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Abstrakt: 

 

 V průběhu posledních let se negativně nabité centrum křemíku (SiV-) stalo slibným 

konkurentem dobře zavedeného dusíku (NV-) díky svým vynikajícím spektrálním vlastnostem, 

jako jsou úzké přechody nulové fononové linie a slabé postranní pásma fononů, a proto, je 

výzkumu bodových defektů v diamantu věnována v současné době velká pozornost. Tyto 

izolované defekty, tzv. barevná centra, mohou sloužit jako zdroje  fotonů a tedy v konečném 

důsledku, mohou být použité ke konstrukcí SiV Laseru, kterých fyzikální podstatou je 

stimulovaná emise. Tú se však na SiV centrech zatím nepovedla generovat. K její generaci  je 

potřeba detailně prozkoumat zářivé i nezářivé procesy v optických centrech a vlastnosti a 

parametry stimulované emise při optickém buzení. Také součástí výzkumu je optimalizace 

přípravy vzorků s cílem získat vzorky s vysokou koncentrací center a zároveň vysokou optickou 

kvalitou.  

 

 Pravě proto bude cílem této diplomové práce provést optickú charakterizaci 

diamantových vzorků s SiV centry (dodávané spolupracujícím pracovištěm Fyzikálním 

ústavem AV ČR) pomocí kontinuálních  a zejména časově rozlišených  luminiscenčních měření 

za různých teplot (12 – 300 K). Vzorky rovněž budou zkoumány i pomocí časově rozlišené 

absorpce (metoda excitace a sondování). Na excitaci vzorků bude použit laditelný 

femtosekundový laserový systém s pulzy o délce 100 fs. 

 

Klíčová slova: SiV diamantové centra, časově rozlišená spektroskopie, luminiscenčná 

spektroskopie,  časově rozlišená  absorpce 
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Abstract:  

 

In recent years, the negatively charged silicon center (SiV-) has become a promising 

competitor to well-established nitrogen (NV-) due to its excellent spectral properties, such as 

narrow zero phonon line transitions and weak phonon sidebands, and therefore, research of 

point defects in diamond is currently receiving a lot of attention. These isolated defects, the so-

called color centers, can serve as sources of photons and thus, ultimately, can be used to 

construct SiV Lasers, whose physical nature is stimulated emission. However, it has not yet 

been generated at SiV centers. For its generation, it is necessary to examine in detail the radiant 

and non-radiative processes in optical centers and the properties and parameters of stimulated 



 
 

emission during optical excitation. Also part of the research is the optimization of sample 

preparation in order to obtain samples with a high concentration of centers and at the same time 

high optical quality.  

 

That is why the aim of this diploma thesis will be to perform optical characterization of 

diamond samples with SiV centers (supplied by the cooperating department of the Institute of 

Physics of the AS CR) using continuous and especially time-resolved luminescence 

measurements at different temperatures (12 - 300 K). The samples will also be examined by 

time-resolved absorption (excitation and probing method). A tunable femtosecond laser system 

with pulses of 100 fs will be used to excite the samples. 

 

Keywords: SiV diamond centers, time-resolved spectroscopy, luminescence spectroscopy, 

time-resolved absorption 
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Abstrakt: 

 

  

 V priebehu posledných rokov sa negatívne nabité centrum kremíka (SiV-) stalo sľubným 

konkurentom dobre zavedeného dusíka (NV-) vďaka svojim vynikajúcim spektrálnym 

vlastnostiam, ako sú úzke prechody nulovej fononové línie a slabé postranné pásma fononov, a 

preto, je výskumu bodových defektov v diamantu venovaná v súčasnosti veľká pozornosť. Tieto 

izolované defekty, tzv. farebná centrá, môžu slúžiť ako zdroje fotónov a teda v konečnom 

dôsledku, môžu byť použité ku konštrukcií SiV laseru, ktorých fyzikálnou podstatou je 

stimulovaná emisia. Tú sa však na SiV centrách zatiaľ nepodarilo generovať. K jej generácií je 

potreba detailne preskúmať žiarivé a nežiarivé procesy v optických centrách a vlastnosti a 

parametre stimulovanej emisie pri optickom budení. Taktiež súčasťou výskumu je 

optimalizácia prípravy vzorky s cieľom získať vzorky s vysokou koncentráciou centier a 

zároveň vysokú optickú kvalitou. 

 

 Práve preto bude cieľom tejto práce vykonať optickú charakterizáciu diamantových 

vzoriek s SiV centrami (dodávané spolupracujúcim pracoviskom Fyzikálnym ústavom AV ČR) 

pomocou kontinuálnych a najmä časovo rozlíšených luminiscenčných meraní za rôznych teplôt 

(12 - 300 K). Vzorky tiež budú skúmané aj pomocou časovo rozlíšené absorpcie (metóda 

excitácie a sondovania). Na excitáciu vzoriek bude použitý laditeľný femtosekundový laserový 

systém s pulzmi o dĺžke 100 fs. 

 

Kľúčové slová:  SiV diamantové centra, časovo rozlišená spektroskopia, luminiscenčná 

spektroskopia,  časovo rozlišená  absorpcia 
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Úvod 

 
S rozvojom nových optoelektronických technológií, prichádza i hľadanie nových 

synteticky vyrábaných materiálov pre optoelektronické súčiastky. Jedným zo sľubných 

materiálov pre tieto súčiastky sa javí byť i diamant.  

 

Diamant sa v posledných rokoch skúma veľmi intenzívne, hlavne kvôli jeho výborným 

polovodičovým vlastnostiam (vysoká pohyblivosť nosičov náboja) a vysokej fyzickej 

a chemickej stabilite. Táto stabilita je zapríčinená hlavne jeho širokým zakázaným pásom, kvôli 

ktorému bol diamant do nedávaná považovaný za izolátor. Preto sú polovodivé vlastnosti 

diamantu pozorovateľne i pri vysokých teplotách, pretože je zamedzená tepelná excitácia 

nosičov náboja. Taktiež má diamant vysokú tepelnú vodivosť, ktorá zamedzuje tepelnému 

prehrievaniu diamantu.  

 

Práve kvôli týmto vlastnostiam by sa mohol diamant používať v extrémnych 

podmienkach (vesmír, vysoké teploty a pod.) tam, kde bežné polovodičové materiály svojou 

funkciou zlyhávajú. Prečo sa však diamant nepoužíva v optoelektronike už dávno? Čistý 

diamant má takmer nulové aplikačné použitie v oblasti optoelektroniky, pretože jeho unikátne 

vlastnosti (široký zakázaný pás) zároveň sťažujú jeho aplikáciu v optoelektronických 

súčiastkach. 

 

Preto sa čistý diamant obohacuje o rôzne dopanty. Jedným z takýchto dopantov je i tzv. 

SiV centrum (silicon vacancy center), čo je vlastne systém atómu kremíku s vakanciou 

v kryštálovej mreži diamantu. Obohatením diamantu práve o tieto tzv. farebné SiV centrá by 

mohlo dopomôcť práve k aplikácií diamantu v optoelektronických súčiastkach. Termín farebné 

centra označuje fakt, že takto dopovaný diamant získava špecificky farebný odtieň. 

 

V tejto diplomovej práci sa budeme venovať práve týmto SiV centrám v diamantovej 

nanovrstve, spolu so spektroskopickými metódami ktoré môžu byť pri skúmaní  týchto SiV 

centier použité. Taktiež popíšeme základne vlastnosti diamantu spolu s vlastnosťami SiV 

centier a taktiež uvedieme pár základných metód prípravy vzoriek so SiV centrami. 

 

Posledná časť tejto práci je venovaná experimentálnej časti, v ktorej sme najprv zmerali 

teplotnú závislosť luminiscencie SiV centier pomocou CCD kamery so spektrografom. 

Následne sme pomocou metódy excitácie a sondovania zmerali intenzitnú závislosť parametrov 

dynamiky SiV centier (doba života, amplitúda zmeny prechodnej priepustnosti) a taktiež sme 

túto metódu použili na meranie rezonančnosti SiV centra. 
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1.  Laserová spektroskopia 
 

Optická spektroskopia je odvetvie optiky, ktoré sa zaoberá interakciou medzi látkou a 

EM žiarením ktoré na túto látku dopadá. Vplyvom  interakcie, je časť spektra EM žiarenia 

odrazená (získavame reflexné spektrum), časť je pohltená látkou (získavame absorpčné 

spektrum), pričom táto časť EM žiarenia spôsobí v látke rôzne prechody (elektrónové, rotačné, 

vibračne) na vyššie energetické hladiny [1]. Následným prechodom stavov v látke do 

rovnováhy a vyžiarením prebytočnej energie v podobe EM žiarenia, dokážeme získať emisné 

luminiscenčné spektrum tejto látky. 

 
Najskôr nás bude zaujímať emisné spektrum spojené so zisťovaním luminiscenčného 

spektra danej látky. Je jasné, že z dôvodu rozličných elektrónových a energetických systémov 

budú luminiscenčné spektra špecifické a pre každý materiál jedinečné. Taktiež rôzne prechody 

v látke môžu trvať rôzne dlhý čas, v závislosti na týchto energetických, pre každú latku 

špecifických systémov.  

 
Preto je dôležité časové rozlíšenie, s akým dokážeme dané deje pozorovať. Voľba metódy 

merania luminiscenčného spektra bude zohrávať rozhodujúcu úlohu. S rozvojom v oblasti 

ultrakrátkych optických pulzov prichádza i pokrok v možnostiach časovo rozlíšenej 

spektroskopie. 

 

1. 1 Luminiscencia 
 

Luminiscencia je látkou vyžarované prebytočné elektromagnetické žiarenie nad žiarením 

rovnovážnym, ktoré je popísané Planckovým vyžarovacím zákonom. Pre luminiscenčné 

žiarenie musí platiť,  že doba dohasínania tohto žiarenia je podstatne dlhšia, než je perióda 

svetelných oscilácií. Z toho vyplýva (z termodynamiky), že luminiscencia je nerovnovážnym 

žiarením. Látke je teda potrebné nejako energiu dodať, a tá sa potom v látke premení na 

luminiscenčné žiarenie. Táto dodaná energia sa nazýva excitačná (budiaca) energia. Podľa 

spôsobu dodania excitačnej energie potom rozlišujeme rôzne luminiscenčné deje, ako: foto-

luminiscencia (budená svetlom), elektro-luminiscencia (budená elektrickým prúdom), chemi-

luminiscencia (budená pomocou exotermných chemických reakcií), a pod. Pri skúmaní našej 

vzorky sa však bude uplatňovať proces foto-luminiscencie. 

 

1.1.1 Doznievanie luminiscencie lokalizovaného centra 
 

Vybudené luminiscenčné spektrum nachádzajúce sa v termodynamicky nerovnovážnom 

stave stráca po určitej relaxačnej dobe svoju elektrónovú excitačnú energiu a prechádza do 

základného stavu dvoma možnými spôsobmi. Buď sa excitačná energia vyžiari po uplynutí 

strednej doby života τr vo forme luminiscenčného žiarenia (žiarivý prechod), alebo je táto 

energia po dobe τnr predaná kryštalickej mreži vo forme tepla (nežiarivý prechod) [2]. 

Prevrátené hodnoty potom udávajú pravdepodobnosť príslušného prechodu za jednotku času a 

celková pravdepodobnosť prechodu do základného stavu je daná súčtom [3]: 
1

𝜏
=

1

𝜏𝑟
+

1

𝜏𝑛𝑟
                                                              (1) 
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kde τ nazývame doba doznievania luminiscencie. Táto skutočnosť je schematický znázornená 

na obrázku 1.1 [2]: 

 
Obrázok 1.1: Prechod vzbudeného luminiscenčného centra do základného stavu pomocou 

žiarivých a nežiarivých prechodov. Žiarivá rekombinácia je sprevádzaná vznikom fotónu.  

Ďalej budeme uvažovať nejaké lokalizované centrum v kryštalickej mreži, ktoré je 

vybudene do excitovaného stavu pomocou absorpcie svetla a následne prechádza (po nejakej 

dobe) do základného stavu pomocou žiarivých i nežiarivých prechodov. Ak je koncentrácia 

centier n(t), tak sú tieto deje popísané rovnicou [3]: 

𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝐺 −

𝑛

𝜏𝑟
−

𝑛

𝜏𝑛𝑟
= 𝐺 −

𝑛

𝜏
                                      (2) 

kde G sa nazýva generačný člen a vyjadruje počet pohltených fotónov v jednotke objemu za 

jednotku času. 

Ak položíme v čase t = 0 generačný člen G = 0, tak sa vlastne zaujímame o doznievanie 

luminiscencie, pretože príslušnú látku prestávame budiť z termodynamickej rovnováhy. V 

konečnom dôsledku teda riešime diferenciálnu rovnicu prvého radu (2) pre G = 0. Riešením je 

teda 𝑛(𝑡) = 𝑛(0)exp(−
𝑡

𝜏
). Intenzita luminiscencie i(t) je daná pomerom 

𝑛(𝑡)

𝜏𝑟
  a hľadaný 

exponenciálny spád intenzity je [3]: 

𝑖(𝑡) =
𝑛(𝑡)

𝜏𝑟
=

𝑛(0)

𝜏𝑟
𝑒−

𝑡

𝜏 = i(0)𝑒−
𝑡

𝜏𝑝𝑟𝑒𝑡 ≥ 0                   (3) 

kde i(0) značí intenzitu v čase t = 0. Z toho je vidieť že dohasínanie luminiscencie je riadené 

celkovou dobou života definovanou vzťahom (1) a exponenciálne klesá s časom. V prítomnosti 

dvoch druhov luminiscencie lokalizovaných centier sa prejaví dvojité exponenciálne 

doznievanie: 

                       i(t) = 𝑎1𝑒
−

𝑡

𝜏1 + 𝑎2𝑒
−

𝑡

𝜏2                                   (4) 

kde a1 a a2 sú príslušné amplitúdy jednotlivých zložiek. 
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1.1.2  Lokalizované optické centrum v pevnej matrici – 

model konfiguračnej súradnice 
 

Uvažujme bodový defekt v pevnej látke. Budeme sa zaujímať o elektronické vlastnosti 

takéhoto prímesového centra, ktoré sú spojené s optickou excitáciou a následným prechodom 

do základného stavu. Aby sme odlíšili lokalizované luminiscenčné centrum od dejov, kde sa 

pri luminiscencií fotónu zúčastňujú kvázičastice v kmitajúcej matrici (rekombinácia elektrón-

dierového páru), zavedieme pojem konfiguračnej súradnice. Vyjasnenie tohto pojmu nám 

umožní pochopiť, akým spôsobom excitované luminiscenčné centrum vstupuje do interakcie s 

defektnými módmi kmitov mreže vo svojom okolí a ako vplýva exciton-fononová interakcia na 

tvar optického centra. 

 

Uvažujme prímesový atóm o hmotnosti Mp zabudovaný v pevnej hostiteľskej látke pre 

prípad jedno-dimenzionálneho reťazca s jedným druhom atómov, ako je zobrazené na obrázku 

1.2 [2]:       

         

Obrázok 1.2: Jedno-dimenzionálny reťazec atómov obsahujúci opticky aktívny prímesový 

atóm o hmotnosti Mp 

 

Takýto defekt bude rozrušovať rovnovážne polohy hostiteľských atómov (𝑚 ≠ 𝑀𝑝). Ďalej 

uvažujme, že defekt je v základom elektrónovom stave, a rovnovážnu vzdialenosť medzi 

prímesovymi a najbližšími atómami s hmotnosťou m označme Qg0. Táto vzdialenosť je obecne 

rôzna od mriežkovej konštanty a. Celkovú energiu kmitajúcej prímesi potom môžeme napísať 

v tvare [4]: 

                                                    𝐸𝑔 = 𝐸𝑔0 +
1

2
𝑓𝑔(𝑄 − 𝑄𝑔0)

2
                                        (5) 

 

kde fg je efektívna silová konštanta, určujúca frekvenciu kmitov ωg=( fg/Mp)1/2 a (Q-Qgo) 

je okamžitá výchylka od rovnovážnej polohy Qg0. Súradnica Q sa nazýva konfiguračná 

súradnica. Zo vzťahu (5) je taktiež vidieť, že ide o kvantovo-mechanicky popis energetických 

hladín harmonického oscilátora, ktorý je reprezentovaný kmitajúcim atómom Mp. Energetické 

hladiny sú ekvidistantné, vzdialené o hodnotu ћωg (energetická vzdialenosť dvoch modrých, 

resp. červených čiarkovaných čiar na obrázku 1.3), ako je vidieť na obr. 1.3 [4]: 
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Obrázok 1.3: Energia  základného (g) a excitovaného (e) elektrónového stavu lokalizovaného 

centra ako funkcia konfiguračnej súradnice Q pre Huangov-Rhysov faktor S=2. 
 

V miestach kde príslušná vibronická hladina v energetickom spektre pretína parabolickú 

krivku je kvantovo-mechanická pravdepodobnosť nájdenia harmonického oscilátora v tomto 

energetickom stave najväčšia, s výnimkou základného vybraného stavu s energiou ћωg/2, kde 

pravdepodobnosť výskytu je najvyššia pre Q = Qg0 (bod A obrázok 1.3). 
 

Po prevedení prímesového atómu do excitovaného stavu, resp. na hladinu s väčším 

energetickým polomerom, sa efektívny polomer atómu zväčší a rovnovážna vzdialenosť sa 

zmení z hodnoty  Qg0  na Qe0 , kde  Qe0 > Qg0. Takáto excitácia môže byt uskutočnená pomocou  

veľmi rýchlej absorpcie fotónu o určitej energii a následnej relaxacií do novej rovnovážnej 

polohy Qe0 so súčasným fononovým uvoľnením. Absorpcia je taká rýchla, že sa jadrá v okolí 

prímesového atómu nestihnú preusporiadať do novej rovnovážnej konfigurácie a optické 

prechody elektrónových stavov sa dejú len vertikálne, podobne ako je znázornené na obrázku 

1.3 (vertikálny prechod medzi A a B). Táto aproximácia sa nazýva Frank-Condonovým 

princípom. Celkovú energiu prímesového atómu v excitovanom stave môžeme následne 

zapísať v tvare [4]: 

                                                   𝐸𝑒 = 𝐸𝑒0 +
1

2
𝑓𝑒(𝑄 − 𝑄𝑒0)

2                                                  (6) 

 

kde Ee0=Eg0+E0 a predpokladá sa, že excitácia nemení silovú konštantu fe = fg.  E0 je rovná 

elektrónovej excitačnej energií prímesového atómu a nazýva sa nulfononová energia. 

 

Ak napríklad predpokladáme absorpciu fotónu o energií һѵa = EB − EA a následnú 

excitáciu systému, tak najprv dôjde k energetickému prechodu z bodu B do bodu C (obrázok 

1.3), pretože bod B predstavuje vybudený vibračný stav. Systém z tohto nerovnovážneho stavu 

prechádza postupným preusporiadaním konfigurácie okolitých jadier do rovnováhy (minimum 

hornej paraboly na obrázku 1.3 v bode Q = Qe0,  resp. bod C) [2] s vyžiarením nadbytočnej 

energie vo forme fononu. Pri relaxácií teda ide o predanie časti elektrónovej excitačnej energie 

ER = ( EB − Ec ) vo forme tepla mreži. ER sa nazýva relaxačná energia a vyjadruje sa pomocou  

ћωg = ћωe = ћω: 

                                                           𝐸𝑅 = 𝑆ћ𝜔                                                                   (7) 

 

kde S sa nazýva Huangov-Rhysov faktor, ktorý predstavuje stredný počet fononov ћω 

emitovaných pri relaxácií systému z bodu B do bodu C, resp. z bodu D do bodu A. 
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V bode C je systém síce v rovnovážnom, ale excitovanom stave s konečnou dobou života. 

Po jej uplynutí prejde systém do základného stavu, resp. do bodu D, so súčasným vyžiarením 

luminiscenčného fotónu o energií  һѵl = EC − ED. Pri vyžiarení tohto luminiscenčného fotónu 

opäť nastáva vertikálny prechod z bodu C do bodu D s rovnakými výberovými pravidlami ako 

u absorpčných prechodov. Celý dej je ukončený uvoľnením relaxačnej energie ER = (ED − EA) 

a návratom do bodu A. Z obrázku 1.3  je taktiež vidieť, že vždy platí tzv. Stokesov zákon: 

                                                                         һѵ𝑎 ≥ һѵ𝑙                                                                                (8) 

 Ďalej môžeme vyjadriť (s ohľadom na obrázok 1.3) aktivačnú energiu EA, ako 

vzdialenosť bodu, v ktorom sa pretína horná a dolná parabola, resp. vzdialenosť bodu X od 

minima hornej paraboly vzťahom [4]: 

                                                                     𝐸𝐴 =
(𝐸0−𝐸𝑅)2

4𝐸𝑅
                                                                       (9) 

 

1.1.3 Tvar absorpčného a emisného spektra     

lokalizovaného centra 
 

Z obrázku 1.3 sa môže javiť, že absorpcia a emisia sú úzke čiary odpovedajúce 

vertikálnym prechodom z bodu A do B a z bodu C do bodu D. Lenže harmonické oscilátory 

základného aj exitovaného elektrónového stavu neustále kmitajú, takže počiatočný i konečný 

bod optického prechodu musí vziať do úvahy rozloženie pravdepodobnosti výskytu oscilátoru. 

Z toho plynie, že absorpčné spektrum bude tvoriť sériu ekvidistantných čiar vzdialenú o 

fononovú energiu ћω, ktorých intenzity budú modulované určitým pravdepodobnostným 

rozdelením. Emisné spektrum bude zrkadlovo symetrické vzhľadom k absorpčnému so 

spoločnou čiarou na nulfononovej energii E0. 

 
Pravdepodobnosť prechodu je úmerná kvadrátu maticového elementu dipólového 

prechodu. Ak predpokladáme nezávislosť operátoru dipólového momentu na konfiguračnej 

súradnici Q, je tvar spektrálnych čiar určený prekryvovým integrálom vlnových funkcií 

vibrujúcich jadier a pri T = 0 je tento tvar daný Poissonovým rozdelením [3]: 

 
                                                                𝐼(𝑛) ≈ 𝑒−𝑆 𝑆𝑛

𝑛!
, 𝑛 = 0,1,2… (10) 

 

kde I je intenzita prechodu zo základnej vibračnej hladiny, resp. základného elektrónového 

stavu, do n-tej hladiny excitovaného vibračného stavu. S je už skôr spomínaný Huangov-Rhysov 

faktor a odzrkadľuje silu exciton-fononovej väzby, pričom s rastúcim S rastie sila väzby.  

 

 Pre S = 0 bude spektrum tvorené jedinou čiarou, ktorá odpovedá nulfononovému 

prechodu do stavu n = 0. Naopak s rastúcim S budú pribúdať v spektre čiary s vyšším n a bude 

sa tak znižovať intenzita nulfononovej čiary I(0) = INP. Najpravdepodobnejšie budú teda 

prechody pre n ≈ S  a pravdepodobnosť prechodu bude klesať, ak sa hodnoty n a S budú od seba 

vzďaľovať. Energetická vzdialenosť medzi maximami absorpcie a emisie sa nazýva Stokesov 

posuv a jeho veľkosť je 2Sћω, ako je znázornené na obrázku 1.4 [2]: 
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Obrázok 1.4: Schéma vzniku optického absorpčného a luminiscenčného spektra v rámci 

Franckova-Condonova princípu pri T = 0 K. INP a IPW  označujú integrálne intenzity 

nulfononovej čiary a fononového krídla. 

 

Aj keď celý čas rozprávame o absorpcií, resp. emisii ako o čiarach, v skutočnosti optické 

prechody nie sú energetické čiary, ale už pri T = 0 K sú čiary rozšírené (nulové kmity a pod.). 

Rozšírenie čiary môže byť homogénne, dané dobou života excitovaného stavu, alebo 

nehomogénne, dané variabilnými parametrami matrice v okolí lokalizovaného centra. Ak 

označíme IPW, ako integrál z kontinua energie (pre rastúci parameter S a fononové čiary n ≥1), 

tak môžeme písať Debeyeův-Wallerův faktor vzťahom [3]: 

 

                                                               𝑢𝐷𝑊 =
𝐼𝑁𝑃

𝐼𝑁𝑃+𝐼𝑃𝑊
≤ 1 (11) 

 

Hodnota uDW  rýchlo klesá s rastom parametru S a s rastom teploty. 

 

1.1.4  Tepelné zhasínanie luminiscencie   
 

S ohľadom na obrázok 1.3 už vieme, že excitované centrum sa nachádza pri teplote blízke 

absolútnej nule v blízkosti C, pretože tepelné vibrácie sú minimálne. S rastúcou teplotou však 

rastie i amplitúda vibrácií centra okolo polohy Qe0. Pri dostatočne veľkej vibrácií okolo tejto 

polohy môže systém dosiahnuť bod X a prekonať tak potenciálovú bariéru o výške EA s 

pravdepodobnosťou danou vzťahom [1]:  

                                                                  𝑝 = 𝑝0𝑒
−𝐸𝐴
𝑘𝐵𝑇                                                                 (12) 

 
kde p0 (s-1) je frekvenčný faktor, ktorý je rádovo rovný frekvencií vibrácií mreže. Pri dosiahnutí 

bodu X môže excitované centrum prejsť do základného stavu nežiarivým prechodom, pretože 

systém sa teraz môže pohybovať i po potenciálovej krivke základného stavu. So súčasným vy-

žiarením fononov sa tak systém môže dostať z bodu X  do rovnováhy v bode A. Pri vysokej 

koncentrácii luminiscenčných centier teda medzi nimi nastáva veľmi účinný prenos energie, 

ako dôsledok zníženej priemernej vzdialenosti medzi centrami. Absorbovaná energia medzi 

nimi migruje, ale nie je vyžiarená. Tento jav nazývame koncentračné zhasínanie luminiscencie 

[2]. 
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Vzťah (12) vyjadruje pravdepodobnosť nežiarivého prechod (𝑝 = 𝜏𝑛𝑟
−1). Ak budeme 

predpokladať, že pravdepodobnosť žiarivého prechodu (𝜏𝑟
−1) je nezávislá na teplote, dostaneme 

kvantovú účinnosť luminiscencie v tvare [3]: 

 

                                                        𝜂 =
1

1+𝜉𝑒𝑥𝑝(−𝐸𝑎 𝑘𝐵⁄ 𝑇)
                                                           (13) 

 

kde ξ = τrp0 a η s rastúcou teplotou klesá. Tento jav sa nazýva tepelné zhasínanie luminiscencie. 

 
1.1.5  Detektory 

 

1.1.5.1 Fotonásobič 
 

Fotonásobič je zariadenie, ktoré využíva k detekcií elektromagnetického žiarenia fotoe-

lektrický jav, Skladá sa z fotokatody vyrobenej z citlivého fotomateriálu, vstupnej elektrónovej 

optiky, systému dynod a anódy, z ktorej je odoberaný výsledný elektrický prúd (viď. obrázok 

1.5 [5]). Fotón, ktorý bol emitovaný napr. zo scintilátoru, dopadá na fotokatodu a na základe fo-

toelektrického javu spôsobí na fotokatode emisiu elektrónov [5]. 

 

Dopadajúce fotóny môžu uvoľniť v katóde viazané elektróny, ak majú energiu һѵ väčšiu 

než výstupnú prácu Φ fotokatodového materiálu (һѵ > Φ). Je teda vidieť, že materiál fotokatody 

určuje spektrálny rozsah citlivosti fotonásobiča (od 300 nm do 1100 nm [6]) a neexistuje typ 

fotonásobiča, ktorý by pokryl celú spektrálnu oblasť.  

 

Parameter popisujúci vhodnosť spektrálneho použitia fotonásobiča sa nazýva spektrálna 

citlivosť fotokatody k(λ). Ak dopadá na fotokatodu žiarivý tok dΦ  monochromatický v 

intervalu λ až λ+ dλ, vznikne fotoelektrický prúd dS [7]. Spektrálna citlivosť fotokatody je 

potom definovaná vzťahom [7]: 

                                                    𝑘(𝜆) =
𝑑𝑆

𝑑𝛷
=

𝑑𝑆

𝑑𝐼∗𝐴
 (14) 

 

kde A (cm2) je veľkosť fotocitlivej plochy fotonásobiča, Φ (lm) je svetelný tok, I (W/cm2) je 

intenzita dopadajúca na plochu A. 
 

Fotoelektróny sú za pomoci vysokonapäťového elektrického poľa urýchlené a 

fokusované na prvú dynodu, kde po dopade každý z nich uvoľní δ sekundárnych elektrónov. 

Po urýchlení tieto sekundárne elektróny znovu dopadajú na ďalšiu dynodu, kde sa uvoľnia 

ďalšie sekundárne elektróny (viď. Obrázok 1.5), a takýmto spôsobom dochádza k lavínovému 

rastu počtu elektrónov. Počet fotoelektronov tak rastie ako mocninová funkcia, ktorej mocniteľ 

je počet dynod (G = δn). Veličina G sa nazýva zisk fotonásobiča (je to bezrozmerná veličina a 

dosahuje hodnôt 105 - 107 [3]). 
 

Dynody sú zvyčajne pokryté vrstvou materiálu s vysokým koeficientom sekundárnej 

emisie δ (BeO, GaP, KCsSb). Elektróny sú následne zbierané anódou, prevedené pracovným 

odporom a spracované do elektrického signálu. Taktiež je potrebne pri konštrukcii fotonásobiča 

brať do úvahy temný prúd fotonásobiča (Id), ktorý vzniká v dôsledku termoemisie elektrónov z 

katódy, a je veľkým problémom hlavne pre fotonásobiče citlivé v infračervenej oblasti. Na 

redukciu tohto nežiaduceho šumu sa používa chladenie fotonásobiča (termoelektrický Peltierov 

článok či kvapalný dusík) [7].  
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Obrázok 1.5 : Obecná schéma fotonásobiča 

 
1.1.5.2 Lavínová fotodióda 
 

Princíp lavínovej fotodiódy spočíva vo vytvorení elektrón-dierového páru v polovodiči 

pomocou vnútorného fotoelektrického javu. Následné rozdelenie náboja, pomocou elektrického 

poľa, vedie k fotovoltaickému napätiu na výstupe detektora, ktoré je potom spracované 

elektronicky. Fotodiódy majú oproti fotonásobiču o mnoho širší spektrálny obor smerom do 

blízkej infračervenej oblasti. 
 

Hlavná časť lavínovej fotodiódy pozostáva z P-I-N polovodičovej štruktúry s vysokým 

priloženým zvareným napätím. Slabo dotovaná oblasť I (intrinzická) je vložená medzi silne 

dotované oblasti P a N. Vrstva I je vrstva vlastného polovodiča bez dotácií, a jej odpor je na 

rozdiel od dotovaných oblastí (P a N) vyšší. V tejto oblasti je silné, rovnomerne rozložene 

elektrické pole, ktoré urýchľuje nosiče náboja a zlepšuje tak dynamické vlastnosti súčiastky 

[8].  

Dopadajúci fotón, ktorý musí mať energiu väčšiu než šírka zakázaného pásu (ďalej Eg), 

vytvára pár elektrón-diera, ktorý je následne za pomoci vnútorného elektrického poľa 

disociovaný. Elektrón a diera sú tak urýchľované opačným smerom. Ak tieto páry dostanú od 

fotónu väčšiu energiu než  je Eg , môžu pomocou nárazovej ionizácii generovať ďalšie  elektrón-

dierové páry, ktoré následne rovnakým spôsobom generujú ďalšie páry.   

 

Aby sa dosiahol lavínový efekt, musíme docieliť veľké zrýchlenie elektrónov 

generovaných fotónov. Toto zrýchlenie je možné dosiahnuť pomocou veľkého napätia 

pripojeného v záverom smere, pričom vnútri fotodiódy vzniká silné elektrické [8]. Vysoko-

energetické voľné elektróny potom narážajú do okolitých atómoch v kryštálovej mriežke 

a vyrážajú tak ďalšie elektróny, z ktorých vznikajú nové elektrón-dierové páry. Tie sú silným 

elektrickým poľom taktiež urýchľované a vzniká tak fotonásobenie. Princíp usporiadania 

lavínovej fotodiódy je zobrazený na obrázku 1.6 [8]: 
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Obrázok 1.6: Princíp usporiadania lavínovej fotodiódy 

 

Pre účinnú a funkčnú konštrukciu lavínovej fotodiódy je však potrebné vyrábať lavínové 

fotodiódy z materiálu, v ktorých dochádza k násobeniu len jedného druhu nosičov prúdu, kvôli 

možnosti lavínového prierazu nosičov a následného zničenia fotodiódy a taktiež z dôvodu 

šumu. 

Taktiež pre čo najlepšiu citlivosť detektora by bolo najlepšie mať čo najhrubšiu intrisicku 

vrstvu, aby sa tak fotóny mohli maximálne absorbovať a maximálne tak generovať elektrón-

dierové páry. Naproti tomu kvôli silnému elektrickému poli, ktoré je potrebné pre disociáciu 

nosičov náboja, je potrebné mať intrisicku vrstvu čo najužšiu [8]. Tieto protichodné 

konštrukčné požiadavky vyústili v konštrukciu lavínovej fotodiódy, ktorá obsahuje samostatnú 

oblasť širokej absorpcie fotónov oddelenú od tenkej oblasti, v ktorej dochádza k násobeniu 

nosičov prúdu.  

 
1.1.5.3 Mnohokanálové detektory (CCD) 

 

Do teraz diskutované detektory (fotonásobič, lavínová dióda), ktoré merajú fotónový tok 

v jedinom bode priestoru, sa radia medzi tzv. jednokanálové detektory. Naopak tzv. 

mnohokanálové detektory, môžu súčasne detektovať tok fotónov vo viacerých bodoch priestoru 

[3]. To znamená, že oproti jednokanálovým detektorom mnohokanálové detektory umiestnené 

za výstupom spektrografu dokážu zaznamenať intenzitu a vlnovú dĺžku v určitej spektrálnej 

oblasti, poprípade celého spektra. To vedie  k odstráneniu chyby merania v dôsledku časovej 

nestability, k časovej úspore merania a možnosti monitorovania spektra v reálnom čase.  
 

Fellgettova výhoda týchto mnohokanálových detektorov, z ktorej vychádza integrácia 

spektra po ľubovoľne dlhý časový úsek, vedie k lepším šumovým a detekčným vlastnostiam 

detektora. Fellgettová výhoda mnohokanálového detektora vlastne spočíva v zvýšeniu pomeru 

signálu ku šumu oproti jednokanálovému detektoru, ako funkcia odmocniny z doby n 

integrovania pixelov, resp. detekčných elementov mnohokanálového detektora [3]: 
 

(
𝑆

𝑁
)
𝐹𝑒𝑙𝑙𝑔𝑒𝑡𝑡𝑒

= √𝑛 (
𝑆

𝑁
)
0
         (15) 

 

kde S značí signál, N značí tzv. výstrelový šum na detektore a index 0 označuje, že sa jedná o 

jednokanálový detektor. 
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Vzťah (15) však nezahrňuje termálny šum, ktorý môže byť redukovaný chladením. 

Taktiež je zo vzťahu (15) vidieť, že predĺžením doby, počas ktorej dané spektrum integrujeme, 

dokážeme pomer S/N zvýšiť, platíme však za to tzv. zvýšenou únavou detektoru. 
 

CCD čip (konštrukcia CCD čipov je vyobrazená na obrázku 1.7 [3]), jeden z typov 

mnohokanálových detektorov, je tvorený reťazcom do radov usporiadaných kremíkových 

doštičiek, ktoré sú bohato dotované na polovodič typu P. Na povrchu doštičky je naparená 

tenučká vrstva SiO2 (izolačná funkcia), na ktorú sú z druhej strany priložené MOS (metal-oxid-

semiconductor) kondenzátory [9]. Elektródy sú usporiadané do matice a svojím elektrickým 

poľom vytvárajú v substráte potenciálové jamy, čím rozdeľujú základnú doštičku na jednotlivé 

obrazové elementy (pixely) štvorcového tvaru. Veľkosť pixelu je cca. 6 x 6 μm (a viac) a v 

súčasnej dobe je možné vyrobiť čip o veľkosti 5000 x 5000 pixelov [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1.7: (a) Schéma CCD detektoru. (b) Prenos náboja v CCD detektore. 

 

Z obrázku 1.7 je vidieť, že ide vlastne o reťazec detektorov, v ktorom je pixel definovaný 

pomocou trojice elektród s premenným priloženým napätím. Dopadajúce svetlo následne 

generuje fotoelektróny a tie môžu byť zachytené a uložené v lokalizovaných potenciálových 

jamách.  

 

Následne dochádza k prenosu výsledného súčtu náboja daného pixelu do susedného. 

Počas expozície svetlom je napätie na strednej elektróde pixelu. Na konci expozície je 

integrovaný náboj v každom pixelu prenesený pod krajnú elektródu pixelu a následne do 

susedného pixelu v danom stĺpci. Náboj je zo všetkých pixelov daného riadku prevedený do 

čítacieho registru a z čítacích registrov do výstupného uzlu [3]. Vo výstupnom uzle je náboj 

prevedený na napätie, ktoré je ďalej zosilňované. Z tohto mechanizmu čítania je potom známy 

počet fotoelektronov v každom pixelu CCD detektoru, ktoré sú potom premietnuté na 

obrazovku elektronicky ako spektrum. 
 

Popíšme ďalej princíp funkcie CCD pixelu (elementárny prvok CCD čipu), ktorý je 

zobrazený na obrázku 1.8 [6]. Na hradlo je priložený kladný pulz UG, ktorý vytvorí pod 

kontaktom oblasť hlbokého ochudobnenia, resp. oblasť priestorového náboja (ďalej už len 

OPN), ktorá výtvory potenciálovú jamu, kde sa môžu zachytávať nagenerovane elektróny (tie 

predstavujú  signálny náboj Qn < 0). Efektívna hĺbka jamy ψS je funkciou Qn [6]. Pokiaľ trvá 

pulz UG, môžeme signálny náboj skladovať pod hradlom. Pozdĺž reťazca CCD je 

nadifundovaná oblasť P+ vytvárajúca ochranný prstenec, ktorý zabraňuje rozširovaniu OPN do 

strán a tým uniku náboja z kanálu. 



 

12 
 

 
Obrázok 1.8: CCD pixel 

 

Na každý pixel, resp. fotodiódu je priložené záverné napätie, ktoré nabije diódu ako 

kondenzátor. Dopadajúce fotóny generujú páry elektrón-diera, ktoré prispievajú k vodivosti v 

kondenzátoru a kondenzátor sa tak následne vybíja. Potom sa pixely znovu dobíjajú a veľkosť 

potrebného prúdu na dobitie daného pixelu je potom úmerná fotónovému toku, ktorý dopadá 

na daný pixel príslušný danej vlnovej dĺžke [9]. CCD detektory sa vyznačujú hlavne svojou 

obrovskou citlivosťou.  

 

Spektrálna citlivosť CCD detektoru je daná materiálom (obyčajne kremík), z ktorého je 

vyrobený. Spektrálny interval, v ktorom CCD detektor meria, závisí na jeho dĺžke a na disperzii 

použitého monochromátoru. Hlavným zdrojom šumu sú tepelne generované elektróny - temný 

prúd ntemný, ktorý môže byť redukovaný chladením. Najmenší detekovateľný signál je 

obmedzený tzv. odčítacím šumom nread (readout noise), prípadne výstrelovým šumom nshot. Pre 

celkový šum CCD detektoru potom platí [3]: 

 

𝑁𝐶𝐶𝐷 = √|𝑛𝑠ℎ𝑜𝑡
2| + |𝑛𝑡𝑒𝑚𝑛ý

2| + |𝑛𝑟𝑒𝑎𝑑
2|      (16) 

 

1.2  Metódy časovo rozlíšenej  luminiscenčnej 

spektroskopie 
 

Cieľom časovo rozlíšenej luminiscenčnej spektroskopie je analýza a identifikácia 

luminiscenčného centra, poprípade žiarivého rekombinačného procesu, pomocou rozličných 

meracích techník, ako je meranie časového priebehu luminiscencie – dohasínanie luminiscencie 

(po vypnutí excitačného zdroja), meranie emisných a excitačných spektier, meranie závislosti 

intenzity luminiscencie na intenzite excitacie. V súčasnej dobe, kedy dochádza k veľkým 

pokrokom v oblasti generácie ultrakrátkych pulzov, je preto časovo rozlíšená luminiscenčná 

spektroskopia široko používanou analýzou látok. V nasledujúcich kapitolách si stručne 

popíšeme pár detekčných a zobrazovacích techník časovo rozlíšených meraní.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

1.2.1  Zobrazenie priamej luminiscenčnej odozvy 
 

Signál z jednokanálového detektoru (fotodióda, fotonásobič, lavínová dióda) je privedený 

na vstup osciloskopu a následne zobrazený na obrazovke. Ak chceme zachytiť časový priebeh 

znižovania signálu po ukončení budenia, je potrebné buď prerušovať optický zväzok 

mechanickým prerušovačom (chopper), alebo excitovať čo najkratším svetelným pulzom. 

Krivky doznievania luminiscencie sú zvyčajne merané pre monochromatický luminiscenčný 

signál iλ(t), kvôli možnej silnej závislosti priebehu dohasínania na vlnovej dĺžke emisného 

žiarenia. 
 

Po zmeraní kriviek iλ(t) ich následne analyzujeme. Môže ísť o klasické jedno-

exponenciálne doznievanie s dobou doznievania τ, ako popisuje vzťah (3), ale tieto krivky môžu 

byt popísané i oveľa zložitejšími funkciami (hyperbolické, dvojexponenciálne atď.). Zo 

štatistického hľadiska môžeme definovať strednú dobu dohasínania t výrazom [3]: 
 

�̄� =
∫ 𝑡𝑖𝜆(𝑡)𝑑𝑡
∞
0

∫ 𝑖𝜆
∞
0

(𝑡)𝑑𝑡
                                                       (17) 

 

kde iλ(t) predstavuje hustotu pravdepodobnosti výskytu časového intervalu t, počas ktorého sa 

žiarič nachádza vo vybudenom stave. Pre jedno-exponenciálne doznievanie dostávame 

výpočtom zo vzťahu (17) t = τ. Pre zložitejšie krivky iλ(t) sa definuje τ ako doba, za ktorú 

hodnota počiatočnej intenzity klesne na jednu e-tinu.  
 

Z požiadaviek na experimentálne usporiadania (dostatočná rýchlosť, citlivosť, linearita v 

odozve na optický signál) plynie, že priamym meraním luminiscenčnej odozvy systému 

môžeme merať len relatívne pomalú luminiscenčnú odozvu. Zmeranú luminiscenčnú odozvu 

je potrebné ešte ďalej matematicky spracovať pomocou dekonvolucie krivky doznievania [3]: 
 

𝑅𝜆(𝑡) = ∫ 𝐿
∞

0
(𝑡 − �́�)𝑖𝜆(�́�)𝑑�́�                                         (18) 

kde L(t-t
,
) predstavuje časový tvar budiaceho pulzu zobrazený detekčným systémom. Ak je 

dĺžka excitačného pulzu omnoho kratšia než doba doznievania luminiscencie, môžeme 

aproximovať túto funkciu delta funkciou. Tvar pulzu L(t) sa zisťuje napríklad meraním 

odrazeného alebo rozptýleného budiaceho žiarenia. 
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1.2.2  Metoda fázového posuvu 
 

Podstata tejto metódy spočíva v sínusovej modulácii excitačnej intenzity žiarenia s 

modulačnou frekvenciou ω. Luminiscenčná odozva teda bude mať taktiež sínusovo 

modulovaný časový priebeh s rovnakou modulačnou frekvenciou ω, ale v dôsledku konečnej 

doby života vybudeného stavu τ sa jednak luminiscenčná odozva fázovo posunie o uhol φ 

vzhľadom k excitačnej funkcii a taktiež hĺbka modulácie bude menšia tak, ako je znázornené 

na obrázku 1.9 [3]: 

Obrázok 1.9: Modulácia excitačného žiarenia a luminiscenčnej odozvy metódy fázového 

posuvu. 

 
Taktiež platia vzťahy [3]: 

𝑡𝑔(𝜙) = 𝜔𝜏                                                         (19) 

 

𝑚 = (1 + 𝜔2𝜏2)−1 2⁄ = 𝑐𝑜𝑠(𝜙)                                             (20) 

 
kde m=(B:A)/(b:a) je pomer hĺbok modulácie budiaceho žiarenia a luminiscencie (viď. obrázok 

1.9). Zo vzťahov (19) a (20) sa dá spočítať doba dohasínania luminiscencie τ  meraním φ, resp. 

m. Tieto vzťahy však platia len ak priebeh luminiscencie má mono-exponenciálny priebeh.  

Ak je situácia iná, dáva táto metóda len rádovú informáciu o rýchlosti kinetiky procesov 

v látke. Úspešnosť tejto metódy závisí na tom, ako veľmi sa modulačná frekvencia ω približuje 

hodnote 1/τ. Obor použiteľnosti tejto metódy sa preto pohybuje v rozmedzí frekvencií ω/2π ≈ 

1 - 30 MHz. 
 

Výhodou tejto metódy je, že dokáže sledovať kinetiku pomerne veľmi rýchlej 

luminiscencie bez potreby excitácie pomocou ultrakrátkych svetelných pulzov. K excitácií stačí 

použiť spojito pracujúcu lampu a k modulácií sa najčastejšie používa difrakcia budiaceho 

žiarenia na ultrazvukovom vlnení. 

  

1.2.3 Časovo-korelované fotónové čítanie 
 

Táto metóda (ďalej ako TCSPC – time corelated single photon counting) vychádza zo 

štatistického chovania luminiscenčných fotónov. Pri TCSPC sa nechá skúmaná vzorka 

opakovane excitovať pomocou pulzného svetelného zdroja s vysokou opakovacou frekvenciou 

(v rade kHz až MHz) [10]. Okamih vyžiarenia budiaceho pulzu slúži ako referenčný čas. Behom 

merania sa zaznamenáva počet výskytov jednotlivých fotónov v rôznych časových okamihoch 

od vyžiarenia excitačného pulzu. Dôležitou podmienkou je, že pri každom excitačnom pulze 
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môže byť detekovaný nanajvýš jeden emitovaný fotón. Excitačný pulz predstavuje pro TCSPC 

elektroniku START signál, zatiaľ čo emisný signál (registrácia prvého emisného fotónu) hraje 

rolu STOP signálu [10]. Intenzita fluorescencie musí byť naviac veľmi nízka, aby bolo možné 

registrovať prílety jednotlivých fotónov. K detekcií jednotlivých fotónov sa používajú 

fotodetektory s vysokým vnútorným ziskom. Predovšetkým sa jedná o fotonásobiče, 

mikrokanálové deskové fotonásobiče a lavínové fotodiódy [3]. 

 

Princíp funkcie TCSP je zobrazený na obrázku 1.10 [10]. Hlavné komponenty pre 

spracovanie signálu pomocou metódy TCSPC sú diskriminátor konštantnej frakcie (CFD 

= Constant fraction discriminator), prevodník čas→amplituda napätia (TAC = Time-to-

Amplitude Converter), zosilňovač (medzi TAC a ADC) a analógový digitálny prevodník (ADC 

= Analogue-to-Digital Converter) [10]. 

Excitační signál (START) a signál z detektoru (STOP) sú vedené na CFD, ktorý produ-

kuje logický časový signál v okamihu, kedy vstupný pulz dosiahne určitej danej frakcie svojej 

amplitúdy. Prevodník čas→amplituda začne vplyvom časového START signálu generovať na-

pätie lineárne rastúce s časom. Toto napätie prestane byť generovane v okamihu, kedy prevod-

ník zaznamená príchod časového STOP signálu. Výstupný napäťový signál TAC je potom 

úmerný časovému intervalu medzi START a STOP signálom. Toto napätie je ďalej spracované 

A/D prevodníkom (ADC) a uložené v pamäti počítača.  Pre veľké množstva START-STOP cyk-

lov potom nameraný histogram odpovedá priebehu dohasínania luminiscencie [10].  

 

 

Obrázok 1.10:Princíp funkcie TCSP elektroniky. 

 

TCSP je veľmi citlivá metóda umožňujúca merať časovo rozlíšenú luminiscenciu 

s časovým rozlíšením v ráde pikosekund až nanosekund. Fyzikálnou podstatou tejto metódy je, 

že pravdepodobnosť vyžiarenia fotónu do daného uhlu je v rôznych časových  intervaloch 

úmerná počtu vybudených luminiscenčných centier. Úspešnosť tejto metódy spočíva na dvoch 

základných experimentálnych požiadavkách. Jednak intenzita luminiscencie musí byť nízka, 

aby sme boli schopný registrovať prílety jednotlivých fotónov a taktiež, z dôvodu štatistickej 

presnosti tejto metódy, musíme realizovať veľký počet impulzov. 
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1.2.4 Boxcar integrátor 

 
Pomocou prístroja Boxcar integrátor môžeme zisťovať informácie o priebehu 

luminiscencie na danej vlnovej dĺžke s oveľa širšou škálou možností (meranie časovo 

rozlíšených luminiscenčných spektier) na rozdiel od predchádzajúcich meracích techník. 

Princíp a konštrukcia prístroja Boxcar integrátor je vyobrazená na obrázku 1.11 [3].  

 

Do prístroja vstupuje skúmaný signál s opakovacou periódou Tp, z čoho plynie, že 

spúšťací impulz (trigger) musí byť synchrónny so signálom (aby Boxcar pracoval správne). 

Signálový kanál obsahuje širokopásmový predzosilňovač, rýchly vzorkovací spínač a 

nízkofrekvenčné RC filtri. K zapnutiu vzorkovacieho spínača (gate) na dobu TG dochádza po 

dobe TD od príchodu trigrovacieho pulzu, ktorá je presne definovaná. Behom doby TG  dochádza 

teda k nabitiu kondenzátora [3]. Celý proces sa opakuje s opakovacou frekvenciou f = 1/Tp. 

Vzhľadom k času oneskorenia TD je možné merať v dvoch rôznych režimoch. Buď môžeme TD 

ponechať konštantné alebo TD necháme rásť lineárne s časom.  

 Obrázok 1.11:Schéma činnosti Boxcar integrátor. 

 
Druhý režim sa používa pri zisťovaní luminiscenčnej kinetiky, v ktorom pri príchode 

každého nasledujúceho signálneho pulzu spínač vzorkuje jeho amplitúdu v čase o určitom Δt 

neskoršom než v predošlom meraní. Taktiež časová konštanta RC je oveľa väčšia než je TG, čo 

ma za dôsledok, že kapacita rastie po malých krokoch, ako je zobrazené na obrázku 2.7. 

Kondenzátor sa súčasne pomaly vybíja čo ma za následok, že výstupný signál sa asymptotický 

blíži k priemernej hodnote amplitúdy výstupného pulzu v danom časovom úseku [3]. Tento 

spôsob detekcie sa taktiež nazýva exponenciálne priemerovanie. 

 
Režim s konštantnou dobou TD  sa používa pri meraní časovo rozlíšených emisných 

spektier. Monochromátor je najprv skenovaný pre zvolenú dobu TD. Počas TG  je v čase 

segmentovaný ten istý úsek pulzu, ale mení sa vlnová dĺžka žiarenia. Vhodne zvolenou 

rýchlosťou rozmetania vlnovej dĺžky monochromátoru, vzhľadom k parametrom usporiadania  

sústavy (f, RC, TG), dôjde opäť k exponenciálnemu stredovaniu. Výsledok je luminiscenčné 

spojité spektrum pri pulznom budení. 
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1.2.5  Rozmietacia kamera 
 

Rozmietacia kamera je prístroj, ktorý ako jeden z mála dokáže detektovať luminiscenčné 

deje v pikosekundovej a femtosekundovej časovej škále. Tento prístroj prevádza časovú 

informáciu svetelnej udalosti na priestorovú informáciu, a tak v sebe kombinuje princíp činnosti 

fotonásobiča a osciloskopu. 

 

Schéma rozmietacej kamery je vyobrazená na obrázku 1.12 [4]. Svetlo je nasmerované 

na fotokatódu, ktorá produkuje po dopade svetla elektróny ako dôsledok vonkajšieho 

fotoefektu. Elektróny sú urýchľované v katódovej trubici a prechádzajú elektrickým poľom 

medzi dvoma platňami. Priložené vertikálne napätie medzi platňami elektróny bočne 

vychyľuje. Zmenou napätia medzi platňami možno dosiahnuť rýchlu zmenu odklonu 

elektrónov [11].  

 

Elektróny generované svetelným pulzom sú teda rozmietané so známou rýchlosťou po 

dráhe, ktorú taktiež poznáme. Vychyľujúce napätie je taktiež zapínané synchrónne so 

svetelným pulzom. Týmto spôsobom dochádza ku konverzii časovej informácie na priestorovú 

informáciu.  

 Obrázok 1.12: Schéma činnosti rozmietacej kamery 

 

Elektróny dopadajú následne na mikrokanálovú doštičku, kde dochádza k ich násobeniu 

pomocou sekundárnej elektrónovej emisie. Sekundárne emitované elektróny potom dopadajú 

na fluorescenčné tienidlo, čo vytvára fosforeskujúci obrázok. Tento fosforeskujúci obrázok teda 

zachycuje časové rozloženie intenzity dopadajúceho luminiscenčného pulzu vo forme 

priestorového rozloženia intenzity fluorescencie vo zvislom smere. Na zmeranie výsledného 

obrazu môžeme následne použiť CCD detektor [11]. 
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1.3 Meranie ultrarychlých procesov 

 
1.3.1 Nelineárna susceptibilita tretieho rádu 

 

Nelineárne dielektrikum je na rozdiel od lineárneho popísane nelineárnym vzťahom 

medzi 𝑃 a 𝐸. Intenzita elektrického poľa optickej vlny laserového žiarenia je obvykle i pri 

fokusacii mala v porovnaní s typickým poľom vnútri kryštálu. Vzťah medzi 𝑃 a 𝐸 sa stáva  pre 

zväčšujúce sa 𝐸 mierne nelineárnym [12]. V tomto prípade sa da v okolí 𝐸 = 0 rozvinúť 

funkčnú závislosť 𝑃 na 𝐸 v Taylorov rozvoj [12]: 

 

𝑃 = 𝜀0𝜒𝐸 + 2𝑑𝐸2 +
3

4
𝜀0𝜒

(3)𝐸3 + ⋯                                     (21) 

 

Podľa Lorentzovho modelu vieme, že vonkajšie elektromagnetické pole rozkmitavá 

v látke oscilátory, a ak je pole dostatočne silné, môže rozkmitávať dipólové momenty na 

vyšších harmonických frekvenciách. Ak budeme chcieť riešiť problém kvantovo, tak musíme 

riešiť Schrödingerovú rovnicu (ďalej už len SR) s poruchovou časťou hamiltoniánu V(t) [13]. 

Tento problém môžeme riešiť poruchovým počtom a predpokladať tak vlastnú funkciu 

porušeného hamiltoniánu ako mocninovú radu. Členy tejto rady budú predstavovať vlnové 

funkcie pre jednotlivé stupne poruchy. N-tý príspevok vlnovej funkcie 𝜓(𝑁)(𝑟, 𝑡) potom môžeme 

napísať v tvare [14]: 

𝜓(𝑁)(𝑟, 𝑡) = ∑ 𝑎𝑙
(𝑁)(𝑡)𝑙 ∗ 𝑢𝑙(𝑟)𝑒

−𝑖𝜔𝑙𝑡                               (22) 

 

kde 𝑢𝑙(𝑟) rieši stacionárnu SR s vlastným číslom 𝐸𝑙 a 𝑎𝑙
(𝑁)(𝑡) je amplitúda pravdepodobnosti N-

tého radu poruchového počtu vlastného energetického stavu l v čase t [14]. Dosadením predpisu 

(22) do porušenej SR nájdeme koeficienty: 

 

�̇�𝑚
(𝑁)

(𝑡) = (𝑖ћ)−1 ∑ 𝑎𝑙
(𝑁−1)(𝑡)𝑙 ∗ 𝑉𝑚𝑙(𝑟)𝑒

−𝑖𝜔𝑚𝑙𝑡                       (23) 

 

kde 𝑉𝑚𝑙(𝑟) je dipólový moment prechodu a 𝜔𝑚𝑙 je frekvencia prechodu medzi energetickými 

hladinami l a m.  

 

Vidíme, že ak chceme zistiť amplitúdu pravdepodobnosti N-tého radu poruchy, tak 

z rovnice (23) vyplýva, že potrebujeme zistiť koeficient (N-1)-ho rádu pričom amplitúdu 

pravdepodobnosti 𝑎𝑙
(0)

 položíme delta funkcií medzi určitými hladinami [14]. Výpočtom, 

pomocou rovnice (23), zistíme postupne amplitúdy pravdepodobnosti 𝑎𝑙
(1)

, 𝑎𝑙
(2)

až 𝑎𝑙
(3)

. Ak 

následne zapíšeme elektrické pole ako lineárnu kombináciu monochromatických zložiek, tak 

dostávame [14]:  

 

𝑎𝜈
(3)(𝑡) =

1

ћ3
∑ ∑

[𝜇𝜈𝑛𝐸(𝜔𝑟)][𝜇𝑛𝑚𝐸(𝜔𝑞)][𝜇𝑚𝑔𝐸(𝜔𝑝)]

(𝜔𝜈𝑔−𝜔𝑝−𝜔𝑞−𝜔𝑟)(𝜔𝑛𝑔−𝜔𝑝−𝜔𝑞)(𝜔𝑚𝑔−𝜔𝑝)
𝑒−𝑖(𝜔𝜈𝑔−𝜔𝑝−𝜔𝑞−𝜔𝑟)𝑡

𝑚𝑝𝑞          (24) 

 

kde 𝜇𝜈𝑛 (a podobne pre ostatné indexy) je dipólový moment prechodu medzi hladinami ν a n, 

𝜔𝜈𝑔 (a podobne pre ostatné indexy) je frekvencia prechodu medzi hladinami ν a g a 𝜔𝑝, resp. 

𝐸(𝜔𝑝) sú jednotlivé monochromatické frekvencie, resp. amplitúdy polí. 

 

Následne vypočítame strednú hodnotu dipólového momentu medzi jednotlivými 

poruchovými stavmi, tak aby pri súčine jednotlivých stavov sedel rád poruchy dipólového 
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momentu. Využitím vzťahu medzi polarizáciou a dipólovým moment spolu s (21) a s uvážením 

vysoko nerezonančnej excitácie dostávame predpis pre nelineárnu susceptibilitu tretieho radu 

[14]: 

𝜒𝑘𝑗𝑖ℎ
(3)

(𝜔𝜎,𝜔𝑟,𝜔𝑞,𝜔𝑝) =
𝑁

𝜀0ћ
3
∑

𝜇𝑔𝜈
𝑘 𝜇𝜈𝑛

𝑗 𝜇𝑛𝑚
𝑖 𝜇𝑚𝑔

ℎ

(𝜔𝜈𝑔−𝜔𝜎)(𝜔𝑛𝑔−𝜔𝑝−𝜔𝑞)(𝜔𝑚𝑔−𝜔𝑝)
𝑚𝑛𝜈                  (25) 

 

kde index i,j,k,l označujú kartézske súradnice elektrických polí, resp. polarizácie, N je hustota 

atómov v látke. 

 

1.3.2 Nelineárny index lomu 
 

Uvažujme nelineárne centrosymetrické prostredie, ktorého polarizáciu môžeme písať 

v tvare [14]: 

𝑃 = 𝑃𝐿 + 𝑃𝑁𝐿 = 𝑃(1) + 𝑃(3) = 𝜀0𝜒
(1)𝐸 +

3

4
𝜀0𝜒

(3)𝐸3                         (26) 

 

Pomocou vzťahu medzi polarizáciou, elektrickým poľom a elektrickou indukciou môžeme 

ľahko nahliadnuť, že platí [14]: 

 

𝑛2 = 𝜀𝑟 = 1 +𝜒(1) +
3

4
𝜀0𝜒

(3)𝐸2 = 1 +𝜒(1) +𝜒𝑁𝐿                       (27) 

 

Následne pomocou rozvoja indexu lomu a uvážením aproximácie, kedy 𝜒𝑁𝐿 ≪ 𝜒(1), 

dostávame pre index lomu vzťah [14]: 

 

𝑛 = 𝑛0 +
𝜒𝑁𝐿

2𝑛0
= 𝑛0 +

3𝜒(3)

8𝑛0
𝐸2 = 𝑛0 + �́�2𝐸

2                               (28) 

 

Index lomu n sa pritom zapisuje pomocou intenzity I v tvare 𝑛 = 𝑛0 + 𝑛2𝐼, kde 𝑛2 má tvar: 

 

𝑛2 =
3𝜒(3)

8𝑛0
2𝜀0𝑐

                                                           (29) 

 

Index lomu n je teda nelineárnym indexom n2 ovplyvňovaný skrz 𝜒(3)a závisí lineárne na 

I. Nelineárna suscptibilita je pritom čisto reálna s uvážením excitácie ďaleko od rezonancie 

(podobne ako pri odvodzovaní nelineárnej susceptibility v odstavci 1.3.1). 
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1.3.3 Nelineárna absorpcia 
 

V predchádzajúcich odstavcov sme predpokladali čisto reálnu zložku susceptibility. 

V reálnych prostrediach je však imaginárna zložka nenulová a intenzita, šíriaca sa takýmto 

absorbujúcim prostredím v smere z, sa správa podľa Lambert-Beerovho zákona: 

 

𝐼 =  𝐼0𝑒
−𝜅𝑧                                                        (30) 

 

kde 𝐼0 je intenzita na vstupe do materiálu a 𝜅 je absorpčný koeficient, ktorý by sme podobnou 

procedúrou ako pre nelineárny index lomu v odstavci 3.2, získali v tvare [14]: 

 

𝜅 = 𝜅0 + 𝜅2𝐼                                                        (31) 

Nelineárna zložka absorpcie 𝜅2je priamo spojená s imaginárnou zložkou nelineárnej 

susceptibility tretieho rádu tvarom [13]: 

 

𝜅2 =
3𝜔

2𝜀0𝑛0
2𝑐2 𝐼𝑚(𝜒(3))                                            (32) 

 

kde 𝐼𝑚(𝜒(3)) je imaginárna zložka susceptibility tretieho rádu, 𝜔 je frekvencia EM žiarenia 

s intenzitou I, n0 je lineárna časť indexu lomu látky ktorou sa EM žiarenie šíri. 

 

Pre vysoké intenzity môžeme teda pre prostredie s nenulovou nelineárnou zložkou 

absorpcie 𝜅2 riešiť diferenciálnu rovnicu pre intenzitu I: 

 

𝑑𝐼 = −𝐼𝑑𝑧[𝜅0 + 𝜅2𝐼]                                             (33) 

 

Vyriešením tejto diferenciálnej rovnice získame riešenie v tvare [14]: 

 

ln (
𝑇

𝑇0
) = ln(

1+
𝜅2
𝜅0

𝑇𝐼𝑖𝑛

1+
𝜅2
𝜅0

𝐼𝑖𝑛
)                                          (34) 

 

kde 𝑇 je pomer výstupnej a vstupnej intenzity (
𝐼𝑜𝑢𝑡

𝐼𝑖𝑛
) a 𝑇0 = 𝑒−𝜅0𝐿 je priepustnosť vzorky o dĺžke 

L bez nelineárnej zložky absorpcie. Závislosť priepustnosti 𝑇 vzorky na vstupnej intenzite 

(ďalej už len Ivstup) je znázornená na obrázku 3.1 [14]: 
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Obrázok 1.13: Príklad priebehu nelineárnej absorpcie, ktorá je znázornená ako priebeh 

závislosti priepustnosti T na intenzite I na vstupe vzorky. 

 

 Z príkladu priebehu priepustnosti vzorky na obrázku 1.13 je vidieť, že priepustnosť 

vzorky T prudko narastá (v určitom intervale vstupných intenzít) so zvyšujúcou sa intenzitou 

žiarenia Ivstup. To znamená že nelineárna časť absorpčného koeficientu 𝜅2 je záporná a celkový 

absorpčný koeficient 𝜅 (so zvyšujúcou sa intenzitou Ivstup) klesá. Ďalším zvyšovaním Ivstup však 

dochádza k tzv. nasýteniu absorpcie, resp. k saturácií absorpcie. Koeficient absorpcie sa tak 

blíži k nule, čo znamená, že prostredie už takéto intenzívne žiarenie neabsorbuje, ale ho 

prepúšťa. Jav, ktorý vykazuje takúto závislosť nazývame saturácia absorpcie [14] a dochádza 

k nemu v dôsledku plnenia stavov, do ktorých sú nosiče náboja excitované. Príčinou nelineárnej 

absorpcie je vyrovnávanie obsadenosti dvoch pracovných energetických hladín, medzi ktorými 

nastávajú pôsobením žiarenia vynútené kvantové prechody. 

 

1.3.4 Metoda optickej sondy – metóda excitácie 

a sondovania 
 

V predchádzajúcich dvoch odstavcoch (odstavce 1.3.2 a 1.3.3) sme si popísali nelineárne 

príspevky k indexu lomu a absorpčnému koeficientu. Jedna z metód, ktorá môže odhaliť tieto 

nelinearity meraním zmien prechodnej priepustnosti, je metóda optickej sondy, resp. metóda 

excitácie a sondovania.  

 

Táto metóda nesleduje spontánnu fotoluminiscenciu, ale pomocou slabého (probe) son-

dovacieho zväzku sleduje deje v excitovanej oblasti vzorky, ktorá je lokálne čerpaná silným 

(pump) laserovým zväzkom (viď. obrázok 1.14 [15]).  
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Obrázok 1.14: Schéma metódy optické sondy  

 

Pre začiatok uvažujme, že sú obe zväzky kontinuálne. Označme intenzitu sondovacieho 

zväzku I0. Bez prítomnosti excitačného zväzku má tento sondovací zväzok na výstupe vzorky 

určitú intenzitu, ktorú označíme ako IOFF, pokiaľ je však excitačný zväzok prítomný, má 

sondovací zväzok intenzitu na výstupe zo vzorky ION [15]. Ďalej označme 𝛼0(ω) lineárnu časť 

absorpčného koeficientu vzorky bez prítomnosti excitačného zväzku.  

 

Za prítomnosti excitačného zväzku sa tento absorpčný koeficientom určitým spôsobom 

zmení, pretože dôjde ku kvantovým prechodom vo vzorke a tým sa zmení i dielektrická funkcia 

vzorky, resp. susceptibilita vzorky, ktorá začne mať nenulovú nelineárnu zložku susceptibility 

tretieho rádu (ktorá je popísaná vzťahom 25). Tá priamo súvisí s nelineárnym indexom lomu 

a nelineárnym absorpčným koeficientom (vzťahy 29 a 32). Za prítomnosti excitačného zväzku 

sa absorpčný koeficient zmení na hodnotu 𝛼0(𝜔) + ∆𝛼(𝜔) v dôsledku zmeny v imaginárnej 

nelineárnej časti susceptibility tretieho rádu [15]. 

 
Predmetom skúmania sú potom zmeny v absorpčnom koeficiente sondovacieho zväzku, 

ktoré popisuje veličina tzv. diferenciálna priepustnosť, ktorá je definovaná  ako [15]: 
 

𝑇𝐷(𝜔) =
𝐼𝑂𝑁−𝐼𝑂𝐹𝐹

𝐼𝑂𝐹𝐹
                                                   (35) 

 
Tento vzťah môžeme ďalej pomocou Lambertov-Beerovovho zákona prepísať do tvaru [15]:  
 

𝑇𝐷(𝜔) =
𝐼0(𝜔)𝑒−(𝛼0(𝜔)+∆𝛼(𝜔))𝑑−𝐼0(𝜔)𝑒−(𝛼0(𝜔)𝑑)

𝐼0(𝜔)𝑒−(𝛼0(𝜔)𝑑) = 𝑒−∆𝛼(𝜔)𝑑 − 1          (36) 

kde d je šírka vzorky. 

 

Uvažujme ďalej, že oba zväzky (excitačný i sondovací) nie sú kontinuálne, ale pulzné. 

Z toho vyplýva že priepustnosť vzorky bude približne rovnaká, ak sondovací pulz dopadne 

v dostatočne veľkom časovom oneskorení po excitačnom pulze. Ak však sondovací pulz 

dopadne v nejakom krátkom časovom oneskorení po excitačnom zväzku, tak bude cítiť zmeny 

v dielektrickej funkcií vzorky a bude nimi ovplyvňovaný skrz nelineárny index lomu, resp. 

nelineárnu absorpciu. 
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Do cesty sondovacieho zväzku sa preto obvykle vkladá oneskorovacia dráha, pomocou 

ktorej môžeme meniť časové oneskorenie medzi zväzkami. Následne zaznamenávame zmenu 

v diferenciálnej priepustnosti (definovanou vzťahom 35 resp. 36) v závislosti na oneskorení 

medzi excitačným a sondovacím zväzkom. Pomocou tejto závislosti sme potom schopný 

rekonštruovať dielektrickú funkciu vzorky. 
 

Rozlišujeme dva situácie pre zápornú nelineárnu časť absorpčného koeficientu. Ak je   

|Δα| ≤  α0, tak dochádza k nelineárnemu poklesu absorpcie na frekvencií sondovacieho zväzku. 

Alebo pre |Δα | > α0 dochádza k zosilneniu stimulovanou emisiou. Potom definujeme čistý zisk 

G rozdielom [16]: 
 

𝐺 = |𝛥𝛼| − 𝛼0                                                   (37) 
 

Priemer excitačnej stopy na vzorke by mal byt niekoľkonásobne krát väčší ako priemer 

stopy sondovacieho zväzku, aby sme merali zmeny absorpcie na homogénne excitovanej 

oblasti vzorky. Zväzky sondovacieho a excitáčneho zväzku by sa mali taktiež dostatočne 

prekrývať, čo sa kontroluje pomocou kamery alebo pomocou priestorovej filtrácie. Intenzita 

sondovacieho zväzku musí byt radovo slabšia než intenzita excitačného zväzku, aby sám 

sondovací zväzok nespôsoboval nelineárne optické zmeny. 
 

Vzorka musí byť pripravená s dostatočne dobrou optickou kvalitou. Musí to byť tenký 

film, resp. tenká vrstva na nejakom priehľadnom substráte. Šírka vzorky d je taktiež limitovaná, 

z viacerých dôvodov. Prekrytie sondovacieho a excitačného zväzku musí byť dokonale v 

danom excitovanom objeme. Taktiež sa vzorka musí javiť pre čerpací zväzok s čerpacou 

frekvenciou excitačného zväzku ako optický tenká, čo vlastne znamená, že súčin α0 (ѵp)d  musí 

byť dostatočne malý, aby čerpací zväzok prenikol plne do hĺbky a vytvoril tak homogénnu 

populáciu fotonosičov (i v kolmom smere na vzorke). 

 

1.3.5 Z-scan 
 

Metóda Z-scan je často používanou metódou pre určenie okamžitých zmien nelinearit vo 

vzorke. Často je táto metóda používaná na určenie tzv. Kerrovských nelineárnit (nelineárny 

index lomu). Základný princíp tejto metódy spočíva v uložení vzorky na osu fokusovaného 

laserového zväzku (niekde okolo bodu fokusácie) a následným meraním intenzity niekde za 

vzorkou ako funkciu polohy vzorky na ose z [17]. Princíp tejto metódy je zobrazený na obrázku 

1.15 [18]: 
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Obrázok 1.15: (a) Vzorka nachádzajúca sa pred ohniskovou rovinou. (b) Vzorka za 

ohniskovou rovinou. (c) Priebeh funkcie T(z) 

 

V prípade (a) obrázku 1.15 bude vzorka (v dôsledku nelineárneho indexu lomu) 

spôsobovať zvýšenú fokusáciu laserového zväzku. Čiže, ak položíme vzorku na osu z niekde 

v pol-priestore z < 0, tak s posuvom vzorky smerom k rovine z = 0 budeme pozorovať posun 

bodu fokusácie do záporného smeru osy z (smerom k šošovke). To však platí, len ak je 

nelineárna časť indexu lomu n2 > 0. Hlavným dôvodom tohto javu je optický Kerrov efekt, kedy 

so zvyšujúcou sa intenzitou, ktorá je fokusovaná na vzorku,  rastie i nelineárny príspevok 

k indexu lomu, ktorý spôsobuje zvýšenú fokusáciu. To spôsobí, že do detektora dopadne skrz 

apertúru menšia časť žiarenia, resp. na detektore zaznamenáme menší signál, pretože rovina 

fokusácie sa vzdiali od roviny apertúry. 

 

Ak však vzorkou skenujem v polpriestore z > 0, tak v dôsledku toho istého javu dôjde 

k zvýšenej fokusácií žiarenia smerom do apertúry detektoru a tým k zvýšeniu signálu na 

detektore (ako je znázornené na obrázku 1.15 (b)). Celkovo tak dostávame funkciu 

transmitancie T vzorky ako funkciu posuvu z vzorky z ohniska smerom do strán, ako je 

znázornené na obrázku 1.15 (a).  

 

Túto symetrickú funkciu však dostaneme, iba ak vzorka ma čisto reálnu dielektrickú 

funkciu, ktorá odpovedá indexu lomu vzorky (aj s nelineárnou časťou), resp. ak je absorpcia 

vzorky zanedbateľná. V prípade ak má vzorka i nenulovú absorpciu (pre daný spektrálny obor), 

tak výsledná funkcia T(z) (v usporiadaní obrázku 1.15 s apertúrou) nebude symetrická okolo 

počiatku z = 0, ale bude určitým spôsobom posunutá smerom dole, resp. hore (v závislosti na 

znamienku indexu lomu) pre kladný, resp. záporný index lomu. Absorpciu vzorky (a teda 

i imaginárnu časť dielektrickej funkcie) môžeme taktiež veľmi ľahko získať a to rovnakým 

usporiadaním, ako v prípade meranie indexu lomu. Jediný rozdiel pri absorpčnom meraní 

funkcie T(z) spočíva v odňatí apertúry, tak aby bol detektor schopný zachytiť celú časť 

prepustenej intenzity. Meranie absorpčného koeficientu pomocou metódy Z-scan s odňatou 

apretúrou má potom tvar znázornený na obrázku 1.16  [18]: 
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Obrázok 1.16: Z-scan meranie absorpčného koeficientu s odňatou apretúrou 

 

Metódou Z-scan tak môžeme získať úplnú informáciu o dielektrickej funkcií vzorky. 

Preskenovaním vzorky pozdĺž osy z, raz s apertúrou pred detektorom a druhý krát bez apertúry, 

tak dostaneme dva funkcie T(z) z ktorých sme potom schopný rekonštruovať index lomu 

prostredia, resp. absorpčný koeficient (aj ich nelineárnu časť). Pomocou tejto metódy teda 

dokážeme stanoviť okamžité zmeny v optických vlastnostiach vzorky. 

 

1.3.6 Metóda prechodnej mriežky 
 

Metóda prechodnej mriežky využíva princíp viac-vlnného miešania optických vĺn v látke. 

Uvažujme trojicu vĺn s vlnovými vektormi k1, k2, k3 s určitým, ale známym časovým 

oneskorením. Usporiadanie metódy je znázornené na obrázku 1.17 [19]: 

 
  

Obrázok 1.17: Schematické znázornenie princípu metódy prechodnej mriežky 
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Dva krátke excitačné pulzy sa prekrývajú (časovo i priestorov) na povrchu vzorky pod 

fixným uhlom 2𝜃 (viď. obrázok 1.17). V dôsledku interferencie excitačných pulzov bude blízko 

pod povrchom vzorky vznikať periodická modulácia nosičov náboj s modulačnou periódou 𝛬 

[20]: 

𝛬 =
𝜆

2sin(
𝜃

2
)
                                                     (38) 

 

kde 𝜆 je vlnová dĺžka excitačných pulzov. Táto periodický modulovaná populácia nosičov 

náboja vzniká v dôsledku konštruktívnej, resp. deštruktívnej interferencie dvoch excitačných 

pulzov. Interferencia excitačných pulzov s rovnakou polarizáciou vedie k vytvoreniu 

periodicky modulovanej intenzitnej mriežky, alebo pomocou excitačných pulzov so skríženou 

polarizáciou je taktiež možné vytvoriť mriežku s periodicky modulovanou polarizáciou [20]. 

Táto skutočnosť je znázornená na obrázku 1.18 [18]: 

 
Obrázok 1.18: (a) Intenzitne modulovaná mriežka pre excitačné pulzy s rovnakou 

polarizáciou. (b) Polarizačne modulovaná mriežka (pravo-točivá, resp. ľavo-točivá 

polarizácia) pre excitačné pulzy s navzájom kolmou polarizáciou. 

 

Oneskoreným, sondovacím pulzom (s vlnovým vektorom k3) potom môžeme následne 

sondovať vzorku v rôznych časových oneskoreniach po vytvorení modulácie nosičov náboja 

vnútri vzorky. Sondovací zväzok sa teda (v závislosti na vytvorenej mriežke) rozptyľuje pod 

určitým uhlom 𝜃𝐵. Do tohto smeru môžeme umiestniť detektor a merať tak účinnosť difrakcie 

v závislosti na časovom oneskorení sondovacieho pulzu.  

 

Excitované nosiče sa však budú (po určitom čase od excitácie) postupne vracať do 

rovnováhy a budú tak termalizovať. Tým pádom sa bude indukovaná mriežka rozmazávať 

a bude tak klesať účinnosť difrakcie v smere 𝜃𝐵. Pre nosiče náboja s hustotou 𝑛(𝑥, 𝑡) môžeme 

riešiť difúznu rovnicu, ktorá popisuje ich časový vývoj [18]: 

 
𝜕𝑛(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝑛(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥2 −
𝑛(𝑥,𝑡)

𝜏𝑅
                                          (39) 

 

kde D je difúzny koeficient, 𝜏𝑅 je doba života excitovaných nosičov náboja. Podľa rovnice (39) 

sa populačná mriežka rozmýva jednak s dobou života 𝜏𝑅 ale i pomocou ich difúzie. Da sa 

ukázať, že účinnosť difrakcie klesá exponenciálne s tzv. dobou života difrakcie 𝜏𝐷 [20]. Táto 

doba života difrakcie 𝜏𝐷 je definovaná vzťahom [18]: 

 
1

2𝜏𝐷
=

1

𝜏𝑅
+

4𝜋2𝐷

𝛬2                                                    (40) 
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Z rovnice (40) vyplýva že so zväčšujúcou sa periódou 𝛬 sa spomaľuje dynamika nosičov 

náboja, ktorá je popísaná rovnicou (39). Táto skutočnosť je znázornená na obrázku 1.19 [18]: 

 

 
Obrázok 1.19: Časový vývoj modulovanej funkcie N(x,t) hustoty nosičov náboj pre dve rôzne 

veľkosti periód mriežky 𝛬. 

 

Pomocou tejto metódy, resp. meraním časovej závislosti difrakčnej účinnosti je možné 

zistiť parametre dynamiky nosičov náboja (rovnica 39), ako je difúzny koeficient D, pohybli-

vosť nosičov náboja 𝜇, či dobu života nosičov 𝜏𝑅 [20]. 

 

1.3.7  Fázovo-senzitívna detekcia 
 

Pre presnejšie experimentálne výsledky a zníženie šumu experimentálneho pozadia sa pri 

rôznych experimentálnych metódach (napríklad pri metóde excitácie a sondovania) používa 

metóda synchrónnej detekcie.  
 

Typicky je skúmaná vzorka excitovaná na určitej opakovacej frekvencií, ktorá môže byť 

napríklad zaistená mechanickým prerušovačom (tzv. chopper), ktorý excitačný signál 

periodický prerušuje a moduluje s periódou T, ako je vyobrazené na obrázku 1.20 [21]. Pričom 

ak je excitačný zväzok zakrytý, tak dopadá na detektor (fotodiódu) žiarivý tok Φ0 , ktorý 

fotodióda nakoniec konvertuje na napätie U0. Ak je však chopper v polohe kedy je excitačný 

signál prepustený, budeme detektovať žiarivý tok ΦE ,  resp. napätie UE. 

 

Obrázok 1.20: Znázornenie modulácie merného a referenčného signálu 
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Keďže excitačný signál je modulovaný periodicky, môžeme jeho signál U(t) rozložiť do 

Fourierovej rady [21]: 

 

𝑈(𝑡) =
𝑎0

2
+ ∑ 𝑎𝑛

∞
𝑛=1 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡) + ∑ 𝑏𝑛

∞
𝑛=1 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑛𝑡)                   (41) 

 

Signál vieme jednoznačne popísať, ak vieme určiť koeficienty an  a  bn  Fourierovskeho rozvoja 

(41). Pre signál modulovaný spôsobom ako je znázornené na obrázku 3.8 dostaneme hodnoty 

koeficientov rozvoja Fourierovskej rady [21]: 

 

𝑎𝑛 = 0                                                               (42) 

 

𝑏𝑛 = (𝑈𝐸 − 𝑈0)
(−1)𝑛−1

𝜋𝑛
                                             (43) 

 

Mechanický prerušovač je elektronicky zapojený do fázovo citlivého zosilňovača (tzv. 

lock-in amplifier), ktorý vytvára referenčný signál vzhľadom k meranému signálu a to tak, že 

periodickú moduláciu mechanického prerušovača nahradzuje sínusovým priebehom v tvare 

[21]: 

 

𝑈𝑟(𝑡) = 𝑈𝑟𝑒𝑓𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑟𝑡 + 𝜙)                                           (44) 

 

kde Uref  je amplitúda referenčného signálu, ωr  je modulačná frekvencia prerušovača a φ je fáza 

posunu referenčného signálu voči meranému signálu. 
 

Dosadením koeficientov rozvoja (42) a (43) do predpisu rozvoja (41) a vynásobením 

referenčného signálu s excitačným signálom pre všetky n dostávame [21]: 
 

𝑈𝑛 =
1

2
𝑏𝑛𝑈𝑟𝑒𝑓𝑐𝑜𝑠[(𝜔𝑛 − 𝜔𝑟)𝑡 − 𝜙] −

1

2
𝑏𝑛𝑈𝑟𝑒𝑓𝑐𝑜𝑠[(𝜔𝑛 + 𝜔𝑟)𝑡 + 𝜙]         (45) 

 

Súčin (45) je následne v čase integrovaný po dostatočne dlhú dobu (t >> T), pričom ortogonalita 

sínusovej funkcie zabezpečí, že všetky členy v sume, ktoré nesplňujú podmienku ωn = ωr  dajú 

po integrácií nulu. 
 

Výhodou tejto metódy je, že signál šumu, ktorý má rovnakú frekvenciu ako referenčný 

signál, ale nie je s ním pevne fázovo zviazaný pomocou fázy φ, bude utlmený. Obvykle sa 

nastavuje modulačná frekvencia ωr na frekvenciu excitačného signálu (ωr = ω) a elektronicky 

potom meriame napätie: 
 

𝑈 =
1

2
𝑏1𝑈𝑟𝑒𝑓𝑐𝑜𝑠(𝜙) =

1

𝜋
(𝑈0 − 𝑈𝐸)𝑈𝑟𝑒𝑓𝑐𝑜𝑠(𝜙)                          (46) 

 

Zo vzťahu (46) je vidieť, že merané napätie je úmerné rozdielu (U0 – UE), resp. rozdielu 

priepustností (T0 - TE). Na určenie TD – diferenciálnej priepustnosti, ktorá je definovaná 

vzťahom (35), nám teda stačí zistiť T0 (napr. pomocou fotodiódy). 
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2.  Diamant a SiV centra 

 
2.1 Diamant  

 

Diamant sa črtá ako veľmi sľubná oblasť skúmania, kvôli jeho možnému využitiu v 

elektronických súčiastkach. Diamant bol dlho považovaný za izolant. Až neskoršie pokroky 

(najmä v laserovej oblasti) posunuli diamant do oblasti polovodičov so širokým zakázaným 

pásom (5,47 eV) [22], ktorého šírka odpovedá hlbokej ultrafialovej oblasti (energetický 

prechod z valenčného do vodivostného pásu). Pásová štruktúra diamantu je znázornená na 

obrázku 2.1 [23]: 

 
Obrázok 2.1: Pásová štruktúra diamantu v priblížení tesnej väzby 

 

Diamant je snubným komponentom elektro-optických súčiastok (diódy emitujúce 

ultrafialové žiarenie, ultrafialové detektory), najmä kvôli jeho vysokej fyzikálno-chemickej 

stabilite. Pohyblivosť elektrónov pri izbovej teplote je veľmi vysoká a pohyblivosť dier je jedna 

z najvyšších v rámci všetkých aplikovateľných polovodičov.  

 

Najdôležitejším aspektom pri skúmaní diamantu je pri tom kryštalická kvalita a elektrická 

vodivosť diamantu. Preto boli v rámci histórie skúmania diamantu vyvinuté rôzne techniky 

rastu diamantových štruktúr, resp. nano-štruktúr. 

 

2.1.1 Diamant ako polovodič 

 
Diamant patrí do IV. skupiny polovodičov spolu s germániom (Ge) a kremíkom (Si), 

pretože jeho mreža pozostáva iba z jedného druhu atómov – uhlíku (C) s nekovovými 

vlastnosťami. Vieme, že izolované atómy, majú diskrétne energetické spektrum. Ak však tieto 

atómy vložíme do matrice s určitou priestorovou periodicitou, vznikne pásová štruktúra 

energetického spektra ako dôsledok kvantovo-mechanickej predstavy (Pauliho vylučovací 

princíp spolu s periodickým potenciálom kryštalickej mreže). 
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Táto pásová štruktúra energetického spektra pozostáva jednak z valenčných pásov, v 

ktorých sú elektróny viazane chemickou väzbou, a jednak z vodivostných pásov, v ktorých 

majú elektróny energiu dostatočne veľkú na to, aby sa pohybovali ako voľné (resp. slabo 

viazane). Medzi týmito pásmi sa vyskytujú energetické medzery v ktorých elektrón nemôže 

nadobudnúť energiu príslušnú danému intervalu energií. Ak minimum energie vo vodivostnom 

páse označíme ako Ec a maximum energie vo valenčnom páse ako Ev, tak energeticky zakázaný 

pás ma šírku Eg= Ec - Ev. Zároveň  Eg  odpovedá veľkosti energie, ktorú elektrón potrebuje na 

uvoľnenie z chemickej väzby, resp. energie potrebnú na vytvorenie elektrón-dierového páru.  
 

Polovodiče sú na rozdiel od izolátorov význačné menšou šírkou Eg, a tak veľká časť 

energie, ktorá je elektrónu dodaná, je termálna energia E = kT. Vodivosť teda môžeme ladiť a 

meniť pomocou rôznych parametrov, ktorým je aj teplota T. To je jeden z dôvodov, prečo sú 

polovodiče v praxi aplikované v rôznych odvetviach. 

 

Ak by sme chceli popísať čistý diamant, tak by vlastne šlo o popis intrinsického 

polovodiča (so širokým energetickým pásom), čo je polovodič s minimálnym množstvom 

nečistôt, resp. dopantov (akceptory a donory) v porovnaní s generovanými elektrón-dierovými 

pármi. Hustotu elektrónov n(E) v závislosti na energií vypočítame potom ako súčin Fermi-

Diracovej rozdeľovacej funkcie F(E) s hustotou stavov N(E) na jednotku energie [22]: 
 

𝑛(𝐸) = 𝑁𝑐𝑒
−(𝐸𝑐−𝐸𝐹)

𝑘𝑇                                                   (47) 
 

kde Nc  je efektívna hustota stavov vo vodivostnom páse a EF je Fermiho energia. Pre diamant 

je  Nc daná výrazom: 

𝑁𝐶 = 2(
2𝜋𝑚𝑒𝑘𝑇

ℎ2 )
3 2⁄

                                               (48) 

 

kde me  je efektívna hmotnosť elektrónu a h je Plancková konštanta. Podobným spôsobom by 

sme mohli dôjsť k hustote dier vo valenčnom páse: 
 

𝑝(𝐸) = 𝑁𝑉𝑒
−(𝐸𝐹−𝐸𝑉)

𝑘𝑇                                                (49) 
 

S efektívnou hustotou stavov vo valenčnom páse NV : 
 

𝑁𝑉 = 2(
2𝜋𝑚ℎ𝑘𝑇

ℎ2 )
3 2⁄

                                              (50) 

 

kde mh značí v tomto vzťahu efektívnu hmotnosť dier. 
 

Pre intrinsické polovodiče platí, že hustota nosičov náboja na jednotku objemu vo 

vodivostnom páse je rovná hustote nosičov náboja na jednotku objemu vo valenčnom páse 

a teda platí [22]: 
 

𝑛𝑖
2 = 𝑛𝑝 = 𝑁𝐶𝑁𝑉𝑒

−𝐸𝐺
𝑘𝑇                                             (51) 

 

Intrinsická koncentrácia nosičov náboja v diamante ako funkcia teploty je znázornené na 

obrázku 2.2 [22]: 
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Obrázok 2.2: Závislosť intrinsickej koncentrácie nosičov náboja na teplote 
 

Taktiež je diamant význačný vysokou pohyblivosťou nosičov náboja pri pokojových 

teplotách. Nosiče náboja si pritom môžeme predstaviť z klasickej mechaniky ako objekty s 

určitou efektívnou hmotnosťou, pre ktoré vieme zostrojiť klasické pohybové rovnice. Sila 

vystupujúca v týchto pohybových rovniciach je pri tom elektrická sila qE, ktorá urýchľuje 

elektróny, resp. diery, v smere, resp. proti smeru poľa. Tieto nosiče náboja sa potom rozptyľujú 

na kmitoch mreži (fonony), alebo rôznych nečistotách. Taktiež získavajú časť kinetickej 

energie z termálnej energie rezervoáru, v ktorom je mreža ponorená. 
 

Celková rýchlosť nosiča je potom daná termálnou rýchlosťou vth a rýchlosťou driftovou 

vd, ktorá je pre malé elektrické polia daná vzťahom: 
 

𝑣𝑑⃗⃗⃗⃗ = 𝜇�⃗�                                                              (52) 
 

kde μ je pohyblivosť nosičov náboja, a kvôli rozdielnym vlastnostiam elektrónov a dier sa líši 

pre oba tipy nosičov náboja (μe, resp. μh). Driftová rýchlosť závisí na veľkosti elektrického poľa 

a pre vysoké polia dochádza k jej saturácií, ako je zobrazené na obrázku 2.3 [22]: 
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Obrázok 2.3: Saturácie driftovej rýchlosti v závislosti na  priloženom elektrickom poli 

 

Pre malé rastúce elektrické polia sú nosiče hnané väčšou silou (elektrickou), čo ma za 

následok zvyšovanie ich pohyblivosti, ako vyjadruje vzťah (52), resp. šedá priamka v obrázku 

2.3. Od určitej veľkosti rastúceho poľa sa však nosiče začnú rozptyľovať samy na sebe (kvôli 

silnému poľu), čo odpovedá saturácií krivky na obrázku 2.3. Tento model saturácie môžeme 

vyjadriť vzťahom [22]: 

𝑣𝑑⃗⃗⃗⃗ =
𝜇�⃗� 

1+
𝜇|(�⃗⃗� )|

𝑣𝑠𝑎𝑡

                                                      (53) 
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2.2  SiV centra v diamantu 
 

SiV centra (silicon vacancy center) sú opticky aktívne defekty v diamantu, ktoré sa 

v posledných rokoch intenzívne skúmajú a študujú. Je to hlavne z dôvodu optických 

koherentných vlastnosti SiV centier, v porovnaní s dlho študovanými NV centrami (nitrogen 

vacancy centers). SiV centrum vzniká nahradením dvoch susedných atómov uhlíku 

v kryštalografickej štruktúre diamantu atómom kremíka, ktorý je vložený medzi dva chýbajúce 

uhlíkové atómy. 

 

2.2.1 Vlastnosti SiV centier pri izbovej teplote 
 

Rozoberme najprv vlastnosti SiV centier pri izbovej teplote. Emisia defektu v tuhom 

skupenstve vykazuje určité rozdiely od čisto atómových prechodov, pretože porucha môže 

interagovať s vibráciami hostiteľského materiálu. Toto sa všeobecne označuje ako väzba 

elektrón-fonón alebo vibronická väzba. Čisto elektronický prechod sa nazýva nulová fonónová 

čiara (ZPL), zatiaľ čo akékoľvek prechody zahŕňajúce vibrácie sa nazývajú fonónové postranné 

pásma.  

 

V emisnom spektre SiV centra pri izbovej teplote dominuje ZPL v blízkej infračervenej 

spektrálnej oblasti. Vlnová dĺžka ZPL je zvyčajne centrovaná na 738 nm, resp. 1,68 eV [24]. 

Šírka čiary ZPL pri izbovej teplote sa pohybuje od 7 - 8 nm pre súbory centier SiV v 

polykryštalickom diamante, až pod 1 nm pre jednotlivé SiV centrá [24]. Keď je porucha 

vybudená zo základného stavu do vyššieho excitovaného elektronického stavu, mení sa vlnová 

funkcia elektrónových stavov, resp. mení sa rozloženie náboja. Následkom toho sú atómy okolo 

defektu buď priťahované alebo odpudzované od novej distribúcie náboja a relaxujú do nových 

pozícií. Táto relaxácia vyvoláva vibrácie, a preto medzi elektrónovým mrakom a možnými 

vibračnými stavmi defektu vznikne väzba. 

 

Predpokladajme poruchu interagujúcu s jedným dominantným vibračným režimom, ktorý 

možno aproximovať pomocou potenciálu harmonického oscilátora. Celková energia 

elektrónového základného stavu je daná potenciálom: 

 

𝑉𝑔 =
1

2
𝑚𝜔2𝑄2(54) 

 

kde jednotlivé módy majú frekvenciu 𝜔, hmotnosť m a odchýlku Q. Potenciál excitovaného 

stavu môžeme potom popísať pomocou [24]: 

 

𝑉𝑒 = 𝑉0 + 𝑎𝑄 +
1

2
𝑚𝜔2𝑄2 + 𝑏𝑄2                                    (55) 

 

kde V0 je čisto elektrónová energia, aQ, resp. bQ2, sa nazýva lineárna, resp. kvadratická elek-

trón-fonónová väzba. Člen aQ vyjadruje posunutie vibračnej rovnovážnej polohy, ktoré vzniklo 

ako dôsledok rozdielnej hustoty náboja pre základný a excitovaný stav. Ako dôsledok sa budú 

energetické spektra pre základný a excitačný vibračný potenciál navzájom posúvať (viď. obrá-

zok 2.4). Potenciály vibronovej interakcie vedie k vibračným stavom, ktoré sú vlastnými funk-

ciami harmonického oscilátora (funkcie označené šedou farbou na obrázku 2.4) a majú kvan-

tové čísla n; 𝑛, = 0; 1; 2;... Pri prechode ZPL sa vibračné režimy nemenia (n = 𝑛,).  
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Ďalej sa predpokladá, že absorpcia a emisia fotónu, a s tým súvisiaca zmena v elektróno-

vej vlnovej funkcii, je oveľa rýchlejšia ako vibrácie okolitých jadier (princíp Franck-Condon). 

Optické prechody na obrázku 2.4 teda vždy prebiehajú vertikálne. Po excitácii do energeticky 

vyššie položeného vibračného stavu prechádza systém (pomocou interakcie s fononmi) rýchlo 

do vibračného stavu 𝑛, = 0, odkiaľ pomocou emisie fotónu prechádza do základného stavu, viď. 

obrázok 2.4 [24]: 

 

 

 
Obrázok 2.4: Elektrón-fononová interakcia aproximovaná pomocou potenciálu harmonického 

oscilátoru pre základný vibračný mód n a excitovaný vibračný mód 𝑛,. 

 

 

Najviac pravdepodobný je ten prechod, ktorý sa najviac prekrýva medzi vlastnými vib-

račnými funkciami. Takýto prechod je bočné pásmo fononov, ktoré je posunuté k frekvenciám 

ZPL. Pretože prechody sú vždy vertikálne, tak pravdepodobnosť vzniku bočného pásma je daná 

posunom paraboly, ktorá zase závisí od lineárnej väzby medzi elektrónom a fononom. Čím je 

rozdiel v distribúcii náboja medzi základným a excitovaným stavom väčší, tým silnejšie sú 

fonónové postranne pásy. Na kvantifikáciu väzby elektrón-fonón sa používa faktor S, ktorý je 

definovaný ako [24]: 

 

𝑒−𝑆 =
𝐼𝑍𝑃𝐿

𝐼𝑍𝑃𝐿+𝐼𝑃𝑆𝐵
                                                     (56) 

 

kde IZPL je intenzita ZPL a IPSB je intenzita jedného z postranných pásiem fononov. Zistilo sa, 

že stred faktoru S leží pre izolované SiV centra medzi S = 0.08 a S = 0.24 pre súbory SiV centier 

[25]. Táto nízka hodnota znamená, že lineárna väzba elektrón-fonón je malá a v skutočnosti 

ZPL je najpravdepodobnejší prechod. Preto môžeme predpokladať, že elektrónová vlnová funk-

cia sa medzi excitovaným a základným stavom príliš nemení.  

 

Rozoberme si ďalej optické budenie centra SiV. Ukázalo sa, že centrá SiV môžu byť 

vybudené nerezonančne v širokom spektrálnom rozsahu medzi 1,7 eV a 2,5 eV [26]. Pre nere-

zonančnú excitáciu sa bude populovať predovšetkým populácia vyšších vibronických stavov. 

Pre rezonančnú excitáciu je rozumné použiť vlnovú dĺžku relatívne blízko k rezonancii, aby sa 

zabránilo excitácii ďalších defektov v diamante, ktoré by sa prekrývali s fluorescenciou  

SiV centier. 
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2.2.2 Vlastnosti SiV centier pri nízkych teplotách 
 

Pri nízkoteplotných luminiscenčných experimentoch s SiV centrami sa pozoroval dublet, 

ktorý sa štiepi na kvartet pod teplotou približne 50 K [27]. Okrem štyroch hlavných píkov boli 

spozorovaných osem ďalších. Celkový počet 12 píkov môžeme rozdeliť do troch podskupín, 

pričom tieto tri skupiny sú spôsobené tromi izotopmi kremíka 28Si, 29Si a 30Si [24].  

 
Obrázok 2.5 [24]: a) Spektrálna jemná štruktúra centier SiV, pozorovaná pri 6 K. 

b) Z dvanástich viditeľných vrcholov (čierne šípky pod spektrom) sú najsilnejšie 

štyri a; b; c; d, ktoré sa týkajú izotopu 28Si. Tieto štyri vrcholy sa interpretujú ako rozštiepenie 

základného a excitovaného stavu na dva a dva stavy. 

 

Štvoricu píkov môžeme reprezentovať ako optické prechody medzi dvojnásobne rozštie-

peným základným a excitovaným stavom (obr. 2.5 b ). Spektrálny rozdiel medzi vrcholom piku 

a a vrcholom piku c je rovný veľkosti rozštiepeniu excitovaného stavu ∆𝜈𝑒= 259 GHz (to isté 

platí pre vrcholy b a d). Podobne aj spektrálny rozdiel medzi pikmi a a b (resp. c a d) predstavuje 

rozštiepenie základného stavu ∆𝜈𝑔 = 49 GHz. So zvyšujúcou sa teplotou je pozorovateľná 

zmena relatívnych výšok píkov v dôsledku termalizácie systému.  

 

Relatívna intenzita optického prechodu je úmerná obsadeniu ni pôvodného elektrónového 

stavu. Keď si systém  elektrónov môže voľne vymieňať obsadenia excitovaného a základného 

stavu i (s energiou Ei), tak takýto systém môžeme popísať Boltzmannovým rozdelením ni(T) pre 

danú teplotu T : 

 

𝑛𝑖(𝑇) = 𝑛0exp(
𝐸𝑖−𝐸0

𝑘𝐵𝑇
)                                               (57) 

kde n0 je obsadenie základného stavu s energiou E0. Pre pomer dvoch intenzít prechodu Ia / Ic 

pre píky a a c,  ktoré končia v rovnakom konečnom stave, dostávame: 

 
𝐼𝑎

𝐼𝑐
∝

𝑛𝑖

𝑛𝑗
= exp(

𝐸𝑖−𝐸𝑗

𝑘𝐵𝑇
)                                               (58) 
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Závislosť logaritmu z pomeru intenzít jednotlivých píkov v závislosti na reciprokej 

teplote je potom priamka pre systém termalizovaných elektrónov. Sklon priamky je rovný 

spektrálnemu rozstupu, tj. ∆𝜈 =
𝐸𝑖−𝐸𝑗

ℎ
. Termalizácia bola pozorovaná pre základný i excitovaný 

stav. Absorpčné experimenty preukázali, že obidva základne stavy sa termalizujú. Taktiež za 

pomoci foto-luminiscenčných meraní bola preukázaná i termalizácia  excitovaných stavov.  

 

SiV centra majú teda pomerne krátku dobu života excitovaného stavu a to niečo medzi 1 

ns až 4 ns [28]. Znamená to, že relaxácia excitovaného stavu sa deje v časovom horizonte oveľa 

kratšom než je doba života luminiscencie defektov. 

 

2.2.3 Efekty ovplyvňujúce energetické hladiny SiV 

centier, Spin - orbitálna väzba SiV centier 
 

Ako prvá interakcia, ktorá zvyšuje degeneráciu medzi základným a excitovaným stavom 

SiV centier, je spin-orbitálna väzba (SO). Doteraz sme sa zameriavali predovšetkým na 

orbitálnu časť vlnovej funkcie. Taktiež vieme že záporne nabitý stav SiV centier je systém so 

spinom S=1/2 [24]. Spin-orbitálna interakcia je relativistický efekt, v dôsledku interakcie 

jedného elektrónu s jeho orbitálnym pohybom (ktorý je kvantovaný S = 1/2) v potenciáli jadra 

φ. Interakčný hamiltonián SO interakcie je daný: 

 

𝐻𝑆𝑂 =
ћ

4𝑐2𝑚
(∇̂𝑉 × �̂�) ∗

�̂�

ћ
                                                 (58) 

 

kde V=eφ je potenciálna energie elektrónu v potenciály magnetického poľa jadra, m je 

hmotnosť elektrónu, �̂� je hybnosť elektrónu, a �̂�je spinový operátor, vyjadrený pomocou 

Pauliho matíc: 

 

𝑆�̂� = ћ [
0 1
1 0

],  𝑆�̂� = ћ [
0 −𝑖
𝑖 0

],  𝑆�̂� = ћ [
1 0
0 −1

]                       (59) 

 

           Pre voľný atóm patrí SO interakcia do skupiny grupovej symetrie úplnej rotácie, a preto 

je nemenná. Avšak v kryštalickej mriežke  porušuje pole kryštalickej mriežky symetriu SO 

interakcie. Potenciál atómového jadra má sférickú symetriu, a preto sa transformuje podľa 

úplne symetrickej reprezentácie A1g. Gradient potenciálu �̂�𝜑 sa transformuje ako vektor. 

Z toho vyplýva že gradient pozdĺž súradníc x, y, z sa transformuje podobne ako súradnice x, y, 

z. Komponenty x, y potenciálnej energie sa budú transformovať podľa reprezentácie Eu a  z-

tová komponenta podľa reprezentácie A2u. Kvantovo-mechanicky operátor momentu hybnosti 

�̂�  sa v priestore súradníc transformuje ako vektor, podobne ako potenciál (zložky �̂� sú parciálne 

derivácie podľa priestorových súradníc). Vektorový produkt ∇̂𝑉 × �̂�medzi gradientom 

vektorového potenciálu a operátorom hybnosti vo vzťahu (58) dáva teda zložky operátoru 

orbitálneho momentu hybnosti �̂� = (�̂�𝑥, �̂�𝑦, �̂�𝑧). Potom vzťah (58) prechádza do tvaru: 

 

Hg,e
SO = −

λg,e

2
L̂ ∗ Ŝ                                                    (60) 

 

kde 𝜆𝑔,𝑒 je konštanta SO interakcie pre základný, resp. excitovaný stav. 

 

So zahrnutím SO interakcie budú vlnové funkcie pozostávať z priestorovej a spinovej 

časti. To znamená, že neredukovateľné reprezentácie, ktoré klasifikujú stavy v pevnej látke 
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musia závisieť na spinovom momente hybnosti. Pretože má spin polovičný násobok, tak 

operátor spinu mení znamienko pri rotácii o 360 °. Maticové elementy pre spin sú dané bázou 

Pauliho matíc, čiže: {𝑚𝑠 = +
1

2
, 𝑚𝑠 = −1/2} = {↑, ↓}. 

 

 Hľadáme teda maticový element operátoru orbitálneho momentu hybnosti v tvare 

⟨𝑒𝑔|�̂�|𝑒𝑔⟩, resp. ⟨𝑒𝑢|�̂�|𝑒𝑢⟩. Operátor �̂� = (�̂�𝑥, �̂�𝑦, �̂�𝑧) je vlastne operátor rotácií okolo os x, y, z, 

a tak sa transformuje podľa ireducibilných reprezentácií: (𝐸𝑔
(𝑥)

, 𝐸𝑔
(𝑦)

, 𝐴2𝑔). Z teórie symetrií 

plynie, že na určenie nulovosti, resp. nenulovosti komponentov matice operátoru �̂�, je potrebné  

určiť, či rozklad na direktný súčin reprezentácií neobsahuje, resp. obsahuje úplne symetrickú 

reprezentáciu A1g. 

 

Operátor �̂� viaže len stavy s rovnakou paritou (pretože integrand medzi stavmi musí byť 

párny, aby celkový integrál bol rôzny od nuly). Teória symetrií nám prezradí, ktorý maticový 

element je nulový, resp. rôzny od nuly, ale o ich veľkosti neudáva žiadnu informáciu. Vieme 

že základný stav sa od excitovaného stavu líši len rozdielnou odozvou na operácie symetrie. 

Excitované stavy eux , euy sú podobné atómovým orbitálom px, py. Orbitál pz patrí do reprezentá-

cie A2u, ktorý má však veľkú energiu. P-orbitály tvoria sféricky symetrické harmonické funkcie 

𝑌𝑙
𝑚𝑙 s kvantovými číslami l a ml. Analogicky k funkciám 𝑌𝑙

𝑚𝑙 zavedieme symetricky  a antisy-

metricky stav: 

 

𝑒+ = −
1

√2
(𝑒𝑥 + 𝑖𝑒𝑦)                                              (61,a) 

 

𝑒− =
1

√2
(𝑒𝑥 − 𝑖𝑒𝑦)                                               (61,b) 

 

Vo vzťahu (61,a), resp. (61,b) je vynechaní index kvôli jednoduchosti zápisu. Ďalej mô-

žeme analogicky k sférickým harmonikám zaviesť maticu operátoru momentu hybnosti v bázy 

e+, e-. Na diagonále tejto matice leží ⟨𝑒±|𝐿�̂�|𝑒±⟩ = ±1 a mimo diagonálu ⟨𝑒±|𝐿�̂�|𝑒∓⟩je matica 

nulová. Taktiež medzi bázou {𝑒+, 𝑒−} a bázou {𝑒𝑥, 𝑒𝑦} exituje transformačná matica T, ktorú je 

možné jednoducho odvodiť zo vzťahov (61,a), resp. (61,b), a tak môžeme transformovať ope-

rátor �̂� 
𝑧

(𝑒𝑥,𝑦)
= �̂�−1𝐿 

𝑧

(𝑒+,−)
�̂� a k nemu tzv. rebríkový operátor �̂�± = (�̂�𝑥 ± 𝑖�̂�𝑦): 

 

�̂�+𝑌𝑙
𝑚𝑙 = ћ√(𝑙 − 𝑚𝑙)(𝑙 + 𝑚𝑙 + 1)𝑌𝑙

𝑚𝑙+1
                         (62,a) 

 

�̂�−𝑌𝑙
𝑚𝑙 = ћ√(𝑙 + 𝑚𝑙)(𝑙 − 𝑚𝑙 + 1)𝑌𝑙

𝑚𝑙−1
                         (62,b) 

 

Operátor �̂�± viaže stavy 𝑒± k stavu a2u, ale neviaže priamo stavy 𝑒+ a 𝑒−. Celkovo teda 

dostávame, že maticové elementy operátoru �̂�± v bázy {𝑒+, 𝑒−} sú nulové (teória symetrií však 

povoľuje, aby niektoré elementy boli rôzne od nuly), a teda aj všetky elementy operátorov �̂�𝑥, 

resp. �̂�𝑦, sú nulové v bázy {𝑒𝑥, 𝑒𝑦}. Jediné nenulové elementy operátoru �̂� dostávame pre jeho 

z-tovú zložku, ktorá je nenulová mimo diagonálu:  

 

⟨𝑒𝑔𝑥,𝑦|𝐿�̂�|𝑒𝑔𝑦,𝑥⟩ = ±𝑖                                              (63) 

 

S predošlými závermi a vzťahom (63) môžeme vzťah (60) pre hamiltonián SO-interakcie pre-

písať do tvaru: 
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𝐻𝑔,𝑒
𝑆𝑂 = −

𝜆𝑔,𝑒

2
�̂�𝑧 ∗ 𝑆�̂� = −

𝜆𝑔,𝑒

2
[
0 𝑖
−𝑖 0

] ⊗ [
1 0
0 −1

]                         (64) 

 

Zo vzťahu (64) plynie, že jediné nenulové elementy hamiltoniánu 𝐻𝑔
𝑆𝑂základneho stavu  v bázy 

{⟨𝑒𝑔𝑥,𝑦 ↑|⟨𝑒𝑔𝑥,𝑦 ↓|} sú: 

 

⟨𝑒𝑔𝑦,𝑥 ↑|𝐻𝑔,𝑒
𝑆𝑂|𝑒𝑔𝑥,𝑦 ↑⟩ = ±𝑖𝜆𝑔,𝑒                                         (65,b) 

⟨𝑒𝑔𝑦,𝑥 ↓|𝐻𝑔,𝑒
𝑆𝑂|𝑒𝑔𝑥,𝑦 ↓⟩ = ∓𝑖𝜆𝑔,𝑒                                         (65,c) 

 

Nenulové elementy interakčného hamiltoniánu excitovaného stavu 𝐻𝑒
𝑆𝑂 získame záme-

nou indexu g za e vo vzťahu (65,a), resp. (65,c). Následnou diagonalizáciou  hamiltoniánu 𝐻𝑔,𝑒
𝑆𝑂 

získame dva krát degenerované vlastné číslo ±𝜆 pre základný a excitovaný stav (vynechávame 

index e, resp. g), ktorým prislúchajú vlastné vektory: 

 

+𝜆 → {
|𝑒+ ↑⟩ = −

1

√2
(|𝑒𝑥 ↑⟩ + 𝑖|𝑒𝑦 ↑⟩)

|𝑒− ↓⟩ =
1

√2
(|𝑒𝑥 ↓⟩ − 𝑖|𝑒𝑦 ↓⟩)

                                   (66,a)    

                  

−𝜆 → {
|𝑒+ ↓⟩ = −

1

√2
(|𝑒𝑥 ↓⟩ + 𝑖|𝑒𝑦 ↓⟩)

|𝑒− ↑⟩ =
1

√2
(|𝑒𝑥 ↑⟩ − 𝑖|𝑒𝑦 ↑⟩)

                                   (66,b) 

 

Je vidieť, že obecne dva krát degenerovaný základný a excitovaný stav je spinovo dege-

nerovaný. Celkovo teda dostávame štyri krát degenerovaný základný a excitovaný stav ako je 

vidieť na obrázku 2.6 [24]: 

 

 
Obrázok 2.6: Rozdelenie energetických hladín pre základný a excitovaný stav ako dôsledok 

spin-orbitálnej interakcie. Obecne sa štyri krát degenerovaný základný a excitovaný stav roz-

delí na štyri krát degenerovaný základný a štyri krát degenerovaný excitovaný stav. Veľkosť 

rozdelenia hladín je daná väzbovou konštantou spin-orbitálnej interakcie 𝜆𝑔,𝑒. 
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 Keďže SO interakcia závisí na gradiente columbovského potenciálu jadra, kde jadro je 

v prípade SiV centra atóm kremíku, dochádza k miešaniu orbitálových stavov kremíku 

s excitovanými stavmi eu, zatiaľ čo základný stav nevykazuje tak veľké spojenie stavov. 

Z toho vyplýva, že pravdepodobnosť nájdenia elektrón-dierového páru v blízkosti jadra Si je 

vyššia pre excitovaný stav ako pre základný stav.  

 

2.3 Metódy prípravy diamantu so SiV centrami 
 

Spomedzi rôznych druhov jednofotónových zdrojov sú jednofarebné centrá v diamantu 

veľmi vynikajúce pre stabilnú emisiu pri izbovej teplote, ako aj pre kontrolu spinu v okolitom 

prostredí. Tieto farebné centrá v diamantu sú zvyčajne tvorené atómami nečistôt a voľnými 

mriežkami [29]. V dnešnej dobe sú na prípravu farebných centier všeobecne potrebné zložité 

prostredia. To do istej miery obmedzuje výskum a aplikácie týchto farebných centier. Preto je 

potrebné vyvinúť efektívne a vysoko presné výrobné metódy jednofarebných centier v dia-

mantu. 

 

2.3.1 Chemická depozícia z plynnej fáze  –  CVD  
 

Technológia chemickej depozície z plynnej fáze – CVD (skratka z anglického chemical 

vapor deposition) je jednou z najbežnejších metódou rastu diamantov. Princíp tejto metódy je 

znázornený na obrázku 2.7 [29]: 

 

 
Obrázok 2.7: Dutina metódy CVD pre rast diamantu s pomocou mikrovlnnej plazmy. 

 

 Zdroj plynného uhlíka (obrázok 2.7 - Source gas) sa zvyčajne rozkladá vo vysokoteplot-

nom, vákuovom prostredí na plazmu (Plasma), ktorá iniciuje chemické reakcie na substráte 

(Substrate). Zhluky uhlíkových atómov sa následne nanášajú na substrát, ktorý je zahrievaný 

pomocou ohrievača (Heater) na teplotu 700 °C až 900 °C [30]. To spôsobuje uvoľňovanie ved-

ľajších produktov, ktoré sú z CVD komory odstraňované pomocou prúdu plynu alebo vákuo-

vým systémom (Vacuum system).  
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Príprava diamantového farebného centra metódou CVD spočíva v zmiešaní určitého 

množstva nečistôt (napríklad dusíka – NV centrá, alebo v našom prípade kremíka – SiV centrá) 

v reakčnej komore na pestovanie diamantu a vytvorení zodpovedajúcich farebných centier po-

čas procesu rastu diamantu [31].  

 

V diamantoch pripravovaných CVD metódou sú najbežnejšie dva druhy nečistôt.  Prvá 

z nich sú atómy vodíka v plazme, ktoré pochádzajú z leptania pevných substrátov (na výrobu 

SiV centier sa používajú kremíkové substráty). Nečistoty druhého typu pochádzajú od nečistôt 

v plyne, ktorý prechádza komorou. Dopovanie substrátu použitím tuhého zdroja dopantov vedie 

k príprave vzoriek s plytkými farebnými centrami, ktoré sú lokalizované blízko povrchu sub-

strátu [29]. Naopak, ak požadujeme homogénnejšiu formáciu centier, tak potom je lepšie požiť 

plynný zdroj dopantov. 

 

Distribúcia farebných centier je teda pomocou metódy CVD veľmi náhodná a nedá sa 

kontrolovať pozícia umiestnenia jednotlivých farebných centier. Tento problém sa obchádza 

takzvaným δ-dopovaním, kedy sa farebné centrá nanášajú len do tenkej vrstvy blízko povrchu 

vzorky. Výhodou CVD metódy je najmä vysoká adhézia povlakov (tenké vrstvy) na substrát 

a povlaky majú taktiež vysokú teplotnú a mechanickú odolnosť. Nevýhodami CVD sú dlhé pra-

covné cykly, ktoré trvajú 8 – 10 hodín, ďalej je to vysoká energetická náročnosť a požiadavka 

na pomerne vysokú pracovnú teplotu. 

 

2.3.2 Iónová implantácia 
 

Iónová implantácia využíva vysoko energetické častice urýchlené elektrickým poľom na 

šokovanie a nahradenie atómov v kryštalickej mriežke [32]. Dopadajúci ión sa zráža s atómami 

na povrchu hostiteľskej látky a pri týchto zrážkach dochádza k rôznym radiativným procesom, 

ako je emisia častíc a fotónov z terča (hostiteľská látka), spolu s modifikáciou povrchu hosti-

teľskej látky a implantáciou iónov [33]. Hĺbka preniku iónov závisí od hmotnosti a energie 

urýchlených iónov. Ión dopadajúci na povrch neprenikne kolmo do hĺbky materiálu. Pri svojej 

ceste podlieha sérii zrážok s atómami povrchu [33]. Celková vzdialenosť, ktorú ión urazí je R. 

Táto vzdialenosť je iná ako vzdialenosť Rp, ktorá označuje hĺbku preniknutia iónu od povrchu 

vzorky. Táto situácia je znázornené na obrázku 2.8 [33]: 

 
Obrázok 2.8: Znázornenie prenikania iónu do povrchu látky. 
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V roku 2019 bola navrhnutá nová nanoimplantačnú technika, pri ktorej sa nízkoenerge-

tická (<10 keV) iónová implantácia kombinuje s hrotom mikroskopu atomárnych síl (AFM), 

ktorý je použitý ako nanootvor na kolimáciu iónového lúča [34]. Toto vylepšenie iónovej im-

plantácie vedie k zväčšeniu rozlíšenia implantácie iónov do diamantu. Urýchlené ióny, ktoré 

bombardujú diamant, odpovedajú farebným centrám ktoré chceme implantovať.  

 

Na obrázku 2.9 je znázornený fluorescenčný obraz diamantových vzoriek so SiV cen-

trami pripravené touto vylepšenou metódou. Dvojmocné ióny kremíka sa najskôr implantujú 

do diamantu pri zrýchlenej energii 60 keV a vzorka sa potom žíha pol hodiny pri teplote        

1000 ° C v atmosfére syntetického plynu obsahujúceho 10% vodíka [29]. 

 

 

 

 
Obrázok 2.9: Fluorescenčný obraz diamantových vzoriek farebných SiV centier pripravených 

metódou iónovej implantácie poskytnuté univerzitou Waseda University [35,29]. 

 

Z obrázku 2.9 je vidieť veľkú výhodu tejto metódy výroby farebných SiV centier. Je to 

najmä vysoká kontrola trojrozmernej distribúcie farebných centier. Priestorové rozlíšenie jed-

notlivých farebných centier môže touto metódou dosiahnuť niekoľko nanometrov [29]. 

 

2.3.3 Ožarovanie laserom 
 

Táto metóda pripravuje farebné centra za pomoci pulzného femtosekundového laseru. 

Fokusovaný femtosekundový pulz ožiari nejaké lokálne miesto na povrchu vysoko čistého dia-

mantu, ktorý je pokrytý vrstvou kremíkových nanoguličiek [36]. Princíp vzniku SiV centier je 

zobrazený na obrázku 2.10 [29].  

 

Femtosekundové laserové pulzy spôsobujú lavínovú ionizáciu nanoguličiek na povrchu 

vzorky diamantu. Pulz s energetickým tokom okolo 1,6 J/cm2 vyvolá, po dopade na povrch 

vzorky, Coulombovskú explóziu a to následne vedie k lavínovej ionizácií kremíkových nano-

guličiek [37]. Kladne ióny kremíka Si+ sú týmto mechanizmom ionizácie vstrekované pod po-

vrch vzorky diamantu (vid. obrázok 2.10 (b)). Potom sa táto vzorka žíha približne jednu hodinu 

pri teplote 850 ° C vo vákuu. Pri tomto procese sa formujú konečne SiV− centrá. Výhodou tejto 

metódy je hlavne pohodlnosť a časová nenáročnosť [29]. 
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Obrázok 2.10: (a) Schéma femtosekundového laseru fokusovaného na povrch diamantu s kre-

míkovými nanoguličkami. (b) Mechanizmus formovania jednotlivých SiV centier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

3. Experimentálna časť 
 

3.1 Teplotná závislosť luminiscencie SiV centier 
 

Teplotná závislosť luminiscencie SiV centier (ďalej už len ako TZ), bola experimentálne 

zmeraná pomocou CCD kamery so spektrografom, ktorej princíp je bližšie vysvetlený 

v odstavci 1.1.5.3. Usporiadanie experimentu TZ je zachytené na obrázku 3.1: 

 

 
 

Obrázok 3.1: Usporiadanie experimentu pri meraní teplotnej závislosti luminiscencie 

SiV centier 

 

Predmetom výskumu bola vzorka označená ako NCD190305A. Táto vzorka je tenká 

nanodiamantová vrstva s hrúbkou 200 nm. Nanovrstva obsahovala SiV centrá s koncentráciou 

3*1017 cm-3. 

 

Na excitáciu vzorky sme použili kontinuálny, diodami čerpaný laser – DPSS laser (viď. 

číslo 1 v obrázku 3.1), ktorý bol čerpaný prúdom 0,5 A, čomu odpovedá intenzita excitácie 5 

mW. Excitačná vlnová dĺžka tohto laseru bola 532 nm. Laserový zväzok bol pomocou 

dielektrického zrkadla (číslo 2) odklonený na spektrálny filter FESH0550 (číslo 3). Tento filter 

prepúšťa vlnové dĺžky kratšie než 550 nm. Do tejto časti experimentálneho usporiadania bol 

vložený kvôli tomu, aby ďalšie slabé spektrálne čiary z laseru neprispievali k signálu 

v detekovanej časti spektra.  

 

Ďalej, po odfiltrovaní časti spektra, putoval laserový zväzok cez clonku (číslo 4), 

pomocou ktorej sme mohli meniť plochu apertúry, a následne pomocou ďalšieho dielektrického 

zrkadla (číslo 5) a achromatickej šošovky – AC254 o ohniskovej vzdialenosti 10 cm (číslo 6) 

bol laserový zväzok fokusovaný na skúmanú vzorku (číslo 7). Táto vzorka bola umiestnená v 

kryostatu Janis s uzavretým cyklom, v ktorom je možné regulovať teplotu v rozmedzí 12 – 350 

K. Pomocou vývevy bolo možné tento kryostat odčerpať na vákuový stav a následne schladiť 

na kryogénne teploty.  
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Emisné svetlo, pochádzajúce z excitovnej vzorky, bolo ďalej pomocou ďalšej šošovky 

o ohniskovej vzdialenosti 5 cm (číslo 8) kolimované a taktiež následne zoslabené pomocou 

neutrálneho filtra OD 2.0  (číslo 9). Po zoslabení bolo ďalej luminiscenčné svetlo spektrálne 

filtrované za pomoci farebného skleneného filtru OG 570 (číslo 10), ktorý prepúšťa vlnové 

dĺžky dlhšie ako 570 nm, a fokusované šošovkou o ohniskové vzdialenosti 10 cm na štrbinu 

spektrometra. 

Túto detekčnú sústavu sme však pred začatím merania intenzity luminiscencie museli 

spektrálne skalibrovať. Spektrograf bol skalibrovaný pomocou referenčného emisného spektra 

kalibračnej lampy.   

 

Po kalibrácií detektoru sme prešli k meraniu TZ luminiscencie SiV centier. Prvé meranie 

prebiehalo (po schladení kryostatu) pri teplote 20 K a postupne po každom zmeraní TZ sme 

túto teplotu navyšovali o ďalších 20 K až po teplotu 100 K. Od teploty 100 K sme teplotu 

navyšovali krokom 40 K. Teplotné merania spektier luminiscenčného signálu pre daný obor 

teplôt je vynesený na obrázku 3.2, z ktorého je vidieť, že maximálny signál TZ luminiscencie 

bol pozorovaný pri teplote 60 K. 

 

Obrázok 3.2: Meranie spektier luminiscencie pre obor teplôt 20 K – 300 K 

 

Následne sme z obrázku 3.2 odčítavali veľkosť maxima signálu luminiscenčných pásov 

pre jednotlivé teploty a taktiež ich spektrálne polohy a spektrálne šírky v polovici maxima 

signálu (FWHM). Tieto hodnoty v závislosti na teplote sú zobrazené na obrázku 3.3, obrázku 

3.4, obrázku 3.5: 
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Obrázok 3.3: Signál v maxime luminiscenčných pásov v závislosti na teplote 

 

Vzťah (13) popisuje kvantovú účinnosť luminiscencie 𝜂 =
𝐼(𝑇)

𝐼(0)
. Zo vzťahu (13) si môžeme 

vyjadriť teplotne závislú intenzitu luminiscencie v tvare: 

 

                                                   𝐼(𝑇) = 
1

𝐴+𝐵∗𝑒
−

𝐸𝐴
𝑘𝑏∗T

                                                  (67) 

 

kde 𝐸𝐴 je tzv. aktivačná energia, 𝑘𝑏 je boltzmanová konštanta a T je teplota, 𝐴 =
1

𝐼(0)
, 𝐵 =

𝜉/𝐼(0).𝐸𝐴 spolu s 𝐴 a 𝐵 sú parametrami fitu funkcie (67)  na obrázku 3.3. Z tohto fitu sme 

následne zistili aktivačnú energiu nulfononového pásu  𝐸𝐴 = 25𝑚𝑒𝑉.  
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Obrázok 3.4: Spektrálna poloha maxima luminiscenčných pásov v závislosti na teplote 
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Obrázok 3.5: Spektrálna šírka v polovici maxima signálu luminiscenčných pásov v závislosti 

na teplote 
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3.2 Časovo rozlíšená absorpcia 

  

3.2.1 Usporiadanie experimentu pre meranie zmien 

prechodnej priepustnosti vzorky so SiV centrami 
 

 Časovo rozlíšené zmeny priepustnosti vzorky pomocou metódy excitácie a sondovania 

je možné merať v dvoch režimoch – v nedegenerovanom a degenerovanom režime. 

V nedegenerovanom režime sú vlnové dĺžky excitačného a sondovacieho zväzku rozličné. 

V degenerovanom režime sú vlnové dĺžky excitačného a sondovacieho zväzku rovnaké.  

 

Taktiež je možné tento experiment usporiadať v kolineárnom usporiadaní, kedy excitačný 

a sondovací zväzok sú vzájomne pred vzorkom i po výstupe zo vzorku skolimované v jednom 

zväzku. Opakom tohto usporiadania je nekolineárne usporiadanie, kedy excitačný a sondovací 

zväzok sa prekrývajú len na jednom mieste, vo vnútri excitovanej vzorky. 

 

V našom prípade, kedy sme skúmali zmeny prechodnej priepustnosti pomocou laseru 

TSUNAMI (Spectra Physics), išlo o nekolineárny a degenerovaný experiment pomocou 

metódy excitácie a sondovania. Presnejšie usporiadanie experimentu je zobrazené na obrázku 

3.6: 

 

 
Obrázok 3.6: Usporiadanie experimentu excitácie a sondovania v nekolineárnom, 

degenerovanom režime pre meranie zmien prechodnej priepustnosti vzorky so SiV centrami. 

Zväzok vyznačený tlstou červenou čiarou prináleží excitačnému zväzku a zväzok vyznačený 

tenkou červenou čiarou prináleží sondovaciemu zväzku. 

  
Ďalej si popíšeme jednotlivé elementy experimentálneho usporiadania (znázornené na 

obrázku 3.6 a číslované v modrých krúžkoch) spolu so šírením príslušných zväzkov (excitačný, 

resp. sondovací).  
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Ako zdroj svetelných zväzkov slúžil laser TSUNAMI (číslo 1), ktorého emisné spektrum 

je možné ladiť v rozsahu 700 - 1000 nm. Laser produkuje pulzy dlhé 80 fs s opakovací 

frekvenciou 80 MHz. Z tohto laseru bolo emitované svetlo na určitej vlnovej dĺžke (v závislosti 

na experimente), ktoré dopadalo na dielektrické zrkadlo (číslo 2), z ktorého sa laserový zväzok 

pod príslušným uhlom odrazil a dopadol na delič zväzku (číslo 3).  

 

Prvý zväzok, o intenzite približne 90 % z pôvodného zväzku, slúžil k excitácií vzorky (na 

obrázku 3.6 je vyznačený tlstou červenou čiarou). Druhý zväzok, o intenzite zvyšných 10 % 

z pôvodného laserového zväzku, slúžil k sondovaniu zmien v optických vlastnostiach vzorky 

(na obrázku 3.6 je vyznačený tenkou červenou čiarou). 

 

Excitačný zväzok ďalej putoval cez neutrálny šedý filter (číslo 4) a následne bol 

modulovaný pomocou mechanického prerušovača zväzku (číslo 5). Tento prerušovač je vlastne 

kovové koliesko s periodickými výrezmi, takže pri otáčaní s určitou modulačnou frekvenciou 

je excitačný zväzok mechanicky modulovaný. Táto mechanická modulácia excitačného zväzku 

napomáha odstraňovaniu šumu pozadia pri detekcií pomocou tzv. synchrónnej detekcie (ktorej 

princíp je vysvetlený v kapitole 1.3.7). 

 

Po modulácií excitačný zväzok dopadal na laditeľný neutrálny filter (číslo 6), ktorý 

zoslaboval intenzitu excitačného zväzku rovnako v celom spektrálnom obore. Ďalej, po 

zoslabení excitačného zväzku príslušným faktorom zoslabenia, dopadal zväzok na dielektrické 

zrkadlo (číslo 7) a ďalšie dielektrické zrkadlo (číslo 8), pomocou ktorých bol excitačný zväzok 

privedený na ďalšie zrkadlo (číslo 9). Pomocou tohto zrkadla sme mohli usmerňovať excitačný 

zväzok vo vertikálnej a horizontálnej rovine tak, aby sa na povrchu skúmanej vzorky prekrýval 

so sondovacím zväzkom. 

 

Excitačný zväzok bol po odraze od zrkadla fokusovaný pomocou achromatickej šošovky 

(číslo 15) o ohniskovej vzdialenosti 15 cm. Vo vzdialenosti približne 9,5 cm po šošovke bolo 

umiestnené ďalšie dielektrické zrkadlo (číslo 16), ktoré odrážalo excitačný zväzok (ale 

i sondovací zväzok) na vzorku. Vzorka bola pripevnená na posuvnom podstavci (číslo 17), 

pomocou ktorého bolo možné posúvať vzorkou vo všetkých troch rovinách. Pomocou 

mikrometrických skrutiek sme v rovine kolmej na zväzok hľadali vhodné  miesta na vzorke 

(tak aby rozptyl od excitačného zväzku bol čo najmenší) a taktiež sme vzorkou posúvali 

v rovnobežnej rovine so zväzkom tak, aby ohnisko oboch zväzkov ležalo na povrchu vzorky, 

resp. aby sa zväzky na povrchu vzorky prekrývali. Po excitácií vzorky excitačným zväzkom 

bol zväzok zablokovaný na apretúre clonky (číslo 18). 

 

Sondovací zväzok bol po oddelení od hlavného zväzku na deliči zväzkov (číslo 3) 

odklonený pomocou dielektrického zrkadla (číslo 10) na oneskorovaciu dráhu s kútovým 

odrážačom (číslo 11). Pomocou tejto oneskorovacej dráhy sme mohli meniť časové oneskorenie 

medzi excitačným a sondovacím zväzkom a to až o 1000 ps.  

 

Kolimovaný sondovací zväzok (pomocou dielektrického zrkadla číslo 10) bol následne 

usmernený pomocou dvoch dielektrických zrkadiel (číslo 12 a číslo 13) do pol-vlnnej doštičky 

(číslo 14). Táto pol-vlnná doštička zaisťovala stočenie polarizácie sondovacieho optického 

zväzku o 90°, čo následne viedlo k vzájomne kolmým polarizáciám excitačného 

a sondovacieho zväzku. To bolo užitočné najmä z dôvodu čistejšej detekcie signálu 

sondovacieho zväzku a maximálneho odfiltrovania rozptylu od excitačného zväzku pomocou 

polarizátoru pred detektorom. 
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Po stočení polarizácie bol sondovací zväzok (podobne ako excitačný zväzok) ďalej 

fokusovaný šošovkou (číslo 15) o ohniskovej vzdialenosti 15 cm. Vo vzdialenosti približne 9,5 

cm po šošovke bolo umiestnené ďalšie dielektrické zrkadielko (číslo 16), ktoré odrážalo 

sondovací zväzok (rovnako ako excitačný) na vzorku (číslo 17) vzdialenú 5,5 cm od predošlého 

dielektrického zrkadla. Po transmisií sondovacieho zväzku vzorkou prechádzal sondovací 

zväzok fokusačnou sústavou, ktorá bola zložená z clonky (číslo 18), šošovky o ohniskovej 

vzdialenosti 5 cm (číslo 19) a ďalšej clonky (číslo 20).  

 

Následne prechádzal sondovací zväzok polarizátorom (číslo 21), ktorý prepúšťal 

svetlo len v rovine polarizácie sondovacieho zväzku. Aj keď bol excitačný zväzok 

v nekolineárnom usporiadaní odfiltrovaný už clonkou apertúry (číslo 18), tak stále, v dôsledku 

rozptylových mechanizmov vo vzorke, mohla časť signálu excitačného zväzku prispievať do 

signálu sondovacieho zväzku. Týmto spôsobom sme signál od excitačného zväzku na 

kremíkovej fotodióde (číslo 22) redukovali na najmenší možný, pretože niektoré rozptylové 

mechanizmy môžu čiastočne stočiť polarizáciu excitačného zväzku.  

 

 

 

3.2.2 Meranie intenzitnej závislosti amplitúdy, resp. doby života 

krátkej zložky prechodnej priepustnosti vzorky so SiV 

centrami 
 

Dynamika skúmaného systému, resp. SiV centier pozostáva z dvoch komponent. Rýchla, 

resp. krátka komponenta exponenciálne doznieva v rámci jednotiek pikosekúnd (viď. obrázok 

3.10 pre krátku zložku doby života) a pomalá, resp. dlhá komponenta doznieva v rámci stoviek 

pikosekúnd (viď. obrázok 3.12 pre dlhú zložku doby života). V tejto kapitole a kapitole 3.2.3 

sa budeme zaoberať krátkou zložkou prechodnej priepustnosti vzorky so SiV centrami 

a v kapitole 3.2.4 je skúmaná dynamika dlhej zložky prechodnej priepustnosti vzorky so SiV 

centrami.  

 

Pomocou optickej sústavy popísanej v predchádzajúcom odstavci, sme merali časovo 

rozlíšenú zmenu priechodnej priepustnosti, resp. absorpcie. Prvý, excitačný zväzok excitoval 

stavy v tenkej vrstve na povrchu vzorky a tým menil prechodné optické vlastnosti vzorky, resp. 

menil dielektrickú funkciu v určitej oblasti vrstvy. Vzorka bola  po určitom časovom oneskorení 

osvetlená sondovacím zväzkom, ktorý v závislosti na dielektrickej funkcií vzorky bol vzorkou 

viac alebo menej prepúšťaný.  

 

Táto časovo-závislá priepustnosť bola detekovaná pomocou kremíkového detektora. 

Signál z tohto detektoru bol odvedený do Lock-in zosilňovača. Lock-in zosilňovač bol taktiež 

napojený na fotodiódu v prerušovači zväzku, pomocou ktorého elektronicky zaznamenával 

informáciu o okamžitej frekvencií prerušovania (ktoré modulovalo intenzitu excitačného 

zväzku). Detekovaný signál z dopadajúceho sondovacieho zväzku bol následne elektronicky 

v Lock-in zosilňovači preintegrovaný so sinovou, resp. cosinovou moduláciou o frekvencií, 

ktorú Lock-in zosilňovač získaval z prerušovača (táto frekvencia činila približne 405 Hz). Táto 

väzba modulácie excitačného zväzku na signál sondovacieho zväzku zvyšovala pomer 

signál/šum podstatným spôsobom a zabezpečovala tak presnejšie meranie zmien prechodnej 

priepustnosti. 
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Integračnú dobu na Lock-in zosilňovači sme nastavovali pri každom meraní na 300 ms. 

Dlhšia integračná doba taktiež pomohla zvýšiť presnosť merania. Pomocou programu Femtik, 

ktorý bol elektronicky zviazaný s polohou kútového odrážača na oneskorovacej dráhe 

s možnosťou jej riadenia, sme zaznamenávali veľkosti signálu pre dané časové oneskorenie 

zväzkov.  

 

Po odčítaní signálu rozptylu excitačného zväzku a posunutím maxima interferencie 

zväzkov do časového počiatku (okamih kedy oba pulzy dopadali na vzorku v približne 

rovnakom časovom okne), sme získali výsledný časový priebeh zmeny prechodnej 

priepustnosti ako funkciu časového oneskorenia zväzkov (viď. Obrázok 3.7). Programovo sme 

mohli  ladiť taktiež časový interval oneskorení zväzkov a veľkosť kroku časového oneskorenia, 

ktorú sme nastavili na 30 fs.  

Obrázok 3.7: Ukážkové meranie krátkej zložky zmien prechodnej priepustnosti ako funkcie 

časového oneskorenia zväzkov pre excitačnú intenzitu 233 mW s vlnovou dĺžkou excitačného 

zväzku 743 nm ± 5 nm s lineárnou a logaritmickou škálou prechodnej priepustnosti. 

 

Pri meraní intenzitnej závislosti sme pri každom meraní udržovali rovnakú vlnovú dĺžku 

excitačného i sondovacieho zväzku. Spektrálny obor laseru TSUNAMI sme v tejto časti 

merania nastavili na 743 nm ± 5 nm a jeho výkon bol  nastavený na 370 mW. Výkon 

excitačného zväzku pre jednotlivé merania sme menili pomocou posuvného šedého filtra 

(obrázok 3.3 – optický element číslo 6), ktorý zoslaboval intenzitu excitačného zväzku 

rovnomerne v celom spektrálnom obore príslušným mocninným faktorom. Na obrázku 3.7 je 
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znázornené jedno z meraní zmien krátkej zložky prechodnej priepustnosti tenkej diamantovej 

vrstvy so SiV centrami (naša skúmaná vzorka) pre excitačnú intenzitu 233 mW (šedý filter OD 

0,2). Osa prechodnej priepustnosti je škálovaná v lineárnej i logaritmickej škále, aby sme 

zdôraznili, že doznievanie pozostáva z dvoch komponent s exponenciálnym doznievaním. 

 

Po získaní súboru meraní experimentu excitácie a sondovania pre rôzne hodnoty veľkosti 

intenzít excitačného zväzku, sme všetky súbory dát prenormovali a upravili do rovnakej 

podoby, podobne ako na obrázku 3.7. Potom sme tieto dáta fitovali v programe Origin 

funkciou: 

𝑦 = 𝑦0 +𝐴0𝑒
−

𝑡

𝜏𝑠                                             (68) 

 

kde funkcia y predstavuje y-novú osu obrázku 3.7, čo odpovedá hodnote ∆𝑇 𝑇⁄ . Je viditeľný 

jasný exponenciálny pokles tejto funkcie hneď za interferenciou zväzkov ako je znázornené na 

obrázku 3.8: 

 Obrázok 3.8: Ukažkové fitovanie krátkej zložky zmien prechodnej priepustnosti ako funkcie 

časového oneskorenia zväzkov pre excitačnú intenzitu 233 mW s vlnovou dĺžkou excitačného 

zväzku 743 nm ± 5 nm s hodnotami parametrov fitu  𝑦0 = 5,138 ∗ 10−5,                               

𝐴0 = 7,969 ∗ 10−5,𝜏𝑠 = 0,996𝑝𝑠 
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Prechodná priepustnosť sa po určitej dobe po excitacií musí vrátiť do pôvodnej polohy. 

Konštanta 𝑦0 tým pádom predstavuje exponenciálny pokles dlhej zložky prechodnej 

priepustnosti, ktorý kvôli dlhému času doznievania 𝜏𝑙 (v porovnaní s časom merania) prechádza 

v konštantu. Typická hodnota 𝜏𝑙 (viď. obrázok 3.12 - 𝜏𝑙 = 740𝑝𝑠) činí približne 600 ps - 800 

ps. 

 

Z jednotlivých fitov pre rôzne excitačné intenzity sme získali parametre 𝑦0,𝐴0,𝜏𝑠. 

Jednotlivé amplitúdy poklesu 𝐴0 a taktiež doby doznievania 𝜏𝑠 krátkej zložky prechodnej 

priepustnosti pre rôzne intenzity excitácie sú znázornené obrázku 3.9 a obrázku 3.10: 
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Obrázok 3.9: Amplitúdy A0  krátkej zložky prechodnej priepustnosti vzorky so SiV centrami 

pre jednotlivé excitačné intenzity . 
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Obrázok 3.10: Doba doznievania 𝜏𝑠   krátkej zložky prechodnej priepustnosti vzorky so SiV 

centrami pre jednotlivé excitačné intenzity. 

 

3.2.3 Meranie zmien prechodnej priepustnosti vzorky so SiV 

centrami v závislosti na vlnovej dĺžke excitčného zväzku 
 

Podobne ako pri meraní intenzitných závislostiach popísaných v predchádzajúcom 

odstavci, tak i v prípade meraní závislosti zmien prechodnej priepustnosti našej vzorky na 

vlnovej dĺžke excitačného i sondovacieho zväzku bola optická sústava usporiadaná spôsobom 

vyobrazeným na obrázku 3.6. V tejto časti experimentu sme menili spektrum, resp. nosnú 

vlnovú dĺžku spektra laseru TSUNAMI pre jednotlivé merania. Pri zmene vlnovej dĺžky laseru 

TSUNAMI sa však menila i veľkosť intenzít zväzok, pretože tento laser ma odlišné intenzitné 

správanie v rôznych častiach spektra. Tým pádom sme museli meniť i intenzitu pre jednotlivé 

merania tak, aby intenzita oboch zväzkov (excitačný i sondovací) nebola príliš veľká/malá, 

resp. sme sa snažili intenzity oboch zväzkov držať v určitom intervale hodnôt (tak, aby signál 

na detektore nebol saturovaný, resp. aby bol dostatočne veľký a merateľný).  

 

Vždy pri nastavení laseru na novú vlnovú dĺžku sme pomocou mobilného detektora 

zmerali veľkosť intenzít jednotlivých zväzkov. Ak bolo potrebne, tak intenzitu excitačného 

zväzku sme prispôsobovali pomocou posuvného šedého filtra (obrázok 3.6 – optický element 

číslo 6). Intenzitu sondovacieho zväzku sme prispôsobovali pripevnením vhodného neutrálneho 

filtra (OD 0,4, OD 0,5 alebo OD 0,4 + OD 0,5) na polarizátor (obrázok 3.6 – optický element 

číslo 14).  

 

Po nastavení vhodných flitrov sme opäť zmerali intenzitu excitačného zväzku, ktorou sme 

potom používali na normovanie jednotlivých meraní na jednotkovú intenzitu. Po zmeraní 
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súboru dát pre rôzne vlnové dĺžky boli ďalej tieto dáta prenormované a upravené do podoby 

zobrazenej na obrázku 3.7. Následne sme v programe Origin pre každé meranie odčítali 

hodnotu signálu za interferenciou zväzkov, kde (ako je vidieť z obrázku 3.7) je hodnota ∆𝑇/𝑇 

väčšia ako pred interferenciou zväzkov, od hodnoty signálu pred interferenciou zväzkov. Táto 

hodnota teda predstavovala relatívnu zmenu prechodnej priepustnosti, ktorá bola spôsobená 

excitáciou vzorky.  

 

Týmto meraním sme sa snažili ukázať rezonančnosť SiV centier (rezonančná vlnová 

dĺžka je okolo 743 nm) a očakávali sme pokles veľkosti zmien prechodnej priepustnosti so 

vzďaľujúcou sa nosnou vlnovou dĺžkou spektra excitačného zväzku od rezonančnej vlnovej 

dĺžky SiV centra. Jednotlivé veľkosti zmien prechodnej priepustnosti v závislosti na nosnej 

vlnovej dĺžke excitačného zväzku sú zobrazené v obrázku 3.11: 
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Obrázok 3.11: Veľkosti zmien prechodnej priepustnosti vzorky so SiV centrami pre rôzne 

nosné vlnové dĺžky excitačného a sondovacieho zväzku. Je vidieť jasné maximum okolo 743 

nm čo je i rezonančná vlnová dĺžka SiV centra. 

 
3.2.4 Meranie intenzitnej závislosti amplitúdy, resp. doby života 

dlhej zložky prechodnej priepustnosti vzorky so SiV 

centrami 
 

 Ako sme na začiatku kapitoly 3.2.2 poznamenali, dynamika systému SiV centier 

pozostáva z dvoch zložiek (ďalej už len ako krátka zložka, resp. dlhá zložka). Dynamiku krátkej 

zložky sme si popísali v kapitolách 3.2.2 a 3.2.3 V tejto kapitole si popíšeme dynamiku dlhej 

zložky SiV centier. Pri meraní prechodnej priepustnosti dlhej zložky sme používali rovnaké 

experimentálne usporiadanie ako v prípade krátkej zložky, resp. usporiadanie na obrázku 3.6.  
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Podobne, ako v prípade krátkej zložky, sme najprv excitovali stavy (pomocou excitačného 

zväzku) v tenkej vrstve na povrchu vzorky a tým sa menili prechodné optické vlastnosti vzorky. 

Následne sme pomocou sondovacieho zväzku, ktorý dopadal na vzorku v určitom časovom 

oneskorení po excitačnom zväzku, sondovali zmeny v optických vlastnostiach vzorky.  

 

Jediný rozdiel (oproti krátkej zložke) bol v sondovaní oveľa väčšieho časového okna. 

Tým pádom sme jeden krok časového oneskorenia nastavili na 300 fs. Integračnú dobu na 

Lock-in zosilňovači sme nastavovali pri každom meraní na 300 ms, rovnako, ako v prípade 

krátkej zložky. Na obrázku 3.12 je znázornene ukážkové meranie dlhej zložky prechodnej 

priepustnosti vzorky so SiV centrami spolu s fitom (červená krivka), ktorý je daný predpisom: 

 

𝑦 = 𝐴1𝑒
−

𝑡

𝜏𝑙                                                    (69) 

Obrázok 3.12: Ukážkové meranie dlhej zložky prechodnej priepustnosti vzorky so SiV 

centrami pre excitačnú intenzitu 294 mW a vlnovou dĺžkou excitácie i sondovania 743 ± 5 nm 

s lineárnou a logaritmickou škálou. Červená krivka predstavuje fit funkciou exponenciálneho 

doznievania s parametrami fitu 𝐴1 = 5,03 ∗ 10−5,𝜏𝑙 = 740ps.  

 
Funkcia 𝑦 predstavuje diferenciálnu priepustnosť, resp. funkciu ∆𝑇 𝑇⁄ . U dlhej zložky 

sme však najprv posunuli nábežnú hranu interferencie zväzkov do časovej nuly, a taktiež sme 

posunuli signál (osa y pred odčítaním pozadia) pred interferenciou zväzkov, resp. signál od 

sondovacieho zväzku bez excitácie vzorky do nuly. Až po týchto posunoch sme signál 

prenormovali šumom a príslušným faktorom zoslabenia. 
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Parameter fitu 𝑦0 sme nastavovali pri každom fitovaní fixne na nulu. Je to z toho dôvodu, 

že (po posunutí signálu do nuly) funkcia ∆𝑇 𝑇⁄ sa musí po určitom čase vrátiť do pôvodného 

stavu, resp. do stavu pred interferenciou zväzkov. Tento čas, po ktorom sa priepustnosť vzorky 

navráti do pôvodného stavu (v stave pred excitáciou), však môže byť dlhší, ako prevrátená 

hodnota opakovacej frekvencie laseru TSUNAMI (perióda pulzov). Môže teda dôjsť 

k opätovnej excitacií vzorky ešte pred úplným zrelaxovaním jej optických vlastností (vtedy by 

𝑦0 neodpovedalo 0). V našom prípade však platí, že dlhá subnano-sekundová zložka prechodnej 

priepustnosti je oveľa kratšia než opakovacia perióda pulzov laseru TSUNAMI (0,6𝑛𝑠 <<
𝑇𝑜𝑝𝑎𝑘 = 12,5𝑛𝑠). 

 Vlnovú dĺžku laseru TSUNAMI sme pri každom meraní nastavili na 743 nm ± 5 nm 

a jeho výkon bol  nastavený na 370 mW  (rovnako ako v prípade krátkej zložky). Výkon 

excitačného zväzku pre jednotlivé merania sme menili pomocou posuvného šedého filtra 

(obrázok 3.3 – optický element číslo 6). Pri meraní dlhej zložky však dochádza k veľkému 

rozšumeniu dlhej zložky pre nízke intenzity excitačného zväzku. Takže z celkového súboru dát 

pre excitačné intenzity 37 mW, 117 mW, 233 mW, 294 mW, 370 mW boli použiteľné všetky 

okrem 37 mW, pretože pre túto excitačnú intenzitu už nebol viditeľný exponenciálny pokles 

funkcie ∆𝑇 𝑇⁄  s dobou života 𝜏𝑙. 

Po získaní súboru meraní experimentu excitácie a sondovania pre rôzne hodnoty veľkosti 

intenzít excitčného zväzku sme všetky dáta spracovali a fitovali rovnakým spôsobom ako 

v kapitole 3.3 pre krátku zložku. Z jednotlivých fitov pre rôzne excitačné intenzity sme získali 

parametre 𝐴1,𝜏𝑙. Doba života dlhej zložky 𝜏𝑙 sa typicky pohybuje v rozmedzí 600 ps až 1000 

ps.  Jednotlivé amplitúdy poklesu 𝐴1 prechodnej priepustnosti pre rôzne intenzity excitácie sú 

znázornené obrázku 3.13. Dlhá zložka doby života prechodnej priepustnosti je intenzitne 

nezávislá. 

 

Obrázok 3.13: Amplitúdy A1  dlhej zložky prechodnej priepustnosti vzorky so SiV centrami pre 

jednotlivé excitačné intenzity. 
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Diskusia 
 

V kapitole 3.1 sme najprv zmerali spektra intenzít luminiscencie SiV centier pre teploty 

v rozsahu od 20 K až do teploty 300 K pomocou CCD kamery so spektrografom. Schéma 

optického usporiadania experimentu je na obrázku 3.1 a výsledné luminiscenčné spektra pre 

jednotlivé teploty sú znázornené na obrázku 3.2. Z týchto luminiscenčných spektier sme 

následne skonštruovali závislosti signálu na teplote (obrázok 3.3), spektrálnej polohy maxima 

pásu na teplote (obrázok 3.4) a spektrálnej šírky v polovici maxima signálu luminiscenčných 

pásov na teplote (obrázok 3.5).  

 

Z obrázku 3.2 je vidieť, že luminiscenčné spektrum sa rozprestiera (v závislosti na 

teplote) v rozmedzí od 720 nm až po 790 nm, pričom v  spektre sú pozorovateľné 3 pásy. Prvé, 

najvýraznejšie maximum je pozorovateľné okolo 743 nm a je to tzv. nulfononový pás (ZPL). 

Tento pás sa vyznačuje vysokou luminiscenčnou intenzitou kvôli nízkej väzbe excitovaných 

nosičov náboja na fonony v látke. Excitačná energia nie je v látke rozptýlená (skrz fonony) 

a takmer všetka excitačná energia je vyžiarená vo forme luminiscenčného žiarenia.  Ďalšie dva 

intenzitne slabé pásy sú pozorovateľné približne pri 765 nm a 777 nm. Tieto pásy sú fononové 

postranné pásy a naberajú na luminiscenčnej intenzite s klesajúcou teplotou len veľmi málo. 

Z toho vyplýva, že Huangov-Rhysov faktor nadobúda nízkych hodnôt, čo odzrkadľuje slabú 

exciton-fononovú väzbu a vďaka tomu je väčšina luminiscenčnej intenzity sústredená do 

nulfononového pásu. 

 

Šírka spektra nulfononového pásu v polovici maxima intenzity (FWHM – obrázok 3.5) 

sa pohybuje (v závislosti na teplote) v rozmedzí 5 nm - 11 nm, pričom rastie nelineárne 

s rastúcou teplotou. To je vidieť i z obrázku 3.5, kedy šírka luminiscenčných pásov je pri 

nízkych teplotách viac menej konštantná a so zvyšujúcou teplotou nelineárne narastá. Takéto 

správanie závislosti šírky spektra nulfononového pásu na teplote bolo pozorované napríklad 

i v článku [38], avšak šírka nulfononového pásu sa vo výsledkoch tohto článku pohybovala od 

3,5 nm po 7 nm [38]. Dôvodom je pravdepodobne väčšie nehomogénne rozšírenie čiar u našej 

vzorky. 

 

Obrázok 3.3 predstavuje závislosť luminiscenčného signálu na teplote. Z tejto závislosti 

je možné zistiť tzv. aktivačnú energiu Ea termálneho zhasínania luminiscencie nulfononového 

pásu. Energia Ea udáva energiu, pri ktorej začne pravdepodobnosť nežiarivých prechodov 

prudko narastať a dôjde k zníženiu intenzity žiarivých prechodov vo forme luminiscenčného 

žiarenia. Z fitu na obrázku 3.3 je aktivačná energia Ea = 25 meV. Aktivačná energie 

nulfononového pásu SiV centier bola zmeraná napríklad i v článku [41], v ktorom aktivačná 

energia vychádzala Ea = 49,59 meV. 

 

Na obrázku 3.4 je znázornená závislosť spektrálnej polohy maxima luminiscenčných 

pásov na teplote. Táto závislosť ma tvar “údolia“ s minimálnou vlnovou dĺžkou 742,7 nm pri 

teplote 100 K. Od i pod teplotu 100 K dochádza k posuvu maxima luminiscenčných pásov 

ku dlhším vlnovým dĺžkam, resp. k nižším energiám. To je rozdielne chovanie od doteraz 

známych meraní [38,39], v ktorých dochádzalo k posunu k nižším energiám s rastúcou teplotou 

bez pozorovaného “údolia“. 

 

V kapitole 3.2 sme sa ďalej zaoberali časovo rozlíšenou absorpciou. Usporiadanie pre 

meranie zmien prechodnej priepustnosti vzorky so SiV centrami, ktoré sme si popísali 

v kapitole 3.2.1, je znázornené na obrázku 3.6. Meraním zmien prechodnej priepustnosti vzorky 
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so SiV centrami môžeme zistiť rôzne informácie o dynamike procesov SiV centier, o čo sme 

sa i pokúšali. Zaujímala nás hlavne intenzitná závislosť dynamiky SiV centier. Taktiež vieme 

že táto dynamika SiV centier je dvojzložková.  

 

To je viditeľné z obrázku 3.7, na ktorom je znázornené ukážkové meranie krátkej zložky 

prechodnej priepustnosti vzorky so SiV centrami s excitačnou intenzitou 233 mW. Y-ová osa 

predstavuje diferenciálnu priepustnosť a x-ová osa predstavuje časové vzorkovanie sondovacím 

zväzkom (30 fs pre krátku zložku, 300 fs pre dlhú zložku), resp. časové oneskorenie medzi 

excitačným a sondovacím zväzkom. Na tomto obrázku je znázornená i diferenciálna 

priepustnosť v logaritmickej škále, aby bolo jasne vidieť dvojzložkové exponenciálne 

doznievanie luminiscencie. 

 

Súbor meraní pre krátku zložku prechodnej priepustnosti, pre jednotlivé excitačné 

intenzity sme následne fitovali monoexponenciálnym doznievaním. Príklad jedného z fitov je 

zobrazený na obrázku 3.8 (excitačná intenzita 233 mW). Z týchto fitov sme získali parametre 

dynamiky krátkej zložky prechodnej priepustnosti, ktoré sú v závislosti na excitačnej intenzite 

zobrazené na obrázkoch 3.9 a obrázku 3.10. 

 

Na obrázku 3.9 je znázornená závislosť amplitúdy 𝐴0 krátkej zložky prechodnej 

priepustnosti v závislosti na excitačnej intenzite. Z tohto obrázku je vidieť lineárny rast veľkosti 

amplitúdy 𝐴0 s rastúcou excitačnou intenzitou. Na obrázku 3.10 je znázornená intenzitná 

závislosť ďalšieho parametru rýchlej dynamiky SiV centier, konkrétne intenzitná závislosť 

doby života 𝜏𝑠. Je vidieť, že doba života 𝜏𝑠 je dlhá v rámci stoviek femtosekund (800 fs) až 

jednotiek pikosekund (2,6 ps).  

 

 V kapitole 3.2.3 sme sa ďalej zaujímali o závislosť parametrov dynamiky krátkej zložky 

prechodnej priepustnosti na vlnovej dĺžke excitačného zväzku (pomocou laditeľnosti vlnovej 

dĺžky laseru TSUNAMI). Týmto meraním sme sa snažili preukázať rezonančnosť 

energetického prechodu SiV centier pre vlnovú dĺžku 743 nm. Očakávali sme teda, že zmena 

v prechodnej priepustnosť bude najväčšia práve okolo tejto vlnovej dĺžky excitačného zväzku, 

čo je jasne vidieť i z obrázku 3.11. Jednotlivé merania pre rôzne vlnové dĺžky formujú 

maximum, ktorého vrchol je práve pri 743 nm, čím je rezonančnosť SiV centier preukázaná. 

 

 V kapitole 3.2.4 sme skúmali dlhú zložku dynamiky SiV centier. Ukážkové fitovanie 

dlhej zložky prechodnej priepustnosti (exponenciálnym doznievaním) je znázornené na 

obrázku 3.12 s dobou života dlhej zložky 𝜏𝑙 = 740𝑝𝑠. V práci Martina Hanáka bola 

rovnakým experimentálnym postupom (pomocou metódy excitácie a sondovania) nameraná 

doba života  dlhej zložky pri pokojovej teplote okolo 𝜏𝑙 = 610𝑝𝑠 a pomocou časovo 

rozlíšenej luminiscencie 𝜏𝑙 = 630𝑝𝑠 [21]. V inej práci [40], však bola nameraná doba života 

dlhej zložky 𝜏𝑙 = 1,03𝑛𝑠 pomocou časovo rozlíšenej luminiscencie. 

 

  Na obrázku 3.13 je znázornená závislosť amplitúdy 𝐴1 dlhej zložky prechodnej 

priepustnosti na excitačnej intenzite. Táto závislosť, rovnako ako v prípade krátkej zložky, sa 

správa lineárne s náznakom saturácie pri vysokých intenzitách. Doba života 𝜏𝑙 je na excitačnej 

intenzite nezávislá. 
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Záver 
 

 Ústredným predmetom tejto diplomovej práce je skúmanie SiV centier. Pričom 

správanie týchto SiV centier sme skúmali na tenkej diamantovej nanovrstve obohatenej práve 

o tieto SiV centrá. Ako hlavné metódy, ktoré sme na charakterizáciu energetického spektra 

a časovej dynamiky nosičov nábojov SiV centier používali, boli metódy luminiscenčnej 

spektroskopie a metódy ultrarýchlej optickej spektroskopie.  

 

Pomocou metódy luminiscenčnej spektroskopie, konkrétne pomocou CCD kamery so 

spektrografom, sme zmerali spektra intenzít luminiscencie SiV centier pre teploty v rozsahu od 

20 K až do teploty 300 K. Z týchto luminiscenčných spektier sme následne skonštruovali 

závislosti signálu na teplote (obrázok 3.3), spektrálnej polohy maxima pásu na teplote (obrázok 

3.4) a spektrálnej šírky v polovici maxima signálu luminiscenčných pásov na teplote (obrázok 

3.5).   

 

Obrázok 3.3 bol fitovaný funkciou (67), z ktorej sme získali aktivačnú energiu Ea = 25 

meV. Z obrázku 3.5 je vidieť, že sa šírka spektra nulfononového pásu v polovici maxima 

intenzity pohybuje v rozmedzí 5 nm - 11 nm. Obrázok 3.4 ukazuje, že spektrálna poloha 

maxima luminiscenčných pásov má najväčšiu energiu pri vlnovej dĺžke 742,7 nm pri teplote 

100 K. 

 

Metódu ultrarýchlej optickej spektroskopie, ktorú sme použili na skúmanie parametrov 

dynamiky SiV centier, bola metóda excitácie a sondovania vzorky. Na obrázku 3.9 je 

znázornená závislosť amplitúdy 𝐴0 krátkej zložky prechodnej priepustnosti v závislosti na 

excitačnej intenzite a na obrázku 3.10 je znázornená intenzitná závislosť doby života 𝜏𝑠. Doba 

života 𝜏𝑠 je dlhá v rámci stoviek femtosekund (800 fs) až jednotiek pikosekund (2,6 ps).  

 

Následne sme metódu excitácie a sondovania taktiež použili na zmeranie zmien 

v prechodnej priepustnosti pre rôzne vlnové dĺžky excitačného zväzku. Na obrázku 3.11 sú 

znázornené veľkosti zmien prechodnej priepustnosti vzorky so SiV centrami pre rôzne nosné 

vlnové dĺžky excitačného a sondovacieho zväzku s maximom okolo 743 nm.  

 

V kapitole 3.2.4 sme skúmali dlhú zložku dynamiky SiV centier. Doba života dlhej zložky, tj. 

doba života SiV centra je 𝜏𝑙 = 740𝑝𝑠 (obrázok 3.12) a na obrázku 3.13 je znázornená 

závislosť amplitúdy 𝐴1 dlhej zložky prechodnej priepustnosti na excitačnej intenzite. 
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