešení Schrodingerovy rovnice. Výsledné 

řešení radiální části jsou potom Besselovy funkce 𝐽𝑙(|𝑟|). S uvážením 

okrajové podmínky takové, že 𝐽𝑙(𝑅) = 0 potom dojdeme ke vztahu pro 

energii 

 

 

𝐸𝑛𝑙 =
ħ2𝜒𝑛𝑙

2

2𝑚∗𝑅2
 (2) 
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kde 𝜒𝑛𝑙 je n-tý kořen l-té Besselovy funkce. Toto je řešení pouze pro jednu 

částici s efektivní hmotností 𝑚∗. Nás zajímá energie rekombinace mezi 

elektronem a dírou, což se dá za použití tohoto výsledku zapsat takto 

 

 

kde 𝐸𝑔  je energetický gap vyplývající z krystalického potenciálu. 

Můžeme si povšimnout, že v tomto případě je hlavní kvantové číslo 𝑛 a 

orbitální kvantové číslo 𝑙  stejné pro elektron i díru. To plyne 

z ortogonality Besselových funkcí a sférických harmonik, rekombinace 

mezi stavy s různým 𝑛  a 𝑙  je v tomto přiblížení zakázaná. Spektrum 

takového nanokrystalu by tedy měli být delta funkce na hodnotách 𝐸𝑛𝑙. 

Skutečné nanokrystaly ovšem nejsou ohraničeny nekonečným 

potenciálem, což jednak mírně ovlivňuje tyto energie a „zakázané“ 

přechody nejsou striktně zakázány. 

Jak jsme již řekli, tak v tomto přístupu jsme zanedbávali vliv coulombické 

interakce mezi elektronem a dírou. Toto přiblížení je aplikovatelné 

v případě, že nanokrystal je menší než Bohrův poloměr excitonu. 

Coulombická interakce sice roste se zmenšováním nanokrystalu jako 1 𝑅⁄ , 

ale efekt rozměrového jevu sílí jako 1
𝑅2⁄  a je pro malé objekty 

dominantní. Dá se vypočítat i pro tento případ přibližná korekce, která je 

proporční vazebné energii excitonu  𝐸𝑋  a není tedy příliš významná, 

jelikož je v řádu meV. Například pro nejnižší přechod v nanokrystalu [6] 

 

 

𝐸𝑛𝑙 = 𝐸𝑔 +
ħ2𝜒𝑛𝑙

2

2𝑅2
(

1

𝑚𝑒
∗

+
1

𝑚ℎ
∗ ) (3) 
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𝐸10 = 𝐸𝑔 +
ħ2𝜋2

2𝑅2
(

1

𝑚𝑒
∗

+
1

𝑚ℎ
∗ ) − 1,789

𝑎𝐵

𝑅
𝐸𝑋 − 0,248 𝐸𝑋  (4) 

 

V případě, že je poloměr nanokrystalu výrazněji větší než poloměr 

excitonu, tvoří elektron a díra vázaný exciton i v nanokrystalu a energie je 

potom ovlivněná vazebnou energií excitonu jako v objemovém 

polovodiči. [6]  

 

 

 
𝐸𝑛𝑙 = 𝐸𝑔 +

ħ2𝜒𝑛𝑙
2

2𝑅2
(

1

𝑚𝑒
∗

+
1

𝑚ℎ
∗ ) −

𝐸𝑋

𝑛𝑋
2  (5) 

 

1.3 Nanokrystalický křemík 

Spolu s velikostí hraje důležitou úlohu povrch nanokrystalů. Na rozhraní 

nanokrystalu totiž dochází k modifikaci chemických vazeb, vznikají volné 

vazby (tzv. dangling bonds) a zároveň je povrch v atmosféře běžně velmi 

reaktivní. To má za následek vznik celé řady reálných volných stavů, které 

mohou zachytávat excitované elektrony nebo díry a například sloužit jako 

kanály nezářivé nebo zářivé rekombinace na jiných energiích než jaké 

předvídá teorie rozměrového jevu. Křemíkové nanokrystaly na povrchu 

rády zachytávají kyslík nebo třeba na nanokrystalech diamantu se vážou 

různé hydroxylové skupiny. Typicky je snaha povrch nanokrystalů 

pasivovat a těmto jevům se co nejvíce vyhýbat. Například je známé, že 

pro velmi malé křemíkové nanokrystaly (cca < 2 nm) dochází k zastavení 

modrého posuvu luminiscence, který předvídá teorie rozměrového jevu, a 

luminiscenci dominuje zářivá rekombinace z povrchu. [7], [8]  
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Objemový křemík je nepřímý polovodič, kde minimum vodivostního pásu 

leží mimo Γ bod a k rekombinaci elektronu s dírou je třeba účast fononu. 

V nanokrystalech s poloměrem menším než Bohrův poloměr excitonu 

dochází k silnější lokalizaci nosičů, a tím k rozšíření vlnové funkce v k-

prostoru. Tak může dojít k malému překryvu vlnových funkcí a ke 

kvazipřímému přechodu bez účasti fononu. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Schéma pásové struktury křemíku. Křemík je nepřímý 

polovodič se zakázaným pásem 1,14 eV. [10], [11] 

V dostatečně malých nanokrystalech také obecně dochází k zesílení 

spinové/výměnné interakce mezi elektronem a dírou, a tím ke štěpení 

excitonové energetické hladiny. [12] 
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1.4 Využití křemíkových nanokrystalů ve fotovoltaice 

Solární článek je dioda, na jejímž P-N přechodu se absorpcí světla 

generují elektron-děrové páry. Napětím se poté nosiče oddělí a konají 

práci ve vnějším obvodu. Křemík má ovšem zakázaný pás 1,14 eV, 

zatímco sluneční spektrum je v podstatě spektrum černého tělesa. Pokud 

na křemíkový P-N přechod dopadne foton s energií menší než 1,14 eV, 

nebude absorbován, a tím je tato část spektra nevyužitelná. Pokud naopak 

dopadne foton s větší energií, přebytečná energie se ztratí termalizací a 

vygeneruje se opět jen jeden elektron-děrový pár. To navíc vede 

k rychlejší degradaci materiálu. Tato část spektra je tedy využitelná jen 

částečně. Dá se spočítat teoretická maximální účinnost pro takový 

křemíkový článek a ta činí cca 31 %, což je také známé jako tzv. Shockley-

Queisserova mez. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Ilustrace Shockley-Queisserovy meze na slunečním spektru u 

hladiny oceánu pro nejideálnější materiál se zakázaným pásem 1,34 eV 

s využitelnou energií asi 33,7 %. Pro křemík je využitelná energie o něco 

menší a to asi 31 %. Převzato z [14].  
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Jedna z možností jak tuto mez překonat je využití tandemových solárních 

článků, kde jednotlivé vrstvy jsou „naladěné“ na různé energie. Nejdříve 

by se pohlcovaly vysokoenergetické fotony, zatímco méně energetické by 

prošly a tak dále. To se dá udělat například vrstvením různých materiálů. 

Typickým příkladem jsou různé kombinace Al, Ga, In, As a P. 

Samozřejmě růst takovýchto struktur je složitý a poměrně drahý vzhledem 

ke kombinaci řady prvků. [15], [16] Alternativně je snaha vytvořit 

tandemové solární články čistě z křemíku (a oxidu) za využití již 

zmíněného kvantově rozměrového jevu v nanokrystalech. Nosiče náboje 

se v takových strukturách potom pohybují pomocí tunelového jevu mezi 

dostatečně blízkými nanokrystaly. [17], [18] 

 

Obrázek 4: Znázornění struktury tandemových solárních článků 

založených na Al, Ga, In, As a P a jejich výtěžnosti slunečního spektra. 

Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, CC BY-SA 3.0,  

Pro aplikace je třeba vyvinout technologii přípravy, která dovede vytvořit 

nanokrystaly s dobře definovanou morfologií a zároveň dostatečnou 

vodivostí. V tomto směru se jako jednou z nejvhodnějších ukazuje 

technologie křemíkových supermřížek skupiny kolem M. Zacharias [19], 

[20]. V této práci se věnuji především ultrarychlé spektroskopii, která je 

schopna odhalit mikroskopické procesy v těchto strukturách.  
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1.5 Časově rozlišená spektroskopie 

Spektroskopie je již dlouhou dobu mocný nástroj pro studium procesů a 

vlastností nosičů náboje v polovodičích. Časově rozlišená spektroskopie 

je třída spektroskopických metod, kde kromě různých spektrálních 

informací získáme i informaci o časovém průběhu relaxačních a 

rekombinačních mechanismů.  

Ke studiu křemíkových nanostruktur jsem používal především dvě hlavní 

metody a to časově rozlišnou luminiscenci a časově rozlišenou 

propustnost (metoda excitace a sondování). [6], [21], [22] 

1.5.1 Časově rozlišená propustnost 

Také známá jako metoda excitace a sondování, je založená na interakci 

vzorku se dvěma laserovými pulsy. První excitační puls excituje nosiče 

náboje ve vzorku a následný sondovací puls s touto populací nosičů 

interaguje. Měří se energie prošlého sondovacího pulsu. Časové rozlišení 

je realizováno změnou optické dráhy jednoho z pulsů, a tím změnou 

časového zpoždění mezi excitačním a sondovacím pulsem. Časové 

rozlišení takového experimentu je dáno šířkou pulsů v čase. Výsledkem je 

potom závislost 
Δ𝑇(𝑡)

𝑇0
=

𝑇(𝑡)−𝑇0

𝑇0
, kde  𝑇(𝑡)  je propustnost v čase t od 

dopadu excitačního pulsu a 𝑇0 je propustnost bez přítomnosti excitačního 

pulsu. Může docházet v zásadě ke dvěma hlavním jevům a to jednak 

k saturaci absorpce, kdy je Δ𝑇(𝑡)  kladné a excitované nosiče jsou ve 

stavu, kdy slaběji nebo vůbec neabsorbují sondovací svazek. Druhá 

možnost nastává, když Δ𝑇(𝑡) je naopak záporné a tedy excitované nosiče 

naopak silněji absorbují sondovací puls, jedná se o indukovanou absorpci. 

Typickým příkladem takového procesu je absorpce na volných nosičích 

v křemíku. Obecně je potřeba, aby energie sondovacího pulsu byla 
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výrazně menší než excitačního pulsu a tedy, aby sondovací puls sám 

neindukoval změny v materiálu a relaxační křivka pak nebyla závislá na 

fluenci (energie pulsu dělená plochou) sondovacího svazku. Také je 

žádoucí, aby excitační puls byl v průřezu širší než sondovací, a tím došlo 

ke generaci a sondování rozumně homogenní populace nosičů ve středu 

svazku. Další experimentální požadavek je, aby mezi dopady jednotlivých 

excitačních pulsů došlo k pokud možno úplné rekombinaci populace 

nosičů a neinteragovali spolu nosiče generované různými pulsy. Tyto 

omezení nejsou neporušitelná, ale výrazně zjednodušují experimentální 

práci i vyhodnocování naměřených dat. 

         

 

Obrázek 5: Jednoduché schéma experimentu typu excitace a sondování. 

 

1.5.2 Časově rozlišená luminiscence 

Časově rozlišená luminiscence je další z metod ultrarychlé spektroskopie. 

Jde o mapování vývoje spektra luminiscence v čase. K excitaci se používá 
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krátký laserový puls a vývoj (dohasínání) luminiscence se poté dá měřit 

různými metodami. Nejběžnější je v dnešní době použití streak kamery 

(rozmítací kamery). Výstupem takového měření je 2D mapa intenzity, kde 

na jedné ose je vlnová délka a na druhé ose časové zpoždění po excitaci. 

Na obrázku 6 je schématický popis streak kamery. Dopadající světlo je 

nejdřív spektrálně směrově rozděleno spektrografem a následně 

fokusováno na fotokatodu, kde dojde k přeměně světelného pulsu na 

elektronový puls. Ten je poté rozmítnut přiloženým lineárně rostoucím 

napětím a tedy různé časové složky pulsu cítí jiné napětí při průchodu 

rozmítací elektrodou a jsou směřovány na různá místa na následném 

fosforescenčním stínítku. Tam je elektronový puls opět převeden na světlo 

a to je detekováno CCD kamerou. 

 

Obrázek 6: Podrobné schéma operačního principu streak kamery. 

Převzato od Hamamatsu Photonics. [23] 

 

 



 17 

2 Zkoumané vzorky 

V této práci se věnuji křemíkovým nanokrystalům v SiO2 matrici. Existuje 

řada metod jak takové nanokrystaly připravit. Jde například o iontovou 

implantaci Si, „rozprašování“ (sputtering) a reaktivní vypařování 

křemíkem obohacených oxidů. [24]–[26] Problém těchto všech metod je 

v tom, že nejsou schopny nezávisle ovládat velikost a hustotu 

nanokrystalů. To je problém chceme-li například mít malé nanokrystaly o 

vysoké hustotě. Zároveň je šířka distribuce velikostí poměrně veliká. 

K vyřešení tohoto problému vyvinula skupina kolem M. Zacharias 

metodu tzv. supermřížek, kdy se deponují střídavě vrstvy SiO2 a SiOx 

metodou plasmou asistované depozice z chemické páry (plasma enhanced 

chemical vapour deposition - PECVD). Tato struktura je poté žíhána na 

1100°C čímž dojde k migraci volněji vázaných Si atomů v SiOx vrstvě a 

vytvoření nanokrystalů v SiO2 matrici. Výhoda tohoto přístupu je v tom, 

že SiO2 vrstva nereaguje na žíhání a k růstu nanokrystalů dojde pouze ve 

vrstvě SiOx a tedy velikost nanokrystalů je do značné míry definovaná 

šířkou této vrstvy, samozřejmě v rámci rozumné volby parametrů. [20], 

[27], [28] 

 

Obrázek 7: Princip růstu nanokrystalů pomocí metody supermřížek. 

V prvním kroku se chemickou depozicí deponují střídavé vrstvy SiO2 a 

SiOx a následné žíhání dovolí slaběji vázaným Si atomům migrovat a tvořit 

nanokrystaly. 
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Tato technologie přípravy vzorků jakož i všechny tyto vzorky byly 

připraveny skupinou v IMTEK (Institut für Mikrosystemtechnik), což je 

instituce spadající pod Německou univerzitu ve Freiburgu. 

 

2.1 Křemíkové nanokrystaly v SiO2 matrici 

Pro přípravu vzorků se používaly slabě dopované p-typové křemíkové 

wafery s orientací (100). Ty se vyčistily nejdříve pomocí kyseliny 

peroxosírové a krátce ponořením do kyseliny fluorovodíkové. Ihned poté 

byly wafery vloženy do komory zařízení pro PECVD růst. Jako 

prekurzory byly použité SiH4 a O2, jedná se tedy o růst bez přítomnosti 

dusíku. Tlak v komoře byl 500 mTorr za teploty 375 °C. Plasma byla 

generována při 13,56 MHz mezi paralelními destičkami s výkonovou 

hustotou 15,38 mW/cm2. Po depozici se vzorky hodinu žíhaly v dusíku při 

tlaku 1050 millibar a teplotě 1100 °C. Některé vzorky jsou dále žíhány ve 

vodíku (1 hodina, 500 °C), což pasivuje některé defekty, zejména 

kývavé/volné vazby (dangling bonds). [27] 

Vzorky se v principu navzájem mohou lišit tloušťkou SiOx vrstev, 

tloušťkou SiO2 bariéry, počtem vrstev, stechiometrickým parametrem x a 

případně dodatečnou vodíkovou pasivací. Námi zkoumané vzorky mají 

všechny stejnou SiO2 bariéru 4 nm a tloušťka SiOx vrstev je 4,5 nm. 

Těchto dvojvrstev je celkově 100. Primárně se vzorky liší 

stechiometrickým parametrem x (neboli obsahem přebytečného křemíku), 

který dosahuje hodnot od 0,3 po 1,3. Vzorky jsou označeny právě 

stechiometrickým parametrem, případně navíc písmeno H pro označení 

dodatečného vodíkového žíhání, tj. např. x = 0,7, x = 0,3 H atd. 
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Označení/stechiometrický parametr X=0,3 X=0,5 X=0,7 X=0,9 X=1,3 

Poměrná část Si atomů nacházejících 

se (teoreticky) v nanokrystalech / % 
27 21 16 13 7 

Plošná hustota nanokrystalů / cm-2 * ∝1014* 1,4⋅1014 2,1⋅1014 ∝1,5⋅1014 

Střední průměr nanokrystalů / nm 17* 7* 5,1±1,5 3,3±1,5 ∝ 3 

Propustnost vzorků na 400 nm / % 5 42 79 85 87 

Tabulka 1: Vlastnosti nedopovaných křemíkových supermřížek. Všechny 

vzorky se sestávají ze 100 dvouvrstev SiOx/SiO2. Průměr nanokrystalů pro 

vzorky x=0,7 a x=0,9 je získán z TEM měření podobných struktur a je 

zatížen poměrně velkou disperzí. [29] Plošná hustota nanokrystalů je 

taktéž získána z těchto TEM měření. Vzorky x=0,3 a x=0,5 (*) jsou 

perkolované a tedy pojmy jako hustota nanokrystalů a střední průměr je 

těžké definovat. Uvedené průměry s (*) jsou potom získány z měření 

terahertzové spektroskopie a odpovídají křemíkovým objektům, které 

přispívají do vodivosti.[30] Plošná hustota nanokrystalů a průměr NC pro 

vzorek x=1,3 jsou odhadnuty na základě výpočtů přebytkového křemíku a 

TEM měření jiných vzorků. 
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Obrázek 8: TEM obraz vrstev s danou stochiometrií. Bílé oblasti značí 

koncentraci křemíku. Obrázek převzatý z [29]. 

 

2.2 Křemíkové nanokrystaly dopované borem a fosforem  

P-n přechod je základním stavebním kamenem jakéhokoliv solárního 

článku. Je tedy třeba vymyslet jakým způsobem z těchto struktur udělat p- 

, n-typový materiál. Běžný objemový křemík se dopuje typicky fosforem 

(p-typ) nebo bórem (n-typ). V nanokrystalech ovšem není hned jasné, 

zdali tento přístup bude fungovat. To kvůli rozšiřování gapu kvantově 

rozměrovým jevem a neúplným odstíněním dopovaného nosiče, což vede 

ke skokovému zvýšení energie mezi hladinou dopantu a dnem (maximem) 
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vodivostního (valenčního) pásu, a tím k exponenciálnímu poklesu hustoty 

volných nosičů oproti objemovému polovodiči. Navíc se 

v nanostrukturách zvyšuje i formující energie dopantu a kvůli tomu větší 

část dopovaných atomů zůstane v intersticiálních polohách nebo případně 

vydifunduje ze struktury úplně. 

Tyto struktury byly vyrobeny podobným postupem jako v případě 

nedopovaných nanokrystalů, tedy růst z plynů SiH4 + O2, které 

označujeme jako SRO – Silicon rich oxide, a druhým způsobem, kde se 

kyslík nahradil oxidem dusným SiH4 + N2O, což vede k včlenění malého 

množství dusíku do vzorů a vytvoření Si-N vazeb, značíme SRON. 

Tloušťka vrstev tvořících nanokrystaly byla opět 4,5 nm. Bór a fosfor byly 

v našich vzorcích dodány během depozice přidáním malého množství PH3 

a B2H6. Vzorky jsou tedy značeny podle typu přípravy, s dusíkem nebo 

bez, a dopováním, případně žíháním vodíkem (1 hodina při 450 °C). Např. 

SRON:P, SRO:B H atd. [31] 

 

Vzorek Prekursory Žíhání Vzorek Prekursory Žíhání 

SRON SiH4 + N2O 1h 1150 °C SRO SiH4 + O2 1h 1100 °C 

SRON H SiH4 + N2O 1h 1150 °C SRO H SiH4 + O2 1h 1100 °C 

SRON:P SiH4 + N2O+ PH3 1h 1150 °C SRO:B SiH4 + O2+ B2H6 1h 1100 °C 

SRON:P H SiH4 + N2O+ PH3 1h 1150 °C SRO:B H SiH4 + O2+ B2H6 1h 1100 °C 

Tabulka 2: Dopované vzorky s prekursory a typem a délkou žíhání. 
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2.3 Modulační dopování nanokrystalů hliníkem  

Alternativou k přímému dopování Si nanokrystalů je takzvané modulační 

dopování okolního materiálu, v tomto případě SiO2 hliníkovými atomy, 

což by mělo dodat volné díry do křemíkových nanokrystalů. K měření 

jsme použili tři druhy vzorků, u všech byl stechiometrický parametr x = 

0,9 a jednalo se o 30 dvojvrstev. Jeden vzorek měl přítomnou monovrstvu 

AlO uprostřed 4 nm SiO2 bariér (vzorek A), další měl monovrstvu AlO 

uprostřed 20 nm SiO2 bariér (vzorek B) a třetí měl monovrstvu uprostřed 

SiOx 4,5 nm vrstev (vzorek S). K tomu čtvrtý vzorek byla reference bez 

hliníku (R). Rozdíl oproti všem ostatním vzorkům v přípravě byl při 

žíhání. To probíhalo pouze 10 minut při 1000 °C (oproti 1 hod, 1100 °C). 

Tyto modifikace byly použity kvůli snížení difuze hliníku v materiálu. 

[32] 
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3 Experimentální uspořádání 

V této části se budeme věnovat popisu experimentálního uspořádání a 

experimentálních podmínek, za kterých byly provedena měření. Optická 

měření probíhala na Katedře chemické fyziky a optiky Matematicko 

fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. 

 

3.1 Metoda excitace a sondování 

Pro tato měření jsme použili kilohertzový laserový systém. Laserové pulsy 

jsou generovány pulzním titan-safírovým laserem Tsunami 3941-M1S, 

který je naladěn na fundamentální vlnovou délku 805 nm s opakovací 

frekvencí 80 MHz, délkou pulzu 70 fs, energií pulzu 15 nJ a výkonem 0,65 

W. Samotné Tsunami je čerpáno kontinuálním neodym-yttriovým 

(Nd:YVO4) pevnolátkovým laserem Millenia Pro 5sJS. Ten svítí na 1064 

nm s výkonem několik wattů. Z tohoto svazku se generuje druhá 

harmonická pomocí LBO krystalu na 532 nm, čímž se čerpá titan-safírový 

krystal v Tsunami. Regenerativní modová synchronizace Tsunami je 

zajištěna akustooptickým modulátorem. 

Svazek z Tsunami je poté veden do vstupu regenerativního zesilovače 

Spitfire Pro F1K XP. V něm probíhá proces, který zředí opakovací 

frekvenci na 1 kHz, jednotlivé pulzy v čase roztáhne, výrazně zesílí a poté 

stlačí. Zesilovací médium je opět titan-safírový krystal. Vstřikování pulzů 

a jejich vypouštění z rezonátoru je realizováno Pockelsovými celami. 

Prostorová kvalita svazku je M2 = 1,35. Délka pulsů v čase je menší než 

120 fs a pulsy jsou lineárně polarizovány. 

Spitfire vyžaduje čerpání dalším laserem a tím je Q-spínaný Nd:YLF 

pevnolátkový laser Empower 30-220. Jedná se o pulsní laser s opakovací 
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frekvencí 1 kHz, s vlnovou délkou 527 nm a energií pulsů 20 mJ. Samotný 

Empower je čerpaný diodou. 

 

Obrázek 9: Laserový systém pro generaci pulsního laserového záření na 

805 nm s opakovací frekvencí 1 kHz, délkou pulsů 90 fs a energií pulsů 

v řádu několika mJ. 

Svazek se po výstupu ze Spitfiru dělí děličem svazku a jedno jeho rameno 

vstupuje do parametrického zesilovače TOPAS-F-UV2. Ten spolu se 

sadou doplňků a nástavců dokáže v principu generovat pulsní světlo 

v rozsahu 240 nm – 20 𝝁m. Ve většině našich experimentů se ovšem 

nepoužil a k realizaci experimentu excitace a sondování se využil svazek 

z druhého ramene, který je fokusován do BBO krystalu pro generaci druhé 

harmonické, následně je dichroickým zrcadlem prostorově oddělen 

svazek o vlnové délce 400 nm a 800 nm. 400 nm svazek se používá jako 

excitace a je dále veden do zpožďovací dráhy. Za ní je umístěn otočný 

variabilní neutrální filtr, kterým můžeme kontrolovat intenzitu svazku, 

dále optický chopper, který propustí každý druhý puls, tedy frekvence 

pulsů je 500 Hz. Poté je již dalšími optickými elementy svazek fokusován 

na vzorek. Fluence excitačního svazku na vzorku je mezi 1 – 16 mJ/cm2. 

Sondovací 800 nm svazek je zeslaben o několik řádů, rozdělen děličem 

svazku a prošlý svazek je fokusován na vzorek s fluencí zhruba 15 

𝝁J/cm2. 
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Odražená část sondovacího svazku je fokusovaná do referenčního 

detektoru. Hlavní detektor je umístěn za vzorkem a pomocí další optiky 

(800 nm pásmový filtr, čočky, clona) je do něj fokusován prošlý sondovací 

svazek. Jedná se o totožné křemíkové fotodiody, které jsou zapojeny do 

předzesilovače Stanford Research Instruments v režimu    A-B, neboli 

hlavní signál je odečten referenčním signálem. Předzesilovač odečte dále 

stejnosměrnou složku a signál zdesetinásobí. Ten poté putuje do lock-in 

zesilovače (SR830) odkud je již vyčítán do počítače. Do lock-in 

zesilovače se dá posílat signál o velikosti pouze ±1 V, tedy signál 

z detektoru může být maximálně 200 mV. Tedy celkový elektrický signál 

z jednoho pulsu musí být maximálně 200 mV nehledě na rozdíl, který 

generuje čerpací svazek. Pokud se ovšem použijí dva detektory v tomto 

zapojení a pomocí dalšího otočného filtru se vhodně naladí, odečte se 

signál z excitací nemodifikovaného pulsu a předzesilovač pak zesiluje 

pouze rozdíl mezi excitací modifikovaným pulsem a nemodifikovaným 

pulsem. To jednak dovoluje zvýšit citlivost detektoru, tím snížit elektrický 

šum, dále se částečně odstraní potenciální šum laseru jako takového. Toto 

zapojení na rozdíl od klasického zapojení s jedním detektorem v našem 

experimentu zlepšilo signál/šum více než desetinásobně. 
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Obrázek 10: Schéma experimentálního uspořádání pro měření excitace a 

sondování. 

 

3.2 Časově rozlišená fotoluminiscence 

K měření časově rozlišených fotoluminiscenčních spekter jsme použili 

stejný excitační svazek jako v případě měření excitace a sondování, tedy 

1 kHz 400 nm, fluence mezi 1 – 16 mJ/cm2, 100 fs. K detekci 

fotoluminiscence jsme použili rozmítací (streak) kameru Hamamatsu 

C5680 s časovým rozlišením desítek pikosekund. Ta byla elektronicky 

synchronizována s laserovým systémem Spitfire. Sběr luminiscence 

zajišťoval spektrometr s jednoduchou optickou soustavou, teleskop a 

několik spektrálních filtrů pro odstranění excitačního světla na vstupu. 

3.3 Měření při nízkých teplotách 

Měření při jiné než pokojové teplotě byla zajištěna heliovým kryostatem 

s uzavřeným cyklem (Janis Research), kde jsme dosáhli nejnižší teploty 

14 K. Teplota se dá regulovat mezi 14 K – 350 K. 
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4 Křemíkové nanokrystaly v SiO2 matrici 

4.1 Dynamika excitovaných nosičů a bimolekulární rekombinace 

V této sekci se budeme věnovat měření vlastností nosičů náboje 

v nedopovaných křemíkových supermřížkách, tedy v křemíkových 

nanokrystalech v SiO2 matrici připravených bez přítomnosti dusíku. 

Všechny vzorky měly stejnou tloušťku vrstev SiOx (4,5 nm) a SiO2 bariér 

(4 nm). Jedná se ve všech případech o 100 dvojvrstev. Vzorky se mezi 

sebou liší v obsahu přebytečného křemíku, tj. stechiometrickým 

parametrem x. Dále vzorky mohly být pasivovány vodíkem, což je u 

vzorků znázorněno písmenem H. [19], [27] 

Jak jsme již řekli v úvodu, objemový křemík je polovodič s nepřímým 

zakázaným pásem (gapem) 1,11 eV (při 300 K), zatímco přímý zakázaný 

pás je asi 3,4 eV. Charakter pásové struktury se s velikostí nanokrystalu 

cca 4,5 nm příliš nezmění, stále se tedy jedná o nepřímý polovodič, kde 

zakázaný pás je mírně vyšší. Důsledkem toho křemík samotný jen velice 

slabě absorbuje světlo na 800 nm (1,55 eV), přestože je to energie nad 

zakázaným pásem. K přechodu excitovaného elektronu do reálného stavu 

je v tu chvíli ale nutný fonon, jedná se tedy o efekt druhého řádu a jeho 

maticový element je řádově menší než pro přímé přechody. 

Naproti tomu křemík absorbuje řádově silněji na 400 nm (3,1 eV). Takto 

excitované nosiče velmi rychle termalizují do 𝛥 údolí nebo do L údolí, 

které je asi o 0,1 eV výše ve vodivostním pásu. Zde žijí tyto nosiče 

dlouhou dobu, v řádu mikrosekund, a velmi dobře absorbují záření o 

relativně malé energii, tedy 800 nm v našem případě. Tomuto procesu se 

říká absorpce na volných nosičích a projevuje se přechodným snížením 

propustnosti po dopadu excitačního pulsu. Absorpce na volných nosičích  
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Obrázek 11: Intenzitní závislost přechodné propustnosti pro vzorek X=1,3 H a X=0,5 

H. Červené a modré tečky jsou fity bimolekulární funkcí. 

je lineárně závislá na hustotě absorbujících nosičů a tedy například 

dvakrát větší signál při měření excitace a sondování implikuje dvakrát 

větší populaci volných nosičů. [11], [33], [34] 

 

 

 

  

 

 

 

 

Na Obr. 11 jsou znázorněny měření časově rozlišené propustnosti 

metodou excitace a sondování (400/800 nm), kde jsme měnili fluenci 

excitačního svazku přes jeden řád. Je vidět, že šum takového měření je o 

několik řádů menší než signál a z těchto měření tedy můžeme určit velmi 

dobře i kvalitativní vlastnosti a charakter doznívání excitovaných nosičů. 

Chceme-li fitovat tato doznívání zatím blíže neurčenou funkcí, pro 

jednoduchost se budeme vyhýbat první zhruba jedné pikosekundě. V té 

době totiž dochází k řadě netriviálních procesů, které jsou jednak velmi 

složité na matematické zpracování a jednak nás moc nezajímají. [35] Jde 

především o efekty spojené s konečnou šířkou pulsů, termalizací nosičů a 

jiné koherentní optické jevy typické pro tento typ experimentů. 

Nyní přejdeme k popisu jevů, které odpovídají za doznívání nosičů na 

škále desítek pikosekund v nanokrystalech o velikosti srovnatelné 
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s velikostí volných excitonů. Máme-li v takovém nanokrystalu jeden 

elektron-děrový pár, typicky může dojít k zářivé nebo nezářivé 

rekombinaci elektronu s dírou, to se však děje v křemíku velmi pomalu na 

škále mikrosekund. Další typickou možností je záchyt jednoho z nosičů 

na povrchových stavech, typicky spojených s poruchou krystalové mříže, 

s kývavými vazbami, samozachycenými excitony a podobně. Častěji se 

zachytávají elektrony, protože mají větší pohyblivost než díry a to typicky 

velmi rychle. Energeticky se potom tyto stavy na povrchu běžně nacházejí 

pod vodivostním pásem a mohou se vyprazdňovat zářivě nebo nezářivě, 

ale typicky opět velmi pomalu. 

Pokud je takových elektron-děrových párů více v jednom nanokrystalu 

(jako v případě naší silné excitace), prim hrají nelineární jevy. Jedná se 

například o takzvanou Augerovu rekombinaci. Jde o nezářivý tříčásticový 

proces. Probíhá tak, že elektron zrekombinuje s dírou a tuto energii a 

hybnost předá třetímu nosiči, který se tím excituje výše v pásové struktuře. 

[36]–[40] Rychlostní rovnice takového Augerova procesu vypadá 

následovně 

 

 𝑑𝑁(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝐶𝑁3

 (6) 

 

kde N je hustota nosičů a C je tzv. Augerova konstanta. Tato diferenciální 

rovnice se dá řešit i analyticky s řešením 

 

 

𝑁(𝑡) =
𝑁0

√1 + 2𝐶𝑁0
2𝑡

 (7) 
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kde 𝑁0 je populace nosičů v čase 0, tedy okrajová podmínka.  

Naivně by člověk mohl očekávat, že doznívání v našich silně 

excitovaných nanokrystalech bude mít charakter Augerovy rekombinace 

s další dlouho žijící složkou odpovídající například rekombinaci jediného 

excitonu, pastí atd. Tu při fitování můžeme velmi dobře aproximovat 

konstantou.  

Existují i jiné nelineární procesy (nelineární ve smyslu, že rychlost 

procesu závisí na hustotě nosičů) jako například tzv. bimolekulární 

rekombinace. Ta se odehrává například při rekombinaci mezi dvěma 

volnými excitony v objemovém polovodiči. Jeho rychlostní rovnice je  

 

 𝑑𝑁(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝐵𝑁2 (8) 

 

kde B je konstanta bimolekulární rekombinace. Stejně tak může popisovat 

například rekombinaci volného elektronu a díry v objemovém polovodiči. 

Jde o dvoučásticovou interakci. V nanostrukturách byl tento typ 

rekombinace pozorován v nanodrátech. To jsou 1D struktury, kde může 

dojít k vytvoření 1D kvazivolných excitonů a ty poté spolu mohou 

nezářivě rekombinovat. [41], [42] Zároveň byla pozorována v případě 

porézního křemíku, kde se tento typ interakce vysvětlovat modifikovanou 

Augerovou rekombinací, kde jeden z nosičů je v povrchové pasti a tato 

past vlivem procesu nemění svojí populaci, nevyprazdňuje se. Efektivně 

se takový Augerův proces s chyceným nosičem chová jako bimolekulární 

rekombinace. [43] 
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 𝑑𝑁(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝐶𝑁𝑡𝑁2 = −𝐵𝑒𝑓𝑓𝑁2 (9) 

kde 𝑁𝑡 je populace/hustota zaplněných pastí. Pokud je nosič v pasti silně 

lokalizován, v principu může být tento typ interakce i účinnější než proces 

mezi volnými nosiči, protože lokalizovaný nosič může lépe „pohltit“ 

rozdílný k-vektor díky rozšířené vlnové funkci zachyceného elektronu 

v k-prostoru. [43], [44] 

Tato diferenciální rovnice se dá také analyticky vyřešit, kde řešení je 

 

 

𝑁(𝑡) =
𝑁0

1 + 𝐵𝑁0𝑡
 (10) 

kde 𝑁0 je, stejně jako v předchozím případě, populace nosičů v čase 0, 

tedy okrajová podmínka. Obě doznívací funkce, tedy Augerova a 

bimolekulární, jsou si podobné, nicméně máme-li data s velmi slabým 

šumem za dostatečně dlouhý časový úsek, není problém mezi nimi 

rozlišit. 

Námi naměřené doznívací křivky jsme nejprve fitovali funkcí  

 

 

𝑆(𝑡) = 𝑘𝑁(𝑡) =
𝑘𝑁0

√1 + 2𝐶𝑁0
2𝑡

+ 𝑦0 (11) 

což je Augerova rekombinace s přidanou dlouhožijící složkou a navíc jako 

fitovací parametr vystupuje konstanta k, která vyjadřuje úměrnost mezi 

hustotou nosičů a elektronickým signálem v lock-inu. Jelikož 𝑁0  se dá 

předem řádově alespoň odhadnout a navíc vystupuje v součinu buď 

s k nebo s C, tak reálných stupňů volnosti má rovnice 3, tedy C, k a 𝑦0.  
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Tato funkce velmi dobře aproximuje doznívání pro nižší hodnoty fluence, 

tedy po cca 4 mJ/cm2. Zároveň se jedná o fity kvalitativně velmi dobré, 

což se pozná z analýzy residuí. Pokud jsou residua symetrická kolem nuly, 

ukazuje to, že fitovací funkce je vhodně zvolená a odpovídá 

popisovanému fyzikálnímu procesu. Zároveň se residua pohybují v 

hodnotě pod 1% signálu. Tyto residua jsou pro vzorek x=0,5 H zobrazeny 

na Obr. 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Residuum Augerova fitu pro nízké fluence vzorku x=0,5 H. 

Residua mají hodnotu pod 1% signálu a jsou dobře symetrická kolem nuly. 

Toto ovšem překvapivě neplatí pro doznívání při vyšších fluencích 

excitačního svazku. Pro vyšší fluence tyto fity dávají buď nesmyslné 

parametry (záporné 𝑦0 , 𝑁0  rostoucí o 5 řádů…) nebo se nedají fitovat 

vůbec. 

Po řadě pokusů s jinými doznívacímu funkcemi (stretched exponenciála, 

více monoexponenciálních dějů a jiné kombinace) jsme zjistili, že 

nejpravděpodobnější, s drobným otazníkem, je bimolekulární proces 
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s dlouho žijící složkou pro doznívací křivky s vysokou fluencí excitace. 

To je na první pohled kontraintuitivní, jelikož by se dalo čekat, že proces 

závisející na hustotě nosičů, tedy fluenci, jako 𝑁3  bude při zvyšování 

fluence dominantní nad 𝑁2 . Residua fitů jsou opět pod 1% signálu, 

nicméně vykazují jistou strukturu, jak je znázorněno na Obr. 13.  

 

Obrázek 13: Residua fitů bimolekulárních funkcí pro vysoké fluence pro 

vzorek x=0,5 H. Residua vykazují jasnou strukturu. Vložený graf je rozdíl 

jednoduché bimolekulární funkce 
1

1+𝑡
 a jejího fitu Augerovou funkcí 

s konstantou. Jde tedy o simulaci fitování špatnou nebo nedostatečně 

komplexní fitovací funkcí. Výsledná funkce je 
1,1

√2.33𝑡+1
−

1

1+𝑡
− 0.16. Tato 

funkce má až na znaménko podobný průběh jako residua, což implikuje 

Augerovu komponentu přítomnou při vysokých fluencích. 

S trochou matematiky a modelování se dá ukázat, že skoro stejná struktura 

se vyskytne, když se pokusíme Augerovu funkci fitovat bimolekulární 

funkcí s konstantou, případně obráceně. Nicméně fitovat doznívací křivky 

pouze Augerem nelze. Tato analýza nám ukazuje, že přestože je 

dominantní proces při těchto velkých hustotách bimolekulární, existuje 

v něm skrytá složka standardní Augerovy rekombinace.  
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Dá se přijít s řadou hypotéz, které by podobné chování vysvětlovaly, 

například by mohlo jít o prorostlé nanokrystaly, kde nejdříve se vytváří 

elektron-děrové páry v nanokrystalech, kde následně Augerovsky 

rekombinují, ale se zvyšováním fluence dochází k saturaci populace 

v nanokrystalech a začínají se plnit stavy „drátů“ spojujících jednotlivé 

nanokrystaly, kde se nosiče již mohou pohybovat a případně tvořit 

excitony. [45] K takovým závěrům je třeba znát více podrobností, kterým 

se budeme věnovat později. Jako poznámku si zde ještě dovolíme, že 

fitovat naivně oba procesy najednou sice v principu fungovat bude, ale 

vyskytne se zde 7 volných parametrů. 

Jelikož jsme ukázali, že pro nižší fluence je dominantní proces Augerova 

rekombinace a pro vyšší fluence je dominantní bimolekulární 

rekombinace, musíme být schopni alespoň slušně určit, kde dochází 

k přechodu mezi těmito dvěma režimy. Pro určení přechodu se nejdříve 

podíváme na matematické vlastnosti těchto funkcí. Vezmeme 

jednoduchou bimolekulární funkci 
1

1+𝑡
 a pokusíme se jí nafitovat 

v intervalu (0,10) Augerovou funkcí s konstantou. Zafixujeme-li 𝐶 = 1, 

dostaneme zhruba tyto parametry 𝑁0 = 1,08, 𝑘 = 1,1, 𝑦0 = −0,16. Je to 

pouze primitivní model, ale můžeme z něj vyvodit nějaké základní obecné 

závěry. První je tvar residua, což jsme již zmínili a což je ukázáno na Obr. 

13. Dále, tento typ fitu vždy skončí podceněným nebo dokonce záporným 

𝑦0. A nakonec nafitované (Augerovo) 𝑁0 bude vždy větší než skutečné 

bimolekulární 𝑁0 a to v případě reálných dat výrazně, protože C je obecně 

řádově menší než B. Těchto vlastností jsme využili při určování tzv. 

přechodné fluence mezi bimolekulárním a Augerovským režimem. 

Parametry B a C pro každý vzorek jsme určili fitováním dat měřených při 

největší a nejmenší fluenci, tedy tam, kde je příslušným proces 
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nejdominantnější. Tyto parametry jsme následně použili v dalších fitech. 

Hustotu nosičů 𝑁0  jsme odhadli pomocí jednoduchého výpočtu na 

základě hustoty nanokrystalů, stechiometrických parametrů, propustnosti 

a excitace. Pro fluence mezi extrémy jsme zafixovali B a C a naše fitovací 

parametry jsou tedy 𝑁0  a 𝑦0 . Důvod, proč necháváme 𝑁0  jako volný 

parametr je ten, že jeho hodnota je jedním z kritérií podle kterých 

určujeme přechodnou fluenci (neboli místo, kde Augerův fit selže). Pro 

určení této fluence tedy používáme tři kritéria: 

1. Výrazně vyšší 𝑁0 než teoreticky předpovězeno. 

2. Záporné 𝑦0. 

3. Výrazně nesymetrické residuum s tvarem jako na Obr. 13 

Pokud alespoň dvě z těchto kritérií jsou splněna, prohlásíme dominantní 

režim rekombinace za bimolekulární. 

Hodnoty námi určené přechodné fluence jsou vyneseny na Obr. 14 

v závislosti na stechiometrickém parametru x. Z přechodné fluence, která 

sama o sobě nemá velký smysl, jsme spočetli přechodnou objemovou 

hustotu nosičů v závislosti na x. Objemovou hustotou nosičů zde myslíme 

počet nosičů v objemu, který zaujímá přebytečný křemík pouze, ne objem 

vzorku jako takový. Zatímco přechodná fluence roste s x, 

fundamentálnější přechodná hustota nosičů klesá s x. To je kvůli přepočtu 

v závislosti na přebytečném křemíku a propustnosti vzorku na 400 nm. 

V principu ještě zajímavějším parametrem by byl počet elektron-děrových 

párů v nanokrystalu, při kterém by docházelo k přechodu, nicméně taková 

veličina by byla zatížena velkou chybou a statistikou pocházející ze 

střední velikosti nanokrystalů.  
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Obrázek 14: Přechodná fluence a přechodná počáteční hustota nosičů v 

přebytečném křemíku v závislosti na stechiometrickém parametru x. 

Všechny vzorky byly žíhány ve vodíku. 

Na Obr. 15 jsou vyneseny koeficienty rekombinace C a B pro všechny 

vzorky. Tyto konstanty jsou zhruba stejného řádu jako v podobných 

polovodičových systémech. Oba koeficienty rostou s x s tím, že C roste až 

přes dva řády, zatímco B se zvýší zhruba šestinásobně. Tyto změny by se 

daly vysvětlit například zmenšováním průměrné velikosti nanokrystalů 

s x, jak bylo pozorováno v měření pomocí elektronového mikroskopu. 

Bimolekulární i Augerův koeficient závisí na velikosti nanokrystalu. [29], 

[43], [46]  
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Obrázek 15: Koeficienty B a C pro bimolekulární a Augerovu rekombinaci 

v závislosti na stechiometrickém parametru x. Koeficient B se mění 

v rámci jednoho řádu, ale parametr C škáluje přes více než dva řády. 

Všechny vzorky byly žíhány vodíkem. 

V minulosti byla bimolekulární rekombinace pozorována v CdSe 

kvantových drátech. [36], [41], [45] Jak jsme řekli v úvodu, důvod pro to 

je tvorba 1D excitonů a následné nezářivé exciton-excitonové 

rekombinace. Přestože vzorky s x menším než 0,6 jsou perkolované 

(prorostlé) a tvoří tedy jakési vodivé sítě, vzorky s větším x jsou dobře 

izolované nanokrystaly. Přitom ty také vykazují bimolekulární 

rekombinaci a navíc s větším parametrem B. Toto jednoduché vysvětlení 

přítomnosti tohoto procesu tedy nefunguje. 

Jako nejpravděpodobnější se v případě izolovaných nanokrystalů jeví 

modifikovaný Augerův proces s jedním zachyceným nosičem. [36], [47], 

[48] To by vyžadovalo přítomnost pastí v zakázaném pásu křemíku. Pro 

x=0,7 jsme změřili doznívání vodíkem pasivovaného a nepasivovaného 

vzorku, abychom zjistili vliv žíhání na tyto vlastnosti. Vodík je schopný 
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řadu z povrchových pastí pasivovat, zejména pak kývavé vazby, na jiné 

pasti ovšem nemusí mít vliv. Pasivace nemá téměř vliv na přechodnou 

fluenci, nicméně na parametry doznívání vliv má. Nepasivovaný vzorek 

má parametr B asi o 40% vyšší, zatímco C je o 20% menší. Z těchto 

parametrů můžeme řádově odhadnout hustotu pastí, za poměrně naivního 

předpokladu, že C je stejné pro oba typy Augerova procesu. K odhadu 

využijeme rovnici 

 

𝐶𝑁𝑡𝑁2 = 𝐵𝑒𝑓𝑓𝑁2 (12) 

Tato rovnice implikuje hustotu pastí (na objem přebytečného křemíku) 

řádově 1019 cm-3. Hustota nanokrystalů je V-1~1019 cm-3 (V je objem 

nanokrystalu) což zhruba odpovídá jedné pasti na nanokrystal. 

Tento model zatím nevysvětluje, proč se bimolekulární rekombinace 

objevuje až při vysokých excitačních fluencích. V principu by mohlo jít 

například o pasti, jejichž základní stav v zakázaném pásu křemíku nemůže 

být zaplňován přímo kvůli výběrových pravidlům a musí být plněn 

„horem“ z excitovaného stavu, například přecházejícím Augerovým 

procesem. To by mohlo vysvětlovat závislost na fluenci i vliv vodíkového 

pasivování. Jak ukážeme dále, takové typy stavů v těchto strukturách 

skutečně existují, ale obecně na rozhraní Si/SiO2 existuje velké množství 

různých typů pastí a tohoto procesu se jich může účastnit vícero. [49] 

V další části se této problematice budeme věnovat podrobněji a dynamiku 

nosičů objasníme. 
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4.2 Původ bimolekulární rekombinace v křemíkových nanokrystalech 

V této kapitole se pokusíme osvětlit původ pozorované bimolekulární 

rekombinace, už na úvod však vidíme, že to může být složitější. Z Obr. 15 

je totiž patrné, že mezi různými vzorky se parametr této rekombinace B 

výrazně mění. Tyto vzorky mají také výrazně jiné transportní a optické 

vlastnosti, fotovodivost, propustnost (Obr. 16). Nejvíce záleží na tom, 

zdali jsou nanokrystaly perkolované, tj. prorostlé, což vykazují všechny 

vzorky pro x menší než 0,6. Takové vzorky mají výrazně menší 

propustnost a řádově vyšší vodivost a parametr B je u nich několikrát 

menší než u vzorků s dobře definovanými nanokrystaly. [29], [50] Je tedy 

v principu možné, že se jedná o dva nebo více různých procesů, jejichž 

výsledkem je bimolekulární rekombinace. Nejdříve se věnujme 

bimolekulární rekombinaci v izolovaných nanokrystalech, tedy vzorky x 

= 0,7 a víc.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Hustota proudu při přiloženém napětí 1 MV/cm a intenzita 

fotoluminiscence v závislosti na stechiometrickém parametru. Vzorky mají 

pouze 13 vrstev, technologie přípravy je jinak prakticky totožná. Obrázek 

ilustruje změnu charakteru vzorků kolem x=0,6. Převzato z [29]. 
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4.2.1 Samozachycené excitony 

V polovodičích, kde je silná exciton-fononová interakce, může docházet 

k vytvoření tzv. samozachyceného (self-trapped exciton – STE) excitonu, 

což je v principu kvazičástice, exciton obalený virtuálními fonony. 

Zjednodušeně to znamená, že exciton sám deformuje krystalovou mříž 

v okolí tak, že vznikne potenciálové minimum, ve kterém je exciton 

následně usazen. Jde o podobný princip jako formování polaronů. 

V objemovém křemíku k vytvoření takového systému nemůže docházet, 

nicméně na povrchu nanokrystalů Si v SiO2 matrici již bylo ukázáno, že 

mohou existovat dva možné STE stavy: jeden se vytváří na Si-O vazbě, 

druhý na Si=Si diméru. Věnujme se tomu na Si-O vazbě, kterému se 

věnoval v souvislosti s relaxací nosičů v Si nanokrystalech v minulosti 

především de Boer. [7], [51]–[55] 

Samozachycený exciton se dá popsat pomocí jednoduchého Huang-

Rhysova modelu. Matematicky jde v podstatě o hnaný harmonický 

oscilátor. Oscilátorový člen zde modeluje chování základního stavu 

excitonu a interakční člen popisuje interakci s fononem s frekvencí 

odpovídající vibraci Si-O vazby. Schématicky je takový model znázorněn 

na Obr. 17. 
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Obrázek 8: Schéma modelu samozachyceného excitonu. Adiabatický 

potenciál 0 odpovídá stavu bez excitonu, E odpovídá volnému excitonu a 

STE je samozachycený exciton. Energie 𝐸𝑒𝑥𝑐 je energie volného excitonu, 

𝐸𝑆𝑇𝐸  je energie zachyceného excitonu. 𝐸𝑜𝑝𝑡  je energie nutná k ionizaci 

zachyceného excitonu. 

 

Adiabatický potenciál 0 popisuje systém bez excitonu, potenciál E 

popisuje volný exciton v základním stavu a potenciál STE popisuje 

posunutý exciton v interakci s fononem, tedy samozachycený exciton. 

Energie 𝐸𝑒𝑥𝑐  je energie volného excitonu, tedy vertikální rozdíl mezi 

potenciálem 0 a E. 𝐸𝑆𝑇𝐸 je energie zachyceného excitonu. Nachází-li se 

systém v STE stavu, je vidět, že se z něj sám může dostat tunelovacím 

procesem nebo za asistence jiného fononu, kdy se dostane do stavu 

volného excitonu, kde pak relaxuje na dno potenciálu E. Jedná se tedy o 

metastabilní stav. Další možnost, jak se systém může dostat ze stavu STE 

do potenciálu E je optická ionizace absorpcí fotonu s energií 𝐸𝑜𝑝𝑡 . 
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Výpočty a experimenty ukazují, že minimální energie fotonu pro takovou 

optickou ionizaci je asi 2,5 eV.  

Mějme nanokrystal s takovou vazbou, na které může vzniknout STE stav. 

Máme-li v takovém nanokrystalu elektron-děrový pár, absorpcí fotonu 

v něm může dojít k excitaci volného excitonu do vyššího STE stavu, který 

následně relaxuje na dno STE potenciálu. Stejně tak může k naplnění STE 

stavu potenciálně dojít termální excitací pokud je rozdíl mezi energiemi 

𝐸𝑆𝑇𝐸 a 𝐸𝑒𝑥𝑐 dostatečně malý. Máme-li v nanokrystalu dva a více elektron-

děrových párů, může k naplnění STE stavu dojít Augerovou rekombinací. 

V STE stavu poté může exciton žít dlouhou dobu. Elektron je v tomto 

případě poměrně silně lokalizovaný na Si-O vazbě a podmínka zachování 

k-vektoru (hybnosti) je při vícečásticové interakci s tímto nosičem 

relaxovaná. Dále, máme-li obsazen STE stav, další elektron v 𝛥 údolí a 

díru ve valenčním pásu, Augerovou rekombinací těchto tří nosičů (tj. 

elektron, díra a elektron v STE stavu), nedojde k ionizaci STE stavu, 

protože rekombinací volného elektron-děrového páru se nepředá dostatek 

energie nosiči v STE stavu (tj. 2,5 eV). Toto jsou všechno vlastnosti, které 

musí splňovat stav, který by se účastnil modifikovaného Augerova 

procesu, jak jsme popisovali. Hypotéza tedy je: STE je příčina pozorování 

bimolekulární rekombinace v Si nanokrystalech v SiO2 matrici. 

Indukovaná absorpce (propustnost) je jedním z možných experimentů, 

které mohou pomoci odhalit existenci takových stavů v těchto 

nanostrukturách. Idea je využít dvě různé vlnové délky sondovacího 

svazku, kde jednou bude energie sondy mnohem nižší než ionizační 

energie STE stavu, a jednou, kde bude sondovací svazek schopen 

ionizovat STE stav do stavu volného excitonu. Jelikož STE stav žije 

mnohem delší dobu, než je typická doba nelineárních procesů, které 

pozorujeme v tomto typu experimentů, STE stav by se měl projevit 
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zvýšenou indukovanou absorpcí na delších časových škálách při 

sondování s energií vyšší než 𝐸𝑜𝑝𝑡. [54], [55] My jsme měřili metodou 

excitace a sondování s vlnovými délkami 400/800 nm a 400/400 nm. V 

případě degenerovaného experimentu 400/400 nm jsme použili dodatečné 

polarizátory a clonku k odstranění rozptýleného excitačního svazku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Normalizovaná přechodná propustnost vzorku x=0,3 (a), 

x=0.5 (b) and x=0.7 (c). Část (d) je přiblížení (a) kolem náběhu změny 

propustnosti. Sondování probíhalo s vlnovými délkami 400 a 800 nm, 

excitace byla stale stejná 400 nm. Zelené body na obrázku (d) je fit funkcí 

𝑁(𝑡) = 𝑁0 (1 − 𝑒
−

𝑡

𝑇𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡) 𝑒
−

𝑡

𝑇𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦 + 𝐶  

 

Na Obr. 18 jsou znázorněny výsledky těchto experimentů pro 3 vzorky, 

x=0,3; 0,5 a 0,7. Ty reprezentují jak silně perkolované supermřížky 
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(x=0,3), tak relativně dobře separované individuální nanokrystaly (x=0,7), 

tak i něco mezi (x=0,5). 

Podíváme-li se prvně na výsledek pro dobře definované nanokrystaly 

(x=0,7), vidíme zhruba očekávaný průběh velmi podobný výsledkům de 

Boera. [55] V prvních cca 20 ps dochází ke zpomalení doznívání oproti 

doznívací křivce při 800 nm sondě a dále zůstává poměrně silný dlouho 

žijící signál. 

Doznívací křivky pro perkolovaný vzorek x=0,3 ovšem vykazují o dost 

jiné chování. Doznívání při sondování 800 nm je v podstatě stejné, ale na 

400 nm se charakter zcela změní. Jde o řádově desetkrát pomalejší 

doznívání, které navíc vykazuje dobře rozeznatelný náběh. Toto doznívání 

jsme zkusili fitovat funkcí 

 

𝑁(𝑡) = 𝑁0 (1 − 𝑒
−

𝑡
𝑇𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡) 𝑒

−
𝑡

𝑇𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦 + 𝐶 (13) 

Tato funkce popisuje exponenciální náběh a doznívání a z fitu dostáváme 

hrubý odhad dynamik. Konstanta doznívání 𝑇𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦 vychází cca 19 ps a 

náběh 𝑇𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡 zhruba 300 fs.  

Z těchto dat nám vyplývá, že doznívání na 400 nm může být řízeno zcela 

jinými procesy pro perkolované a neperkolované vzorky. Nyní se 

podíváme, co by mohlo dále řídit doznívání na 400 nm. 
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4.2.2 Amorfní křemík 

Amorfní materiály mají jinou strukturu hustoty stavů než běžné 

krystalické materiály. Existuje tam jistá energetická mez, které se říká 

pohyblivostní hrana (mobility edge). Nosiče nad touto mezí se nachází 

v takzvaných rozlehlých stavech (extended states), ve kterých se mohou 

materiálem pohybovat, ač s malou mobilitou. Pod touto mezí se nachází 

lokalizované stavy (band tail states), jejichž hustota exponenciálně ubývá 

se vzdáleností od meze. Excitované nosiče do rozlehlých stavů nejprve 

termalizují na pohyblivostní hranu a poté postupným záchytem 

v chvostových stavech putují níže „zakázaným pásem“ až rekombinují 

s dírou, která prochází podobným procesem ve valenčním pásu. Rychlost 

tohoto procesu záleží na hustotě elektronů a děr a jde o dvoučásticový 

proces, probíhá tedy bimolekulárně. [56]  Z optického hlediska se určuje 

ještě takzvaný Taucův gap, což více odpovídá klasickému optickému 

zakázanému pásu. Tento gap se typicky určuje z absorpčního spektra 

metodou podle československého fyzika Jana Tauce. [57] Dále ještě 

zmiňme, že účinný průřez absorpce na volných nosičích je v objemovém 

amorfním křemíku asi 30krát větší než u objemového krystalického 

křemíku, což sice úplně neplatí pro nanostruktury, ale ukazuje to, že 

pokud je přítomný amorfní křemík, bude mít vliv na optické vlasnosti. 

[28], [58], [59] 

Experimenty typu excitace a sondování byly na amorfním křemíku 

prezentovány na přelomu 80. a 90. let skupinou kolem P. Faucheta a 

Hulina a téměř přesně kopírují námi naměřené dynamiky pro silně 

perkolované vzorky. [60]–[62] Pomalejší náběh indukované absorpce se 

zde vysvětluje jako relaxace horkých nosičů z rozlehlých stavů do 

chvostových stavů v pásové struktuře. Námi zjištěná doba náběhu 300 fs 

odpovídá zhruba tomuto chladnutí. [60]–[62] To by na první pohled 
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mohlo vést k (mylnému) závěru, že za toto chování je odpovědný právě 

amorfní křemík, což, jak za několik odstavců uvidíme, není pravda. 

K dalšímu zkoumání o jaký mechanismus se jedná jsme změřili intenzitní 

závislosti doznívání pro sondu 400 nm. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Intenzitní závislosti přechodné propustnosti pro vzorek x=0,3 

(a) a x=0,7 (b). Excitace i sondování byly 400 nm. Vložený graf na 

obrázku (a) je měření při stejné excitaci pro dvě různé teploty 300 a 13 K. 

Po normalizaci se rychlost doznívání pro vzorek x=0,3 nemění ani při 15ti 

násobné změně intenzity. Nejedná se tedy na 400 nm o nelineární proces. 

Měření vzorku x=0,7 vykazovaly slabší signál a tedy větší relativní šum, 

ale zdá se, že situace je zde podobná a nedochází k velkým změnám 

rychlosti doznívání (na 400 nm). 

Zároveň jsme měřili teplotní závislost a to při pokojové teplotě a při 13 K. 

Toto měření, znázorněné v insetu Obr. 19 taktéž nevykazovalo žádné 

změny. 

K lepšímu pochopení rekombinačních procesů a k případnému odhalení 

amorfní nebo jiné fáze jsme použili další spektroskopické metody.  
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4.2.3 Ramanova spektroskopie 

Pro určení krystalinity struktur jsme využili Ramanovy spektroskopie. 

Krystalický objemový křemík vykazuje ostrý signál na 521 cm-1, zatímco 

amorfní křemík vykazuje široký pás na nižších frekvencích kolem  

480 cm-1. SiO2 bude taktéž přispívat širokým pásem na nižších 

frekvencích. 

K měření se využilo druhé harmonické (532 nm) Nd3+:YAG 

kontinuálního laseru. Ke sběru se využil 100x mikroskop a Jobin-Yvon 

LabRam spektrometr s vysoce citlivou CCD kamerou. Experiment byl 

sestaven v konfiguraci, která co nejlépe potlačovala vliv pozadí z SiO2 

substrátu. Detaily ohledně experimentu jsou v Ref. [63].  

Na Obr. 20 jsou výsledky měření. Je z nich vidět, že dochází k posuvu 

maxima příspěvku krystalického křemíku, za což primárně mohou dva 

jevy: napětí na křemíkové domény okolním materiálem a efekt omezení 

fononu v nanostruktuře (phonon confinement). Vysvětlení těchto jevů i 

kvantitativně zpracoval prof. Sergi Hernandéz a Julian Lopéz-Vidrier 

z Barcelonské univerzity za využití modelu prostorově omezených 

fononů. Z něj vyplynulo, že obecně nanokrystaly ve vzorcích s nižším 

objemem křemíku (x=0,7 a víc) cítí vyšší napětí v tlaku asi 0,3 až 0,6 GPa, 

zatímco perkolované vzorky cítí naopak napětí v tahu, což je důsledek 

existence spojité sítě namísto izolovaných nanokrystalů. [28], [64] 

K určení krystalinity byly spektra nafitovány několika křivkami: modelem 

popisujícím prostorové omezení fononu pro krystalický pás, několika 

Gaussovkami popisující fononové příspěvky od amorfního křemíku (v 

obrázku jako DALA, DATO, DALO – disorder activated 

longitudinal/transversal optical/acoustic) a experimentálním spektrem 

čistého SiO2. Jak je vidět na Obr. 20 (b), tyto fity dokonale sedí. 

Krystalinita fc v % je potom určena pomocí plochy pod křivkou 
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odpovídající dané fázi a přenásobené Ramanovým účinným průřezem a 

znázorněna v Obr. 20. [63] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: (a) Ramanova spektra vzorků x=0,3, 0,5, 0,7 a 0,9 s excitací 

532 nm. Krystalinita (fc) je napsána u každého vzorku a byla vypočtena 

metodou popsanou v [63]. (b) znázornění fitů zohledňující příspěvky od 

jednotlivých fází a pozadí. 

 

Přítomnost amorfní fáze tedy byla potvrzena přímou metodou a je 

významná pro neperkolované vzorky s vyšším x, zatímco perkolované 

vzorky jsou téměř dokonale krystalické. [59], [63], [65]–[69] 
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4.2.4 Časově rozlišená luminiscence  

Pro měření luminiscence jsme využili streak kameru (kap. 1.5.2) a 

excitovali jsme 400 nm pulzy o délce asi 100 fs a podobné fluenci jako 

v případě měření excitace a sondování. Výsledná spektra jsme korigovali 

spektrální citlivostí streak kamery. Ve viditelné oblasti tyto vzorky 

vykazují dva hlavní luminiscenční pásy. Jeden pás se nachází 

v infračervené oblasti kolem 900 nm a pochází z objemových stavů 

nanokrystalů. [20] Jeho intenzita roste s kvalitou nanokrystalů, 

nejintenzivnější je pro vzorek x=0,7. Zároveň doznívá jako stretched 

exponenciála v řádu až desítek mikrosekund, což značí distribuci 

v dobách života, pravděpodobně důsledkem různých velikostí 

nanokrystalů. Doznívání je taktéž závislé na teplotě, zrychlující se 

s rostoucí teplotou, ale nezávislé na excitaci. [33], [70]  

 

  

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Intenzitní závislost doznívání infračerveného 

luminiscenčního pásu v rozmezí 750 – 950 nm pro vzorek x=0,7. Data jsou 

normovaná, doznívají jako stretched exponenciála a rychlost doznívání 

nezávisí na fluenci excitace.  
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Nejvyšší dosažená kvantová účinnost luminiscence pro tento typ vzorků 

je ale stále pouze asi 20% [71]. Většina nanokrystalů je tedy stále nezářivá. 

Naproti tomu zde existuje plochý luminiscenční pás ve viditelné oblasti, 

se středem kolem zhruba 600 nm, zasahující však až po 800 nm na 

infračervené straně a odhadem po 400 nm (zde máme luminiscenci 

odříznutou spektrálním filtrem kvůli excitaci). Tento pás je výrazně 

rychlejší a doznívá v řádu nanosekund. Zároveň se jeho intenzita 

zmenšuje s rostoucím x (tj. s kvalitou nanokrystalů), ale je slabě 

pozorovatelný i pro vzorky s x=0,7. [70] 

Na Obr. 22 je znázorněn tento pás pro různé fluence excitace. Je patrné, 

že se s fluencí nemění tvar pásu, což ukazuje, že se nejedná o složeninu 

několika pásů pocházejících z jiných zdrojů. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22: Fotoluminiscence vzorku x=0,5 integrovaná 2 ns po dopadu 

excitačního pulsu (400 nm, 100 fs) v závislosti na fluenci excitace (a). (b) 

totéž, pouze normalizované a vyhlazené. Tvar spektra nezávisí na 

intenzitě. Náznak píku kolem 810 nm je všudypřítomná fundamentální 

vlnová délka laserového systému Tsunami/Spitfire. 
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Dále na Obr. 23 je znázorněno normované spektrum tohoto pásu pro různé 

vzorky od x=0,3 po x=0,7. Se zvětšujícím se x dochází k posunu spektra 

do modré. Je-li zdrojem této luminiscence nanostruktura, tak by to 

odpovídalo zmenšením velikosti struktury a ovlivnění luminiscence 

kvantově rozměrovým jevem. Na stejném grafu je taktéž znázorněno 

maximum luminiscence pro vzorky v závislosti na excitační fluenci. 

Závislost těchto maxim na fluenci je superlineární, což indikuje nelineární 

proces s více nosiči. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23: (a) normalizovaná spektra širokého rychlého pásu pro vzorky 

x=0,3, 0,5 a 0,7. Spektra jsou oříznuta spektrálním filtrem v modré 

oblasti. (b) intenzitní závislost maxim spekter pásu jako na Obr. 21 (a). 

Průběh doznívání této luminiscence má dvě složky (Obr. 24), pomalou 

(zhruba) monoexponenciální, doznívající v řádu nanosekund a rychlou, 

jejíž doznívání jsme kvůli omezení časového rozlišení streak kamery 

nezměřili. Z našich měření v jiném režimu umožňujícím odstranění 

elektronického jitteru jsme zjistili pouze to, že je rychlejší než 100 ps. 

 



 52 

0,0 0,5 1,0 1,5

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

In
te

n
z
it
a

 f
o

to
lu

m
in

is
c
e

n
c
e
 /

 r
e

l.
 j
.

Čas / ns

 x=0.3

 x=0.5

 x=0.3 H

 x=0.5 H

 x=0.7

(a)

-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

1

10

100

In
te

n
z
it
a
 f
o
to

lu
m

in
is

c
e
n
c
e
 /
 r

e
l.
 j
.

Čas / ns

 x=0.3 H

 x=0.7 H

(b)
 

 

 

 

 

 

Obrázek 24: (a) normalizované doznívání luminiscence rychlého pásu ve 

viditelné oblasti. Patrné jsou dvě složky, rychlá, v tomto případě omezená 

rozlišením, a pomalá zhruba monoexponenciální v řádu nanosekund. (b) 

stejné měření pro dva vzorky v jiném režimu s lepším časovým rozlišením 

ukazuje rychlou složku doznívání pod 100 fs. 

Předpokládáme, že tento luminiscenční pás je způsoben přímou 

luminiscencí z malých nanokrystalů s poloměrem 1-2 nm. V takto malých 

nanokrystalech již dochází k napřimování gapu (vertikální přechody jsou 

dominantní) a řádovému zvýšení účinnosti luminiscence, protože již půjde 

o přímý přechod. Zároveň se zde již velmi silně projevuje kvantově-

rozměrový jev. Takových malých nanokrystalů je co do počtu vždy nejvíc 

při přípravě nanokrystalů, i když nezaobírají takový objem. Tyto 

nanokrystaly jsou v případě perkolovaných vzorků plněny buď přímo 

nebo tunelováním nosičů z perkolované sítě dokud mají stále dostatečnou 

energii (c.a. 200 fs po excitaci). Tunelování nosičů v těchto strukturách 

bylo zkoumáno nepřímo a je možné odhadem na 1,5 nm. [71]  Částečně 

by za tuto luminiscenci mohl být odpovědný i křemík v nekrystalické fázi, 

ale toho je relativně málo a nepůjde tedy o dominantní příspěvek. [72], 

[73] 



 53 

4.2.5 Mechanismy bimolekulární rekombinace 

V této kapitole jsme ukázali přítomnost bimolekulárního procesu při 

rekombinaci excitovaných nosičů v křemíkových supermřížkách. Navrhli 

jsme také tři nejpravděpodobnější vysvětlení pozorovaných jevů. 

První vysvětlení počítá s existencí stavu samozachyceného excitonu 

(STE), který se nachází na rozhraní nanokrystalu a matrice. [7], [40], [51]–

[53] Protože přechod ze stavu STE do stavu volného excinonu nebo do 

vakua vyžaduje fonon, je tento stav metastabilní s dobou života řádově 

delší než nelineární procesy mezi volnými nosiči. Zároveň jeho ionizační 

energie je větší než energie nepřímého pásu v křemíku. Tedy dojde-li 

k modifikované Augerově (bimolekulární) rekombinaci mezi dírou, 

elektronem v 𝛥 údolí a elektronem v STE stavu, rekombinace volných 

nosičů nevyprázdní STE stav, pouze ho excituje na vyšší hladinu, ze které 

následně termalizuje zpět na dno. [43] Vzhledem k poloze STE stavu 

v rámci „pásové“ struktury se dá vysvětlit i přepínání mezi bimolekulární 

a Augerovou rekombinací. Přímo z valenčního pásu se totiž STE stav 

excitovat nedá pomocí 3,1 eV fotonů. Excitace musí probíhat shora, tedy 

buď absorpcí  3,1 eV fotonu volným nosičem nebo samotným Augerovým 

procesem, kde třetí nosič získá energii, ale hlavně hybnost takovou, že se 

dostane do STE stavu. Zdaleka ne vše je ale tímto řešením jasné, protože 

rychlosti doznívání pro sondu 400 nm se nemění s intenzitou excitace a 

tedy toto doznívání nereflektuje populaci všech excitovaných nosičů. 

Zřejmě v tomto režimu sondujeme primárně dobu života STE stavu. Má-

li STE stav skutečně vliv na doznívání nosičů v nanokrystalech, musí být 

tato bimolekulární rekombinace přítomna ve všech Si nanokrystalech v 

SiO2 matrici porovnatelné velikosti, protože vytváření Si-O vazeb na 

povrchu se nedá v principu vyhnout. 
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Existuje ovšem mnohem prozaičtější vysvětlení výsledků excitace a 

sondování, které pracuje s populací fononů po excitaci. Excitované 

fonony zesilují nepřímou absorpci sondovacího svazku a následná dlouho 

žijící komponenta při sondě 400 nm je způsobena termálním posunem 

zakázaného pásu. Pravděpodobně oba tyto jevy hrají roli. [33] 

Druhým původcem bimolekulární rekombinace je přítomnost amorfní 

fáze křemíku. [28], [47], [60]–[63], [66] Nosiče v něm přirozeně doznívají 

bimolekulárně a ne Augerovsky. Především vzorky s větším x  mají 

vysoký obsah amorfního křemíku a to se projevuje v doznívacích křivkách 

excitace a sondování. Tyto nanokrystaly jsou totiž často obaleny slupkou 

z amorfního křemíku, do které se nosiče jednoduše zachytávají. 

V dostatečně silné amorfní slupce potom dochází k postupnému 

zachytávání do níže a níže položených pastí v „zakázaném“ pásu a to vede 

k pozorovaným dynamikám. [60]–[62] Naopak pokud u nanokrystalu 

není přítomná amorfní slupka, tento nanokrystal často vykazuje 

dlouhožijící luminiscenci v infračervené oblasti. Při našich měřeních 

bimolekulární rekombinace jsme určili koeficient B pro dobře izolované 

nanokrystaly (x=0,9 a x=1,3) jako 6,5⋅10-9 cm3/s. Amorfní křemík má 

podle [74] tento koeficient asi 6⋅10-9 cm3/s. Předpokládáme tedy, že pro 

vzorky s velkým x je amorfní křemík dominantním původcem 

bimolekulární rekombinace. 

Třetím možným původcem, který se uplatňuje u perkolovaných vzorků, je 

rekombinace 1 D excitonů v kvantových drátech. Máme-li kvantový drát, 

excitované nosiče v něm jsou v jednom rozměru stále volné. Mohou 

vytvářet excitony, tj. korelované páry, a ty následně při srážce s jiným 

excitonem rekombinují. Tento jev byl pozorován u CdSe nanodrátů a je 

dobře znám. [41], [45] V našem případě je tento jev lehce modifikován 

tím, že nejde přímo o dráty ale o prorostlé nanokrystaly. Nanokrystaly 
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budou vytvářet vázané stavy, potenciálové minima, ve kterých se budou 

nosiče zachytávat. Vícero nosičů v takovém nanokrystalu bude primárně 

rekombinovat Augerovsky (tříčásticově), nicméně pokud je excitační 

fluence dostatečná, začnou se ve struktuře vytvářet i 1 D excitony, protože 

vázané stavy budou plně zaplněné. Ty potom budou rekombinovat 

bimolekulárně. 

Bimolekulární rekombinace v těchto strukturách je důsledkem kombinace 

všech těchto procesů. Nelineární interakce se samozachycenými excitony 

se bude projevovat ve všech křemíkových nanokrystalech v SiO2 matrici 

bez ohledu na způsob přípravy, pokud bude hustota nosičů dostatečná, aby 

docházelo k jejich naplnění a k Augerově rekombinaci. Dále, prorostlé 

nanokrystaly při dostatečně silné excitaci se budou efektivně chovat jako 

1 D kvantové dráty, kde se budou tvořit excitony. K relaxaci nosičů 

v amorfních slupkách potom dochází ve vzorcích s nižší krystalinitou. 
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5 Dopované křemíkové nanokrystaly v SiO2 matrici 

5.1 Dopování fosforem a bórem 

Tyto vzorky a struktury se zkoumali řadou metod, mezi něž patří 

tomografie atomovou sondou (atom probe tomography), nízko-teplotní 

luminiscence, měření napětí a proudu a v našem případě opět přechodná 

propustnost (transient transmission – TT). [31] 

Nejdříve se ale podívejme na měření luminiscence našimi kolegy 

z Freiburgského IMTEKu. Idea měření luminiscence je: dopování 

fosforem přidá volný nosič do nanokrystalu. Při excitaci dalšího elektron-

děrového páru výsledné tři nosiče rekombinují Augerovsky tj. nezářivě a 

se zvyšující se koncentrací P dojde k zeslabování luminiscence. Díky 

tomu, že menší nanokrystaly jsou pravděpodobněji bez atomu fosforu 

navíc, chovají se stále stejně a celkové luminiscenční spektrum vzorků se 

bude taktéž posouvat do modré části spektra.  

Na Obr. 25 jsou znázorněny výsledky tohoto měření a je vidět, že 

s koncentrací P se intenzita luminiscence snižuje pomalu a nedochází 

k posunu spektra. K silnému útlumu luminiscence dochází až při 

koncentracích 1,84 % a 4,61 %, což jsou případy, kde se nedá mluvit o 

dopování ale o zcela novém materiálu. To jde proti původní představě, 

protože už při koncentraci 0,7 % by měl každý nanokrystal obsahovat 

minimálně jeden atom fosforu. 
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Obrázek 25: Spektra fotoluminiscence v závislosti na koncentraci fosforu 

ve strukturách. Spektra dvou největších koncentrací fosforu jsou navíc 

vynásobena 10x pro lepší viditelnost. Převzato z [31]. 

Z výpočtů hustotního funkcionálu (DFT) provedených D. Konigem 

(IMDL, Australian national university) vyplývá spíše to, že za potlačení 

luminiscence odpovídají defekty spojené s fosforem, P-intesticiály 

v nanokrystalu a P stavy na rozhraní Si/SiO2. [75] Kvůli samočistící 

vlastnosti (selfpurification) křemíkových nanokrystalů totiž většina atomů 

fosforu je vypuzena z nanokrystalu a na povrchu vytvoří silně fosforem 

obohacenou slupku, ve které se jednoduše tvoří nezářivé defekty. 

Zhášení luminiscence není pozorováno ani pro dopování bórem pro 

koncentrace menší než procento. Navíc je méně pravděpodobné než u 

fosforu, že se bór zachytí v nanokrystalu a spíše se bude vyskytovat na 

povrchu. DFT simulace ukazují, že taktéž bór primárně vytváří pasti v Si 

zakázaném pásu. [76] Zdali se jedná o vzorky obsahující dusík (SRON) 

nebo ne (SRO) nemá na chování nosičů téměř žádný vliv. 
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Jedním z dalších experimentů, které zkoumaly existenci volných nosičů 

z dopantů, byla nízkoteplotní luminiscence na 5 K. Dopování typicky 

vyžaduje termální energii pro excitaci nosičů z dopantu, na což stačí 

pokojová teplota. Při měření luminiscence na nízké teplotě by mělo 

docházet k několika věcem. Jednak ke zvýšení intenzity luminiscence, 

protože volné nosiče zhášející luminiscenci jsou vymrzlé. Dále rudý 

posuv luminiscence, kvůli větší pravděpodobnosti dopování velkých 

nanokrystalů a nakonec různé chování mezi dopovanými a nedopovanými 

vzorky. Žádný z těchto jevů se při těchto měřeních nepozoroval, naopak 

se pozoroval lehký modrý posuv plynoucí z kontrakce Si vazeb a ani toto 

měření tedy neprokázalo existenci volných nosičů v dopovaných 

nanokrystalech. [31] 

My jsme prováděli měření typu excitace a sondování, konkrétně 

přechodnou propustnost. Vlnové délky byly opět 400 nm pro excitaci a 

800 nm pro sondování s řádově stejnými fluencemi jako v předchozích 

případech, tedy jednotky mJ/cm2 pro excitace a 𝝁J/cm2 pro sondování, 

délka pulsů opět řádově 100 fs. Dopování téměř neovlivňuje absorpci ve 

viditelné oblasti a my mezi sebou porovnáváme doznívací křivky mezi 

dopovanými a nedopovanými vzorky. Pokud negenerujeme nesmyslně 

mnoho elektron-děrových párů v nanokrystalech, tak jeden volný nosič na 

nanokrystal navíc pocházející z dopování by měl urychlit doznívání. 

Pokud se nacházejí volné nosiče v dopovaných vzorcích, mělo by jejich 

doznívání být znatelně rychlejší než pro nedopované referenční vzorky. 
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Obrázek 26: Doznívání přechodné propustnosti při pokojové teplotě pro 

vzorky typu (a) SRON dopované fosforem nebo nedopované a pro vzorky 

typu (b) SRO pro dopované bórem a nedopované reference. Křivky jsou 

normalizované a nevykazují velké rozdíly mezi dopovanými a 

nedopovanými vzorky. Jde o námi měřená data prezentovaná v [31]. 

Tato měření jsou ukázána na Obr. 26 pro fosforem dopované vzorky 

SRON a bórem dopované vzorky SRO pro konstantní excitační fluence. 

Je hned vidět, že rychlost doznívání je stejné mezi dopovanými vzorky a 

referencí a není tedy vidět vliv případných volných nosičů. Tyto data je 

nejlépe fitovat dvouexponenciální funkcí 

 

 Δ𝑇

𝑇0
∝ 𝑒

−
𝑡

𝜏1 + 𝑒
−

𝑡
𝜏2  (14) 

kde první časová konstanta se pohybuje mezi 0,5 a 1,5 ps a odpovídá 

záchytu nosičů na pastech uvnitř nebo na povrchu nanokrystalů a jiným 

termalizačním efektům. Dlouhá komponenta s konstantou mezi 5 až 8 ps 

je poté Augerova rekombinace.  
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Závěrem jsme pomocí měření časově rozlišené propustnosti ověřili, že P 

a B dopování nevytváří v těchto strukturách volné nosiče, což podporuje 

závěry získané našimi kolegy a jejich měřeními nízkoteplotní 

luminiscence, DFT teoretickým modelům a měření napětí a proudu. 

5.2 Modulární dopování křemíkových nanokrystalů hliníkem 

Modulární dopování znamená dopování okolního materiálu. V našem 

případě jde tedy o dopování SiO2 matrice s ideou, že dojde ke generaci 

volných nosičů v blízkých nanokrystalech. Hliník je jedním z kandidátů 

na materiál, který by měl dle DFT výpočtů fungovat jako modulární 

akceptor. [32], [77] Měl by tedy generovat díry v nanokrystalech. 

K měření jsme měli k dispozici 4 různé vzorky s různou polohou oxidu 

hliníku ve vrstvách, pro připomenutí zopakujeme.  

Jeden vzorek měl přítomnou monovrstvu AlO uprostřed 4 nm SiO2 bariér 

(vzorek A), další měl monovrstvu AlO uprostřed 20 nm SiO2 bariér 

(vzorek B) a třetí měl monovrstvu uprostřed SiOx 4,5 nm vrstev (vzorek 

S). K tomu čtvrtý vzorek byla reference bez hliníku (R). Žíhání probíhalo 

10 minut při 1000 °C. 
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Obrázek 27: Normalizované intenzitní závislosti přechodné propustnosti 

pro vzorky typu A, S a R (vzorek B se chová úplně stejně). Rychlost 

doznívání se nemění s intenzitou excitace a je pro všechny vzorky, včetně 

reference, rychlejší než u vzorků s delším procesem žíhání při vyšší 

teplotě. Zároveň je vynesena závislost maxima signálu na fluenci excitace, 

což ukazuje lineární závislost. 

Na Obr. 27 jsou normalizované výsledky měření přechodné propustnosti 

pro tyto vzorky. Na první pohled se tyto vzorky chovají odlišně od 

nedopovaných a vykazují výrazně rychlejší doznívání. Zároveň jsme 

měřili závislost jednotlivých vzorků na fluenci přes jeden řád a zjistili 

jsme, že na fluenci je rychlost doznívání nezávislá. To značí, že zde 

nedochází k nelineárním jevům, ale jde zřejmě o rychlý záchyt nosičů na 

pastech. Všechny vzorky, včetně nedopované reference, doznívají skoro 

stejně rychle, což značí, že se nejedná zřejmě o problém dopování jako 
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takového. Zároveň jsme vynesli v Obr. 27 také závislost maximálního 

signálu (špičky) doznívání před normalizací, což ukazuje lineární 

závislost počtu volných nosičů na excitační fluenci.  

Zmínili jsme, že tyto vzorky nebyly žíhány hodinu na 1100 °C, ale pouze 

10 minut na 1000 °C, což je z důvodu omezení difuze hliníku v matrici. 

Při takto krátkém žíhání ovšem zřejmě nedojde k dostatečnému 

vykrystalizování a pasivaci kývavých vazeb a jiných typických 

povrchových pastí a krystalických poruch. Jejich hustota je potom taková, 

že excitované nosiče jsou okamžitě zachyceny a nezářivě rekombinují. 

Pasivace vodíkem není řešení, protože vodík zároveň pasivuje Al 

akceptorový stav.  

V této kapitole jsem se věnoval možným způsobům dopování těchto 

struktur, jelikož technologie dopování je klíčová pro využití 

v optoelektronice. Bohužel žádný představený způsob dopování se zatím 

neukázal jako funkční, což představuje překážku pro další rozvoj 

technologie supermřížek. Řešení těchto problémů není triviální a je stále 

ve fázi úvah. 
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6 Jaynes-Cummingsův model a interakce s fononovou lázní 

6.1 JC model a otevřené Markovovské systémy 

Jaynes-Cummingsův model (JCM) je fundamentální model kvantové 

optiky popisující interakci dvouhladinového systému s jedním 

bosonovým módem. Obecně takový model může popisovat řadu věcí a 

jedna z prvních aplikací JCM nebyla na poli optiky, nýbrž chování částice 

se spinem ½ v magnetickém poli, tedy oblast magnetické rezonance. 

Jaynes a Cummings se tímto modelem začali z hlediska optiky podrobně 

zabývat v roce 1963 [78] a od té doby se objevilo velké množství 

teoretických článků na téma rozličných aspektů JCM, jeho limit a 

rozšíření. V laserové fyzice je to základní stavební kámen úplného 

kvantového popisu laseru, kde ovšem po dlouhou dobu byl 

z experimentálního hlediska nadbytečný, jelikož semiklasická teorie 

laseru byla více než dostatečná [79]. To se změnilo s rozvojem 

nanotechnologií a vzestupem výzkumu mikrodutin a později mikro(nano-

)laserů. [80] 

Takový JCM popisuje například systém mikrodutiny s jedním 

nanokrystalem uvnitř, kde exciton v nanokrystalu může plnit roli 

dvouhladinového systému [81]. Nebo místo polovodičového nanokrystalu 

může roli dvouhladinového systému (two level systém - TLS) plnit 

kovová nanočástice, respektive plasmon na povrchu [82]. Takové systémy 

mohou mít i relativně silnou vazbu mezi bosonovým modem a TLS díky 

takzvanému Purcellovu jevu [83]. Kolem tohoto modelu v posledních 

desetiletích vznikl v podstatě nový obor kvantová elektrodynamika 

v dutinách. [81], [84]–[87] V určitých variantách tohoto systému existují 

různé metastability. [79], [88] Jedné z nich se budeme věnovat a 

vypočteme její rychlost přeskoku. 
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Hamiltonián Jaynes-Cummingsova modelu vychází z obecnějšího Rabiho 

modelu, jehož Hamiltonián je  

 

𝐻0 = 𝜔𝑎†𝑎 + 𝜔𝜎†𝜎 (15) 

 

𝐻𝑖𝑛𝑡 = 𝑔�̂��̂� = 𝑔(𝜎 + 𝜎†)(𝑎 + 𝑎†) (16) 

kde 𝑎 je anihilační operátor bosonu a 𝜎 je operátor pro spin definovaný 

jako 

 

𝜎 = |𝑔〉〈𝑒| (17) 

což je analogické s využitím Pauliho spinových matic 

 

𝜎 = 𝜎𝑥 − 𝑖𝜎𝑦 (18) 

Interakční Hamiltonián je napsaný v obecném dipólovém tvaru 

s interakční konstantou 𝑔. V tomto případě je Rabiho model v rezonanci. 

Při přechodu do interakčního obrazu nám zbyde pouze interakční člen a 

můžeme systém popsat v korotující bázi na frekvenci 𝜔 (rotating frame). 

Na optických frekvencích potom můžeme z Hamiltoniánu vynechat rychle 

oscilující členy s frekvencí 2𝜔 s argumentem, že tyto rychle oscilující 

členy se “vyprůměrují” na 0 na delších časových škálách, které jsou pro 

nás zajímavé (tzv. rotating wave approximation). Tato aproximace 

funguje v případě, že 𝑔 < 𝜔. Výsledný interakční Hamiltonián je tedy 

 

𝐻𝑅𝑊𝐴 = 𝑔(𝜎𝑎† + 𝜎†𝑎) (19) 

což je známý Jaynes-Cummingsův Hamiltonián v rezonanci zapsaný 

v interakčním obraze. Tento Hamiltonián má dobře známé přesné 

analytické řešení a pro nás samotný zatím není zajímavý. JCM v takovém 
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tvaru totiž nepopisuje nekoherentní disipaci. Disipace na optických 

frekvencích je přítomná jednak jako spontání emise z dvouhladinového 

systému a jednak jako ztráty fotonů polopropustným zrcadlem. Přidání 

disipace fundamentálně mění chování modelu a především význam 

vazbové konstanty 𝑔, která bez disipace funguje jenom jako časová škála 

vývoje systému, zatímco s disipací řídí (spolu s parametrem disipace) 

režim vývoje systému. Než přidáme do systému nekoherentní disipaci, 

nejdříve dodáme koherentní čerpání a pro obecnost budeme koherentně a 

rezonančně čerpat dvouhladinový systém i boson.  

 

𝐻 = 𝑔(𝜎𝑎† + 𝜎†𝑎) + Ω𝑎(𝜎 + 𝜎†) + Ω𝑏(𝑎 + 𝑎†) (20) 

Disipace se do systému dá vložit mnoha způsoby, my navíc 

předpokládáme, že nekoherentní náhodná disipace má Markovovskou 

vlastnost, tedy že si okolí „nepamatuje“ svojí minulost a další vývoj 

systému na ní nezávisí. Neboli, že vývoj systému závisí pouze na stavu 

systému v přítomnosti a ne na jejich historii. Například klasická řešení 

Hamiltonových rovnice v čase t, tedy 𝑞(𝑡) a 𝑝(𝑡), určují přesně vývoj 

systému v jakémkoliv čase v budoucnosti a není třeba znát jejich 

minulost. [89] 

Naše lázeň bude náhodně brát excitace (foton, excitace TLS) ze systému 

v jakoukoliv dobu, známá je pouze střední hodnota, pravděpodobnost 

propuštění fotonu zrcadlem například.Taková disipace se popisuje pomocí 

superoperátoru (tzv. disipátoru), který působí na matici hustoty. 

 

𝐷𝑎[𝜌] =
𝛾𝑎

2
(2𝜎𝜌𝜎† − 𝜎†𝜎𝜌 − 𝜌𝜎†𝜎) (21) 

 

𝐷𝑏[𝜌] =
𝛾𝑏

2
(2𝑎𝜌𝑎† − 𝑎†𝑎𝜌 − 𝜌𝑎†𝑎) (22) 
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První člen disipátoru je odpovědný za disipaci a nemá Hamiltonovský 

ekvivalent (nedá se zapsat do Heisenbergovy rovnice), zatímco další dva 

členy jsou pouze normalizační. Parametry 𝛾 vyjadřují rychlost disipace. 

Celý systém dohromady se potom dá popsat evoluční rovnicí pro matici 

hustoty 𝜌 , která má Hamiltonovskou část (Heisenbergova rovnice) a 

dissipátory. 

 

 �̇� = 𝐿𝜌 = −𝑖[𝐻, 𝜌] + 𝐷𝑎[𝜌] + 𝐷𝑏[𝜌] (23) 

Tato rovnice je obecně známá jako Gorini-Kossakowski-Sudarshan-

Lindbladova rovnice (GKSL). [89] Není to jediná možná řídící rovnice 

s Markovovskou dissipací, alternativou je například Redfieldova rovnice, 

kde mají dissipátory trochu odlišný tvar. Rozdíl mezi těmito přístupy je 

poměrně jemný a spočívá v tom, že Redfieldova rovnice nezachovává 

positivitu matice hustoty. Lindbladova rovnice naopak positivitu 

zachovává a zároveň časový vývoj systému vede do stavu termální 

rovnováhy (stav splňující Kubo-Martin-Schwingerovu podmínku, neboli 

KMS stav)[90]–[92]. To je ovšem za cenu dodatečných aproximací oproti 

Redfieldově rovnici [89], [93].  

 

 

6.2 Semiklasické (neoklasické) řešení hnaného JC modelu s dissipací 

Než se pustíme do plně kvantového popisu tohoto modelu, nejdříve 

ukážeme, jak se tento model chová numericky a popíšeme toto chování 

semiklasickou teorií. Zavedeme konkrétní parametry. 
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Naše parametry:  

𝑔 = 0,35; 𝛾𝑏 = 0,25; 𝛾𝑎 = 0,002; 𝑅 =
Ω𝑏

Ω𝑎
= 9; Ω𝑏 = {0,1 … 0,9} 

Všechny operátory mají řídkou (sparse) reprezentaci, takže tuto rovnici 

můžeme přímo řešit numericky pro rozumný počet fotonů/bosonů 

v dutině. Z řešení ve formě stacionární matice hustoty vytvoříme 

Wignerovu funkci pro intuitivnější interpretaci ve fázovém prostoru. 

 

Obrázek 28: Wignerova funkce pro 4 hodnoty čerpání. (a) je v podstatě 

vakuum, (b) proces bifurkace a (c) a (d) jsou již dobře separované 

koherentní stavy. Bílé křížky znázorňují semiklasické řešení. Obrázek 

vytvořil Martin Žonda [94]. 
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Pro dostatečně malé čerpání se systém nachází stále kolem vakua, až při 

dosažení jistého prahu čerpání dojde k nenulovému stacionárnímu počtu 

fotonů v dutině a vytvoří se dva téměř identické píky lišící se fází. Jedná 

se o dobře známou fázovou bistabilitu, které se věnoval zejména 

Carmichael, Savage ale i jiní [79], [95]–[97]. 

Můžeme napsat pohybovou rovnici pro střední hodnotu fotonového 

operátoru 

 𝑑〈𝑎〉

𝑑𝑡
= −𝑖(Ω𝑏 + 𝑔〈𝜎〉) −

𝛾𝑏〈𝑎〉

2
 (24) 

se stacionárním řešením 

 

〈𝑎〉𝑠𝑡𝑎𝑡 = −
2𝑖(Ω𝑏 + 𝑔〈𝜎〉)

𝛾𝑏
 (25) 

Jelikož je disipace dvouhladinového systému (atomu) velmi malá, 

můžeme ji zatím ignorovat a přímo spojit semiklasickou střední hodnotu 

fotonového operátoru s vlastními stavy dvouhladinového systému 

v Hamiltoniánu, tedy 

 

𝐻 = (Ω𝑎 + 𝑔𝛼⋆)𝜎 + (Ω𝑎 + 𝑔𝛼)𝜎† ≡ Ω⋆(𝛼)𝜎 + Ω(𝛼)𝜎† (26) 

Můžeme lépe parametrizovat Ω(𝛼) = Δ𝑒𝑖ϕ; Δ > 0 , čímž dostaneme 

vlastní vektory 2D parametrizovaného Hamiltoniánu. 

 

 

|±〉 =
1

√2
(

1

∓𝑒𝑖𝜙±
) (27) 
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Tyto stavy mají vlastní energii ±Δ a spin 〈𝜎〉± = ∓
𝑒𝑖𝜙± 

2
 . Nyní se nabízí 

vložit tento výsledek do řešení pohybové rovnice a získat tak 

selfkonzistentní rovnici pro Δ a 𝜙±, jak hned ukážeme. 

Nicméně zde se musí postupovat opatrněji a rozlišujeme zde semiklasický 

přístup a neoklasický přístup. Semiklasickým přístupem rozumíme řešení, 

kdy místo členu pro střední hodnotu spinu dosadíme skutečnou střední 

hodnotu spinu, tedy střední hodnotu spinu v systému celkově, nehledě na 

fakt, že systém osciluje mezi dvěma stavy spinu |+〉 a |−〉. Dostaneme tak 

jedno řešení, jeden pík, který bude odpovídat střední hodnotě spinu a 

fotonu přes velmi dlouhé časové škály. 

Zajímá-li nás bistabilní chování mezi těmito dvěma stavy, tento přístup, 

ač rigorózní, pro nás není dostatečný. Namísto toho místo hodnoty pro 

střední hodnotu spinu dosadíme střední hodnotu pouze pro jeden stav a 

explicitně tak získáme dvě různé hodnoty fotonového pole 𝛼± 

odpovídající dvěma spinovým stavům. Prakticky tím zkrátíme časovou 

škálu, která nás zajímá, abychom byli schopni identifikovat bistabilitu. 

Tomuto přístupu se říká neoklasický [79], [86], [88]. 

Začneme dosazením střední hodnoty spinu do rovnice pro semiklasické 

𝛼±. 

 

〈𝑎〉𝑠𝑡𝑎𝑡 = 𝛼± = −
2𝑖(Ω𝑏 + 𝑔〈𝜎〉±)

𝛾𝑏
 (28) 

tedy 

 

𝛼± = −
2𝑖 (Ω𝑏 + 𝑔 ∓

𝑒𝑖𝜙± 

2 )

𝛾𝑏
 

(29) 

a zároveň z definice 
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Δ𝑒𝑖ϕ± =  Ω(𝛼±) = (Ω𝑎 + 𝑔𝛼±) (30) 

dohromady 

 

Δ𝑒𝑖ϕ± − Ω𝑎

𝑔
= −

2𝑖 (Ω𝑏 + 𝑔 ∓
𝑒𝑖𝜙± 

2 )

𝛾𝑏
 

(31) 

 

Získáme tak rovnici/ce 

 

 

Δ 𝑒𝑖𝜙± = Ω𝑎 −
𝑖2Ω𝑏

𝛾𝑏
± 𝑖

𝑔2

𝛾𝑏
𝑒𝑖𝜙±  (32) 

s řešením 

 

Δ = √Ω𝑎
2 + (

2Ω𝑏𝑔

𝛾𝑏
)

2

− (
𝑔2

𝛾𝑏
)

2

=
𝑔2

𝛾𝑏

√(
Ω𝑏

Ω𝑏,𝑐
)

2

− 1 (33) 

 

kde  

 

Ω𝑏,𝑐 =
𝑔2

√4𝑔2 +
𝛾𝑏

2

𝑅2

≈ 0.175 
(34) 

 

𝑒𝑖𝜙± =
Ω𝑎 − 𝑖

2Ω𝑏𝑔
𝛾𝑏

Δ ∓ 𝑖
𝑔2

𝛾𝑏

 (35) 
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Ω𝑏,𝑐  je semiklasický práh luminiscence. Pro čerpání Ω𝑏  vyšší než práh 

dochází k nenulovému stacionárnímu počtu fotonů v dutině a k rozštěpení 

Wignerovy funkce. Tyto ingredience dáme dohromady a získáme výraz 

pro stacionární amplitudy fotonového pole 

 

𝛼± = −
2𝑖Ω𝑏

𝛾𝑏
± 𝑖

𝑔

𝛾𝑏
𝑒𝑖𝜙±  (36) 

kde  

 

𝜙± = arctan(2Ω𝑏𝑔 Ω𝑎𝛾𝑏⁄ ) ± arctan √(Ω𝑏 Ω𝑏,𝑐)⁄ 2
− 1 (37) 

Tyto amplitudy jsou vyneseny na Obr. 28 jako bílé křížky sedící téměř 

přesně na vrcholu Wignerovy funkce. 

Stacionární stav algebraicky odpovídá vlastnímu vektoru (matici hustoty) 

Liouvilleánu 𝐿  s vlastním číslem 𝜆0 = 0 . Spektrum vlastních čísel 

Liouvilleánu může prozradit mnoho o přítomných dynamikách a v tomto 

případě existuje velký spektrální gap mezi nejmenším nenulovým číslem 

𝜆1 a dalšími vlastními čísly 𝜆2…, které jsou o několik řádů větší (jejich 

reálná část). Každé toto vlastní číslo odpovídá Jordanovu bloku 

Liouvilleánu a reálné části vlastních čísel odpovídají relaxačním 

konstantám všech modů systému. Jelikož platí, že 𝜆𝑖 = 1/𝜏𝑖 pro střední 

relaxační dobu, tak nejmenší nenulové vlastní číslo pak definuje nejdelší 

časovou škálu, na které dochází k relaxaci do stacionárního stavu. Jelikož 

v tomto případě je řádový rozdíl mezi nejmenším nenulovým vlastním 

číslem a následujícími vl. čísly (Obr. 29), jedná se o metastabilitu, která 

se dá v mnoha případech řešit odděleně od rychlejších dynamik na 

podprostoru definovaném metastabilními stavy. [98] 
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Obrázek 9: Reálné části prvních osmi nejmenších vlastních čísel 

Liouvilleánu. Patrný je spektrální gap mezi prvním a druhým nenulovým 

vlastním číslem. 

 Už tedy víme, že se jedná o metastabilitu a předpokládáme, že jde 

konkrétně o bistabilitu mezi dvěma píky ve fázovém prostoru a tomu 

odpovídajícími stavy spinu, tedy |+〉|𝛼+〉 a |−〉|𝛼−〉. Toto tvrzení není 

úplně pravdivé, jak uvidíme v plně kvantovém výpočtu, ale pro řadu věcí 

nám prozatím postačí. Numericky dále můžeme spočítat spektrum 

bosonového módu (tj. pomocí korelační funkce typu 〈𝑎†𝑎〉) pro několik 

čerpacích výkonů pomocí takzvaného kvantového regresního teorému 

[81], Obr. 30. 
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Obrázek 30: Spektra bosonového módu numericky spočtené pomocí 

korelačních funkcí a regresního teorému. Červené čárkované křivky jsou 

fity formulí pro šum dichotomického procesu. Obrázek vytvořil Martin 

Žonda. 

Tato spektra jsou nafitované formulí pro dichotomický šum se 

symetrickými přeskoky (přeskok z 1 → 2 má stejnou rychlost jako 2 → 

1), což je Lorentzova funkce s jediným fitovacím parametrem a to 

přeskokovou rychlostí Γ. [99] 

 

𝑆(𝜔) =
Γ|𝛼+ − 𝛼−|2

𝜔2 + 4Γ2
 (38) 

To, že tento dichotomický process je právě ten bistabilní odpovídající 

nejdelší dynamice Liouvilleánu víme, protože platí na několik platných 

číslic, že 𝜆1 = 2Γ.  

V tomto případě jsme uvažovali a počítali čerpání bosonového módu i 

dvouhladinového systému. Obecně to ale není potřeba, protože mezi 

těmito členy existuje Bogoliubova (bosonová) translace za použití 

posunovacího operátoru v obecném tvaru 𝐷(𝛼) = 𝑒𝑥𝑝(𝛼𝑎† − 𝛼∗𝑎) 

[100]. Dá se potom ukázat, že Liouvilleova rovnice pro 𝜌 s čerpáním Ωb 

a Ω𝑎 je ekvivalentní vývoji matice hustoty �̅� = 𝐷(Ω𝑎 𝑔⁄ )𝜌𝐷−1(Ω𝑎 𝑔⁄ ) s 

bosonovým čerpaním Ω𝑏
̅̅̅̅ = Ω𝑏 −

𝑖𝛾𝑏Ω𝑎

2𝑔
 a Ω𝑎

̅̅ ̅̅ = 0. Aby tato transformace 



 74 

fungovala, je třeba mít nenulovou disipaci bosonu. Práh luminiscence má 

potom jednodušší podmínku 4|Ω𝑏
̅̅̅̅ |2 = 𝑔2 , což odpovídá v původních 

parametrech naší podmínce  Ω𝑏 = Ω𝑏,𝑐. 

Co je zajímavé a obecně těžké pro podobné systémy, je přímý výpočet 

nearrheniovských rychlostních konstant (doba života metastabilního 

stavu) a to proto, že neexistuje obecný návod jak postupovat a kdy jaké 

aproximace stačí. [99] Jak jsme již nastínili, můžeme se pokusit například 

problém řešit pouze na podprostoru dvou metastabilních stavů, jelikož 

předpokládáme, že tato dynamika je dominantní a ostatní dynamiky a 

podprostory Liouvilleánu jsou zanedbatelné. Matici hustoty bychom 

aproximovali 𝜌 = 𝑝+|+〉〈+| + 𝑝−|−〉〈−|  kde stavy |−, +〉  rozumíme 

spinovou i bosonovou část. To vede na dvě rovnice, maticově zapsatelné 

jako 

 𝑑

𝑑𝑡
(

1 |〈+|−〉|2

|〈+|−〉|2 1
) (

𝑝+

𝑝−
) = 𝐿𝜌 (39) 

 

což by mělo vést na rovnici zachovávající pravděpodobnost  

 𝑑

𝑑𝑡
(

𝑝+

𝑝−
) = (

−Γ1 Γ2

Γ1 −Γ2
) (

𝑝+

𝑝−
) (40) 

Tento naivní přístup ale v tomto případě nefunguje. Jedním z důvodů je 

ten, že součet metastabilních stavů |−, +〉 aproximuje stacionární stav asi 

z 95% a zbývajících 5% odpovídají přechodným stavům s mnohem 

rychlejší dynamikou. Problém je v tom, že pro velmi malé 

neexponenciální rychlosti přeskoku jsou důležité i takto jemné korekce, 

které naše aproximace zanedbává.  
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6.3 Plně kvantový výpočet metastabilní dynamiky 

V případě silné vazby se JC model nechová jako bosonový mód a 

dvouhladinový systém, ale celkově se chová jako nová entita s jinou 

energetickou strukturou. Nyní najdeme vlastní stavy JC Hamiltoniánu 

s nulovou disipací i čerpáním. Tedy 

 

𝐻 = 𝜔0(𝑎†𝑎 + 𝜎†𝜎) +  𝑔(𝜎𝑎† + 𝜎†𝑎) (41) 

Hledáme energetické hladiny pomocí ansatzu 

 

|𝜓〉 = 𝐴|𝑛〉|↓〉 + 𝐵|𝑛 − 1〉|↑〉 (42) 

Po jednoduché algebře získáme dva druhy řešení, které značíme písmeny 

U-upper a L-lower (proč, je zjevné z Obr. 31). 

 

 

|𝑈, 𝑛〉 =
1

√2
(|𝑛〉|↓〉 + |𝑛 − 1〉|↑〉) (43a) 

 

|𝐿, 𝑛〉 =
1

√2
(|𝑛〉|↓〉 − |𝑛 − 1〉|↑〉) (43b) 

Energii těchto stavů získáme jako 

 

𝐸𝑈,𝑛 = 𝑛𝜔0 + 𝑔√𝑛 (44a) 

 

𝐸𝐿,𝑛 = 𝑛𝜔0 − 𝑔√𝑛 (44b) 

Čerpáme-li systém na rezonanci se samotným bosonovým modem, silná 

vazba způsobí, že systém z vakua má stejnou pravděpodobnost skočit buď 

do stavu |𝑈, 1〉 nebo do stavu |𝐿, 1〉, protože rozladění je v obou případech 

v absolutní hodnotě stejné a to ±𝑔. Nicméně ve chvíli, kdy je systém již 
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ve stavu |𝑈, 𝑛〉 je pravděpodobnost excitace do stavu  |𝐿, 𝑛 + 1〉 nižší než 

excitace do stavu |𝑈, 𝑛 + 1〉 a to proto, že v tomto případě je přechod 

|𝑈, 𝑛〉 → |𝐿, 𝑛 + 1〉 rozladěn o energii 𝑔(√𝑛 + 1 + √𝑛) zatímco přechod 

v rámci třídy U je rozladěn pouze o 𝑔(√𝑛 + 1 − √𝑛) což pro velká 𝑛 jde 

do nuly (Obr. 32). Pro velká fotonová čísla je tedy pravděpodobnost 

přeskoku malá. [79], [95]–[97] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 31: Energetická struktura silně vázaného Jaynes-Cummingsova 

systému.  
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Obrázek 32: Rozladění přechodů mezi horními a dolními stavy vůči 𝜔0 

v závislosti na fotonovém čísle. 

Můžeme sestrojit stav z těchto stavů tak, že na ně nasadíme statistiku 

koherentního stavu a budeme v čase zkoumat obsazenost spinového stavu 

pomocí částečné stopy matice hustoty. Toto je klíčový krok vedoucí ke 

správnému výpočtu relaxačních rychlostí, který vymyslel doc. Tomáš 

Ostatnický [101]. 

Metastabilní stavy aproximujeme vlnovou funkcí 

 

|Ψ𝑈(𝛼↓)〉 = 𝑁(𝛼↓) ∑
𝛼↓

𝑙

√𝑙!

∞

𝑙=1

|𝑈, 𝑙〉 +
𝑁(𝛼↓)

√2
|0 ↓〉 

|Ψ𝐿(𝛼↓)〉 = 𝑁(𝛼↓) ∑
𝛼↓

𝑙

√𝑙!

∞

𝑙=1

|𝐿, 𝑙〉 +
𝑁(𝛼↓)

√2
|0 ↓〉 

 

(45) 

 

 

𝑁(𝛼↓) = [𝑒|𝛼↓|2
−

1

2
]

−1/2

 (46) 
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Zde je 𝛼↓ zatím jen parametr, který upřesníme později. Předpokládáme 

dále, že systém v jakémkoliv čase se nachází ve smíšeném stavu pouze 

z těchto stavů (U a L) pro fixní 𝛼↓ . Obsazenost jednoho stavu potom 

spočítáme jako stopu přes relevantní fotonovou submatici matice hustoty. 

 

𝜌𝑈𝑈(𝑡) = ∑〈𝑈, 𝑙|𝜌(𝑡)|𝑈, 𝑙〉 +
1

2
〈0 ↓ |𝜌(𝑡)|0 ↓〉 = 𝑇𝑟𝑈𝜌(𝑡)

∞

𝑙=1

 (47) 

Takže můžeme počítat s počáteční podmínkou  

 

𝜌(0) = |Ψ𝑈(𝛼↓)〉〈Ψ𝑈(𝛼↓)| (48) 

Lindbladovu rovnici a  

 

�̇�𝑈𝑈(𝑡) = 𝑇𝑟𝑈�̇�(𝑡) (49) 

a konstanta 𝜃 se určí rovnicí 

 

𝜃 =
�̇�𝑈𝑈(0)

𝜌𝑈𝑈(0)
= 𝑇𝑟𝑈�̇�(0) (50) 

Vyřešením získáme obecnou formuli 

 

𝜃 =
𝛾𝑏

4
[𝑒|𝛼↓|2

−
1

2
]

−1

[(𝑒|𝛼↓|2
− 2|𝛼↓|2𝑒|𝛼↓|2

− 1)

+ 2|𝛼↓|2 ∑
|𝛼↓|2𝑘

𝑘!
√

𝑘

𝑘 + 1

∞

𝑘=0

] −
𝛾𝑎

2(1 −
1

2𝑒|𝛼↓|2)
 

(51) 

Je možné provést přiblížení rozvojem odmocniny 
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√
𝑘 + 1 − 1

𝑘 + 1
= √1 −

1

𝑘 + 1
≈ 1 −

1

2(𝑘 + 1)
−

1

8(𝑘 + 1)2

≈ 1 −
1

2(𝑘 + 1)
−

1

8(𝑘 + 1)(𝑘 + 2)
 

(52) 

 

kde se první dva členy vysčítají do exponenciel a až třetí člen bude 

netriviálně přispívat. Pro velké amplitudy |𝛼↓| ≫ 1  dostáváme 

jednoduché přiblížení 

 

𝜃 ≈ −
𝛾𝑏

16|𝛼↓|2
−

𝛾𝑎

2
 (53) 

Parametr 𝜃 vyjadřuje relaxaci jednoho vybraného stavu (v tomto případě  

𝜌(0) = |Ψ𝑈(𝛼↓)〉〈Ψ𝑈(𝛼↓)| ). Parametr dichotomického procesu, tj. 

přeskoková rychlost je ovšem kombinací přechodů ze stavů typu U do L 

ale také přechodů z L do U. Tedy pro celkovou relaxační konstantu 

určující šířku spektra platí 

 

 

Γ = 2𝜃 ≈ −
𝛾𝑏

8|𝛼↓|2
 (54) 

Význam parametru 𝛼↓ je úzce spjatý s fotonovou amplitudou a pro velké 

amplitudy se i shodují. Počítejme počet fotonů v “koherentních” stavech 

 

𝛼 = 〈Ψ𝑈(𝛼↓)|𝑎|Ψ𝑈(𝛼↓)〉 =
𝛼↓

2
𝑁2(𝛼↓) ∑

|𝛼↓|2𝑘

𝑘!
[1 + √

𝑘

𝑘 + 1
]

∞

𝑘=0

≈ 𝛼↓ −
1

4𝛼↓
∗ 

(55) 
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Pro čtverec potom platí jednoduše 

 

 

|𝛼|2 = |𝛼↓|2 −
1

2
+

1

16|𝛼↓|2
≈ |𝛼↓|2 −

1

2
 (56) 

Dáme-li vše dohromady, můžeme porovnat spočtené rychlosti 

metastabilních přeskoků/relaxace s numericky spočteným nejmenším 

nenulovým vlastním číslem na Obr. 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33: Porovnání numericky spočteného nejmenšího nenulového 

vlastního čísla Liouvilleánu a analyticky spočtené relaxační konstanty 

včetně případu s nenulovou disipací atomu. Vložený graf znázorňuje počet 

fotonů v závislosti na čerpání. 
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Překvapivé je, jak dobře přibližný výpočet sedí i za rámcem aproximace 

velkých fotonových čísel. Klíčový krok celého výpočtu je správný odhad 

metastabilních stavů, což provedl T. Ostatnický nasazením koherentní 

statistiky na entanglované vlastní stavy nedisipativního nečerpaného 

hamiltoniánu. To, že jemná struktura těchto stavů bude zachována 

v režimu silné disipace i čerpání není zjevné a přitom právě ta je 

odpovědná za poměrně přesné odečtení všech jinak dominantních členů a 

za přesnou shodu výpočtu malých relaxačních konstant. 
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7 Závěr 

V prvních dvou třetinách této práce jsem se věnoval shrnutí našeho 

výzkumu křemíkových supermřížek. Hlavní idea těchto struktur je jejich 

využití ve fotovoltaice, kde se uplatní jejich hlavní výhoda a to nezávislé 

řízení střední velikosti nanokrystalů. Tím by pak bylo možné vytvářet tzv. 

all-silicon tandemové solární články s výrazně vyšší účinností. K tomuto 

účelu je ale třeba, aby tyto vzorky měly rozumnou vodivost a zároveň aby 

byly dopovatelné. Bez dopování by totiž nebylo možné vytvořit PN 

přechod. 

Studovali jsme nejdříve vliv stechiometrického parametru, tj. objemu 

přebytečného křemíku, na rekombinační vlastnosti a dynamiky nosičů 

náboje v těchto strukturách. Zjistili jsme přítomnost rekombinace 

bimolekulárního typu při vysokých fluencích excitace, zatímco při nižších 

fluencích je dominantní typ rekombinace Augerovský.  

Existují tři různá vysvětlení přítomnosti bimolekulární rekombinace. 

První je přítomnost stavů samozachyceného excitonu na povrchu, jak 

předpovídá řada teoretických a experimentálních studií. Energie potřebná 

k ionizaci podobného stavu je větší než energie nepřímého přechodu 

z vodivostního do valenčního pásu. Může tedy docházet k modifikované 

Augerově rekombinaci, kde jeden z nosičů je takto zachycen a nedochází 

ke změně populace zachycených nosičů. Tento proces má potom charakter 

bimolekulární rekombinace. 

Druhé vysvětlení počítá s přítomností nekrystalické amorfní fáze křemíku 

a jiných nekrystalických křemíkových struktur. Nosiče v amorfním 

křemíku doznívají přirozeně bimolekulárně a zároveň je účinný průřez 

absorpce na volných nosičích pro amorfní křemík řádově větší než pro 

krystalický. I relativně malé množství amorfní fáze by tedy mohlo ovlivnit 

makroskopicky naměřené doznívání přechodné propustnosti. 
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Třetí vysvětlení aplikovatelné pouze na prorostlé nanokrystaly bere 

v úvahu možnost vytvoření 1 D excitonů ve struktuře podobné kvantovým 

drátům. Následná rekombinace dvou takových excitonů probíhá 

bimolekulárně. 

V prorostlých nanokrystalech se uplatňuje jak rekombinace 1 D excitonů, 

tak nelineární interakce se samozachyceným excitonem na Si-O vazbě. 

V izolovaných nanokrystalech se zase jedná o kombinaci relaxace 

v amorfním křemíku a opět nelineární interakce se samozachyceným 

excitonem. Tato interakce by měla být endemická pro všechny křemíkové 

nanokrystaly v SiO2 matrici. 

Dopování těchto struktur standardními metodami, tedy fosforem a bórem, 

bohužel zřejmě nevede k vytvoření P a N typových polovodičových 

struktur. Důvodů je několik, ale zřejmě hlavní problém tkví v tom, že 

nanokrystaly pouze velmi neochotně přijímají dopanty do své krystalické 

mříže a dochází spíše k záchytu na intersticiálách a na povrchu, kde tyto 

dopanty tvoří účinná centra nezářivé rekombinace. Přítomnost případných 

volných nosičů byla zkoumána několika metodami, my jsme ji zkoumali 

pomocí časově rozlišené spektroskopie, konkrétně excitace a sondování. 

Ani jeden typ měření neindikuje možnou přítomnost volných nosičů a 

standardní metody dopování jsou tedy vyloučené. 

Alternativou k přímému dopování je takzvané modulární dopování, 

v tomto případě hliníkovými atomy. Atomy hliníku tvoří v okolní matrici 

akceptorový stav a teoreticky v nanokrystalu vytvoří volné díry. Nicméně 

aby se omezila difuze hliníku v matrici, je třeba žíhat na nižší teplotu po 

kratší dobu, to ovšem nestačí pro dostatečné vykrystalizování křemíku a 

zůstane velká populace center nezářivé rekombinace. Problém dopování 

těchto struktur je stále otevřená otázka. 

Dále jsem se věnoval tématu fázových přechodů ve fundamentálním 

modelu kvantové optiky a to Jaynes-Cummingsův model. Tento model, 
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krom mnoha jiného, popisuje taktéž mikrolaser, tedy mikrodutinu, kde 

aktivní médium tvoří jediný dvouhladinový systém, nanokrystal 

například. Teoreticky zde představuji hranice aplikovatelnosti 

semiklasického popisu a teorie multistability a na závěr ukazuji předpis, 

jak správně spočítat relaxační konstanty fázové bistability v plně 

kvantovém popisu. 
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Vymezení přínosu autora k výsledkům disertační práce 
Prováděl jsem všechny optické experimenty typu excitace a sondování, 

časově rozlišená luminiscence a jiné doplňkové experimenty s vyjímkou 

měření fotoluminiscence v závislosti na dopování a v závislosti na 

perkolaci vzorku (Obr. 9 a 25). Na měření Ramanových spekter jsem se 

nepodílel. Data z těchto experimentů jsem následně zpracovával. 

V kapitole 6 jsem prováděl všechny numerické výpočty v programu 

Mathematica, včetně fitů. Analyticky jsem počítal, přepočítával a 

kontroloval semiklasické a kvantové výpočty. 
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Seznam použitých zkratek 
QD – kvantová tečka (quantum dot) 

NC – nanokrystal (nanocrystal) 

PECVD – depozice z chemické páry asistované plasmou (plasma 

enhanced chemical vapour deposition) 

STE – samozachycený exciton (self trapped exciton) 

TT – přechodná propustnost (transient transmission) 

DFT – teorie hustotního funkcionálu (density functional theory) 

SRO – oxid bohatý na křemík (silicon rich oxide) 

SRON – oxid bohatý na křemík a dusík (silicon rich oxynitride) 

JCM – Jaynes-Cummingsův model 

TLS – dvouhladinový systém (two level system) 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


