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Abstrakt: Práce se věnuje optickým vlastnostem různých typů křemíkových 
nanokrystalických materiálů. U vzorků porézního křemíku v sol-gelové ma
trici je porovnávána mikrosekundová složka luminiscence dvou různých typů 
vzorků. U stejných vzorků byla pozorována dvoufotonově buzená luminiscence. 
U vzorku koloidní suspenze nanokrystalů křemíku v cyklohexanu jsme pozo
rovali rychlou složku luminiscence s monoexponencielním dozníváním s dobou 
života 3,5 ns. Při zkoumání vzorku implantovaného křemíku jsme se zaměřili 
na jeho nelineární vlastnosti a jejich závislost na implantační dóze. Pozorovali 
jsme dva luminiscenční pásy, z nichž jeden vykazuje nelineární luminiscenci 
(typický pro excitaci vlnovou délkou 532 nm) a u druhého nebyly nelinearity 
pozorovány (typický pro excitaci vlnovou délkou 397 nm). Nelinerity se zmen
šovaly se zmenšující se dózou. Závěrem uvádíme diskuzi možných příčin neli
neárního chování luminiscence. 
Klíčová slova: nanokrystaly, křemík, časově rozlišená luminiscence 

TitZe: Ultrafast processes in silicon nanocrystals 
A uthor: Karel Žídek 
Department: Department of Chemical Physics and Optics 
Supervisor: Doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. 
Supervisor's e-mail address: trojanek@karlov.mff.cuni.cz 
Abstract: This diploma thesis deals with optical properties of various silicon 
nanocrystaline materials. For the porous silicon samples we compared micro
second luminescence for two different types of samples. For the same sam
ples two-photon excited luminescence was observed. For the colloidal sample 
(suspension on silicon nanocrystals in cyclohexane) we carried out measure
ments of ultrafast luminescence component with single-exponential decay with 
lifetime 3,5 ns. Investigation of implanted silicon sample was devoted mainly 
to nonlinear properties of fast component of its luminescence and its implan
tation dose dependence. We observed two luminescence bands, one typical for 
excitation wavelength 532 nm featuring nonlinear luminescence and the second 
typical for excitation wavelength 397 nm where no nonlinearities were observed. 
Nonlinear effects decreased with decreasing implantation dose. In conclusion 
we discuss possible origin of nonlinear luminescence behaviour. 
Keywords: nanocrystals, silicon, time-resolved luminescence 
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1 ÚVOD 

Za nanokrystalickou formu látky se považuje seskupení částic o velikostech řá

dově nanometry. Tyto částice leží na pomezí mezi krystalickou formou látky 

a molekulou. Jejich malá velikost spolu s laditelností optických vlastností a vy

sokou mírou nelinearit z nich dělá velmi atraktivní předmět výzkumu. Nano

krystalický křemík má mezi těmito materiály výsadní postavení. Jedná se totiž 

o poměrně levný a technologicky dobře zvládnutý materiál. Navíc zkoumání 

nanokrystalů je motivováno širokou možností aplikace: od integrované opto

elektroniky (např. zdroj světla začlenitelný do integrovaných obvodů), přes 

citlivé senzory až po luminiscenční značky využívané pro výzkum v biofyzice. 

Tato diplomová práce je zaměřena na optické vlastnosti nanokrystalického 

křemíku. Ty se u nanokrystalické formy výrazně odlišují od vlastností objemo

vého krystalu. Objemový křemík je polovodič s nepřímým zakázaným pásem, 

kde mohou zářivé přechody probíhat pouze za účasti fononu, a to o několik řádů 

snižuje jejich pravděpodobnost. Ani při vysoké čistotě křemíku není možné 

dosáhnout účinné emise, protože zářivá doba rekombinace T,. se u objemového 

křemíku pohybuje v řádu milisekund a vnitřní kvantová zářivá účinnost /int 

daná vztahem 

,. -~ 
tnt - r",.+rr ' (1.1) 

je tedy nízká i přes velkou dobu nezářivé rekombinace Tn,.· Ještě v osmdesá

tých letech byl křemík, co se jeho optických vlastností týče, na pokraji zájmu. 

Pozornost na sebe strhnul až objevem účinné fotoluminiscence porézního kře

míku v r. 1990 Canhamem, viz [1 J. U něj jsou jednak potlačeny nezářivé kanály 

rekombinace na příměsích a poruchách mřížky prostorovým omezením nosičů 

náboje, jednak se zmenšuje doba zářivé rekombinace, jak je blíže uvedeno 

v kapitole 3. Původ účinné fotoluminiscence ještě stále nebyl zcela uspokojivě 

vysvětlen. Jedná se totiž o komplexní jev zahrnující více možných mechanismů. 

Cílem této práce je pokračovat ve výzkumu procesů v křemíkových na

nokrystalech zkoumáním optických vlastností, zejména pak metodami časově 

rozlišené luminiscence. Jednotlivé formy zkoumaných nanokrystalických mate

riálů a jejich výroba je popsána v kapitole 2. Součástí je i podrobný postup 

přípravy sol-gelových vzorků, na jejichž výrobě na Fyzikálním ústavu Akade

mie věd, Cukrovarnická jsem se podílel. V kapitole 3 se zaměřujeme na optické 

vlastnosti charakteristické pro nanokrystalické materiály, v kapitole 4 následuje 
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popis metod časově rozlišeného měření luminiscence použitých v této práci. Ka

pitola 5 se zabývá měřeními luminiscence sol-gelových vzorků, a to postupně 

časově integrované luminiscence, mikrosekundové složky luminiscence a neli

neární luminiscence. V kapitole 6 jsou uvedeny výsledky měření rozmítací ka

merou na koloidním vzorku (suspenze nanokrystalů křemíku v cyklohexanu), 

doba dohasínání luminiscence se v tomto případě pohybuje v řádu nanosekund. 

Následuje kapitola 7 zabývající se nelineární luminiscencí ve vzorcích implan

tovaného Si. Nejpodstatnější výsledky celé práce jsou pak shrnuty v závěrečné 

kapitole 8. 
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2 PŘÍPRAVA NANOKRYSTALŮ KŘEMÍKU 

2.1 Porézní křemík 

Porézní křemík (dále jen por-Si) je tvořen tenkými zvlněnými křemíkovými 

sloupci s průměrem menším než 3 nm, které mají krystalickou strukturu a jsou 

obklopeny vrstvou Si02 (viz obr. 2.1). 

Obr. 2.1: Struktura porézního křemíku, převzato z [2] 

Poprvé byl vytvořen r. 1956 A. Uhlířem v Bellových laboratořích (USA) při 

zkoumání elektroleštění Si, ale až roku 1990 Canham zjistil, že por-Si účinně 

emituje světlo ve viditelné oblasti (viz [1]). Započala tím dodnes trvající éra 

pečlivého zkoumání vlastností por-Si. Jeho hlavní výhodou je poměrně snadná 

a technicky nenáročná výroba, naopak nevýhodou je malá chemická stabilita, 

rychlá fotodegradace, velká disperze poloměrů nanokrystalů a špatná chemická 

kontrolovatelnost. 

2.1.1 Výroba porézního křemíku 

Por-Si vzniká elektrochemickým leptáním Si v roztoku RF. Při přechodu roz

hranní Si - elektrolyt mění elektrický proud svůj charakter z elektronového 

na iontový. V zapojení, kdy "díry směřují do elektrolytu" dochází takto k roz

kladu Si. Při nízké proudové hustotě vzniká v křemíku hluboký systém kanálků , 

který proniká hluboko do materiálu. Utváření pórů je možné chemicky popsat 
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rovnicí: 

Bližší detaily lze nalézt například v [3]. Pokud je aplikována vysoká proudová 

hustota, dochází k elektroleštění a vzniká rovinný hladký povrch křemíku. To

hoto režimu se využívá k vytváření samonosných vrstev por-Si, kde krátkodobé 

zvýšení potenciálu na konci leptání vede k oddělení vrstvy por-Si od substrátu. 

Hlavním parametrem por-Si je jeho porozita, kterou lze určit např. hmot

nostní metodou z hmotnosti křemíkové desky před leptáním m 1 , hmotnosti 

těsně po leptání m 2 a hmotnosti po úplném rozkladu vrstvy por-Si (např. 

v KOH nebo NaOH) m 3 : 

p = m1-m2. 
m1-m3 

(2.1) 

Parazitu lze účinně měnit změnou parametrů výroby. Mezi nimi se považují za 

nejpodstatnější: 

• proudová hustota 

• chemické složení elektrolytu 

• doba leptání 

• doba a způsob oxidace 

Jednotlivým parametrům je věnován následující text . 

2.1.2 Parametry výroby ovlivňující vlastnosti por-Si 

Elektrolyt 

Základem elektrolytu je vodný roztok HF. Ten má hydrofobní charakter, a proto 

se do roztoku přidává etanol, který zlepšuje smáčivost HF na Si a navíc účinně 

odbourává bublinky vodíku, které vznikají při leptání Si. Dále bylo zjištěno, že 

nehomogennost a drsnost povrchu por-Si lze snížit zvýšením viskozity roztoku 

(např. glycerolem), téhož lze dosáhnout stálým promícháváním elektrolytu. 

Proudová hustota 

Leptání ve většině případů probíhá v režimu s konstantním proudem, který 

udržuje konstantní porozitu vzorku. Měněním proudu v průběhu leptání je 
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však možné vytvářet zajímavé vrstevnaté struktury s lišícími se vlastnostmi 

nebo vytvářet samonosné vrstvy porézního křemíku (viz předchozí část). 

Dopanty 

Silně dopované oblasti jsou leptány rychleji než slaběji dopované a podle druhu 

a míry dopování se liší i morfologie por-Si (podrobnosti např. v [3]). Převážně 

se používá p-typový Si, který v sobě obsahuje volné díry potřebné pro leptání. 

U u-typového Si probíhá leptání pouze při dodatečném vytváření děr (např. 

osvětlením vzorku). Toho lze využít k vytváření tzv. makroporézního křemíku 

(pravidelných struktur na škále stovek nanometrů), který vzniká leptáním kře

míkového monokrystalu osvětleného s periodicky proměnlivou intenzitou, vět

šinou vytvořenou interferencí dvou vln. Dodatečnou oxidací a doleptáváním 

těchto struktur pak můžeme získat jednotlivé nanokrystaly křemíku (dále již 

jen ne-Si) dostatečně prostorově oddělené pro spektroskopii jednotlivých kvan

tových teček. 

Sušení por-Si 

Při sušení tlusté vrstvy por-Si o vysoké porozitě dochází vždy k praskání vrs

tev. Například při prostém sušení na vzduchu nepraskají pouze tenké vrstvy 

o porozitě do 55%. To je způsobeno velkým povrchovým napětím vznikajícím 

při vypařování elektrolytu z pórů. Maximální napětí působící na strukturu 

por-Si lze odhadnout z rovnice pro kapilární tlak: 

IJ.p = 2K-jr, (2.2) 

kde K- je koeficient povrchového napětí kapaliny v póru a r je poloměr póru. 

Pokud modelově uvažujeme, že se z póru o poloměru r = 2 nm vypařuje voda 

"'- = 73 mN jm, pak kapilární tlak může přesáhnout 150 MP a. 

Existuje několik způsobů, jak praskání vrstev zabránit. Nejrozšířenější je 

vysoušení pentanem, který v pórech nejdříve nahradí původní elektrolyt a pak 

se sám vypařuje. Pentan má velmi malé povrchové napětí (K- = 14 mN/m) 

a z rovmce (2.2) vyplývá, že při vysychání vzniká pětkrát menší napětí než 

u vody. 

Nejúčinnější metodou je tzv. "superkritické sušení", kdy je elektrolyt vy

měněn za jinou vhodnou kapalinu a následně je zvýšena teplota a tlak nad 

kritickou mez (typicky je to např. C02 pod tlakem 100 bar, 40 °C). Tím zmizí 
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fázové rozhranní mezi plynem a kapalinou, které způsobuje praskání vrstev. 

Touto metodou lze zabránit praskání vrstev až s 95 % porozitou. Superkritické 

sušení je ale experimentálně velmi náročné, a proto není v praxi tolik rozšířené. 

Oxidace 

Oxidace je spolehlivý způsob zakonzervování ne-Si, nemůže však zcela vylou

čit vliv okolního prostředí. Existuje mnoho způsobů oxidace (pomalé stárnutí 

vzorku v okolní atmosféře, chemická nebo termální oxidace a další) a významně 

na nich závisí optické vlastnosti (např. účinnost a spektrální poloha luminis

cence). Těsně po ukončení leptání je prakticky celý vnitřní povrch por-Si po

kryt vodíkem. Pokud je por-Si ponechán na vzduchu, adsorbuje rychle okolní 

kyslík, takže po 15 minutách na vzduchu může dosáhnout podíl kyslíku v por

Si až 1 %. Proces pomalého stárnutí se zastavuje typicky po jednom roce. 

2.2 Iontová implantace 

Metodou iontové implantace vzniká ne-Si v matrici Si02. Metoda je experi

mentálně náročnější než výroba por-Si. Její výhodou však je menší rozptyl 

velikostí nanokrystalů, pomalejší fotodegradace a oproti sol-gelu má matrice 

lepší optickou kvalitu. Výroba vzorků probíhá v několika krocích: 

Implantování 

Ionty Si+ s dobře definovanou energií (řádově stovky ke V) se vystřelují do amorf

ního Si02. Tam proběhne série srážek iontu Si+ s elektrony a ionty Si02, v je

jichž důsledku iont pronikne do hloubky z s pravděpodobností P(z), kterou 

lze dobře aproximovat gaussovským rozdělením. 

Proces brždění může být popsán pomocí rovnice: 

(2.3) 

kde E značí energii iontů Si, Se(E), resp. Si(E) jsou střední ztráty energie na 

jednotku délky v důsledku pružných, resp. nepružných srážek Si+ s elektrony 

a ionty Si02. Z rovnice (2.3) lze integrací přes možné energie iontů získat 

střední hloubku vniku iontu do substrátu, což je zároveň hloubka s maximální 

koncentrací implantovaných iontů Zmax: 

< Z >= Zmax = foEo Se(E)~Si(E) dE· (2.4) 
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Parametry vzorku plynoucí z implantace iontů jsou: energie implantova

ných iontů E0 , celková plošná hustota implantovaných iontů CJi (tzv. dóza) 

a jejich objemová hustota v maximu rozdělení Pi· S použitím těchto para

metrů lze závislost hustoty implantovaných iontů na hloubce v matrici dobře 

aproximovat rozdělením: 

(2.5) 

Normováním lze pak nalézt vztah mezi veličinami CJi a p;: 

. _ 2a; rz:;;2 
p, - FWHJ\1 V---;--' (2.6) 

Žíhání 

Zahřátím implantované struktury v plynné atmosféře po dobu typicky jedné 

hodiny na teploty přesahující 1000 oc dojde k tvorbě nanokrystalů a zároveň 

k opravení vazeb v Si02 porušených implantací. Výsledkem tohoto procesu je 

tenká vrstva ne-Si s přibližně gaussovským rozdělením koncentrace nanokrys

talů. Šířka rozdělení může být kvůli difúzi větší než šířka rozdělení koncentrace 

iontů Si+ před žíháním. 

2.3 Zkoumané vzorky 

2.3.1 Sol-gelové vzorky por-Si 

Sol-gelové vzorky zkoumané v této práci byly všechny vyrobeny na FÚ AV 

Cukrovarnická. Zde jsem se podílel na vytváření nových vzorků pod vedením 

prof. Pelanta. Jednotlivé měřené vzorky, které budou dále značeny 101, 605 

a 903. Vzorky 101 a 605 patří mezi vzorky pracovně označované jako "žlutý 

por-Si" a ve vzorku 903 byl použit tzv. "bílý por-Si". Označení "žlutý por-Si" 

a "bílý por-Si" pochází z toho, jak se jeví výsledný nanokrystalický prášek (viz 

níže) v denním světle . Nemají přímou vazbu na barvu výsledné luminiscence. 

Rozdíl mezi těmito dvěma typy je popsán v následujících odstavcích. 

Příprava "bílého por-Si" 

V první fázi vzniká leptáním por-Si, který se dále používá při výrobě vzorku. 

K leptání se používají monokrystalické p-typové křemíkové desky (dále již jen 

desky) dopované bórem. Tyto desky jsou kruhové o průměru lOOmm, tloušťce 
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460 p,m a měrné vodivosti 0,075 ncm. Jsou řezány podél krystalografické osy 

(1, O, O) a podél stejné osy probíhá i leptání. Desky vyrábí společnost Institute 

of Electronic Materials Technology. Pro potřeby leptání je rozdělujeme podél 

význačných krystalografických os na čtyři čtvrtkruhové desky. 

Tyto desky se před samotným leptáním čistí ve vodném roztoku NaOH. Ten 

desky zbaví nečistot, případné vrstvy Si02 a rovněž odstraňuje staré vrstvy 

por-Si. Leptání probíhá v leptací komoře, jejíž řez je znázorněn na obr. 2.2. 

Části, které jsou v kontaktu s elektrolytem, musí být odolné proti HF. V našem 

ll 
Ir ---
ll anoda 
ll 
lL---
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Obr. 2.2: Řez leptací komorou používanou při výrobě por-Si 

případě je leptací komora teflonová a anoda platinová. Na křemíkové desce je 

vyleptávána kruhová oblast o průměru 39 mm vymezená gumovým těsněním. 

K leptání je používán elektrolyt o celkovém objemu 52 ml se složením: 

• 13 ml 50 % vodného roztoku HF 

• 2 ml 30 % vodného roztoku H2 0 2 

• 37 ml čistého etanolu. 

Přidávání vysoce koncentrovaného (30 %) roztoku H20 2 do leptací lázně a 

následné odleptávání por-Si ve 30% roztoku H20 2 (viz níže) představují origi

nální rysy popisované přípravy vzorků. Elektrolyt je po nalití do leptací komory 

neustále promícháván teflonovým míchadlem. Leptání probíhá po dobu 2 ho

din a během něj přes křemíkovou desku pr\)téká konstantní elektrický proud 

25mA, tedy o proudové hustotě 2,1mA/cm2
. 
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Po leptání je deska ještě v leptací komoře několikrát opláchnuta čistým 

etanolem. Při oplachování nesmí oschnout povrch vrstvy por-Si, aby v této 

fázi přípravy nedošlo k přímému kontaktu por-Si se vzduchem. Po opláchnutí 

je deska rychle vyjmuta z leptací komory a umístěna do Petriho misky s 30% 

vodným roztokem H20 2. V něm probíhá doleptávání po dobu 20 minut. Po vy

jmutí z roztoku H20 2 je deska pečlivě opláchnuta čistým etanolem a ponechána 

pomalé oxidaci v atmosféře. Empiricky jsme zjistili, že zásadním faktorem při 

postupné oxidaci v atmosféře je vlhkost vzduchu. Nedostatečná vlhkost, stejně 

jako srážení vody na deskách, způsobuje malou účinnost luminiscence a její 

spektrální posun do červené oblasti. V případě malé přirozené atmosférické 

vlhkosti je nutné zajistit dostatečnou vlhkost v okolí desek uměle. My jsme 

k tomu účelu používali pícku nahřívanou na ~ 35 oc, ve které byla umístěna 

Petriho miska s vodou a desky byly proti kondenzaci vody chráněny překrytím 

další Petriho miskou. 

Bezprostředně po vyleptání v roztoku HF /etanol/H20 2 emituje vrstva por

Si pod UV lampou zelené světlo. Po doleptávání ve 30 % H20 2 zpočátku por

Si neemituje prakticky vůbec, až po částečném oschnutí povrchu (přibližně 

jedné minutě) začne slabě luminiskovat v červené oblasti. Postupnou oxidací 

v atmosféře pak roste účinnost emise a zároveň se zmenšuje vlnová délka emi

tovaného světla a přibližně po jednom až dvou dnech "zrání" vrstvy por-Si 

dosáhne účinnost luminiscence maxima. Je-li vrstva por-Si ponechána i nadále 

na desce, oxidace pokračuje, objevuje se luminiscence v modré oblasti spek

tra a zároveň s tím klesá účinnost luminiscence ve žluté části spektra. Toto 

chování bylo pozorováno i u ne-Si vyráběných jinými metodami (viz např. [4]) 

a souvisí zřejmě se zmenšováním velikosti nanokrystalů. 

Empiricky bylo zjištěno, že změny v luminiscenci vyleptané vrstvy por-Si 

lze zastavit (nebo aspoň proces výrazně zpomalit) seškrábáním vrstvy por

Si z desek. Možnou příčinou tohoto může být fakt, že v pórech por-Si i po 

opláchnutí a oschnutí zůstává v malé míře H202, který způsobuje oxidaci Si, 

a leptací roztok, který i bez přítomnosti elektrického proudu leptá Si02. Lze 

předpokládat, že během a po seškrábání mají leptací roztok a H20 2 lepší mož

nost se odpařit, a tím se celý proces zpomalí. Seškrábání se provádí po dosa

žení optimálního stavu, který se zjišťuje vizuální kontrolou intenzity a barvy 

luminiscence pod UV lampou. Za optimální považujeme intenzivní žlutou fo

toluminiscenci, případně se zeleným nádechem. 

Seškrábání vrstvy por-Si se provádí skalpelem. Získaný nanokrystalický 
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prášek, stejně jako původní vrstva por-Si na desce, jsou citlivé na změny okol

ního prostředí a dlouhodobé osvícení UV zářením. Obojí způsobuje pokles 

účinnosti emise a zároveň její posun do červené spektrální oblasti. V případě 

"znehodnocení" ne-Si osvětlením UV lampou byl pozorován posuv luminis

cence zpět do žluté barvy opětovným umístěním na několik dní do zvýšené vlh

kosti. Desky je možné po vyčištění pomocí NaOH opakovaně použít k leptání. 

Dříve používané postupy 

Výše zmiňovaný postup se týká výroby tzv. "bílého por-Si". Dříve vyráběný 

typ "žlutý por-Si" se od předchozího postupu lišil tím, že místo 30 % vodného 

roztoku H20 2 používal běžně v lékárně dostupný 3 % roztok, a to jak do 

elektrolytu, tak i na doleptávání. Místo čistého etanolu byl při výrobě používán 

etanol s příměsí benzínu. K leptání se používalo odlišné složení elektrolytu: 

• 13 ml 50 % vodného roztoku HF 

• 7 ml 3 % vodného roztoku H2 0 2 

• 32 ml etanolu znečištěného benzínem. 

Jiné parametry leptání se nezměnily. Doleptávání ve 3 % roztoku H20 2 probí

halo po dobu 5 až 7 minut. Další postupy jsou u obou typů stejné. Luminis

cenční spektrum "žlutého por-Si" má maximum a přibližně 630- 640 nm a je 

oproti "bílému por-Si" posunuto do oblasti větších vlnových délek. Maximum 

luminiscence "bílého por-Si" leží typicky mezi 590- 600 nm. 

Výroba vzorků 

Sol-gelové vzorky vznikají zalitím vyrobeného nanokrystalického prášku do ko

loidní suspenze (sol-gelu), která za určitých podmínek ztuhne a má poté op

tické vlastnosti blízké Si02 . Nejčastější chemické reakce způsobující tuhnutí 

jsou hydrolýza, kondenzace alkoholu a kondenzace vody (konkrétní reakce lze 

nalézt např. v [5]). Hlavními parametry ovlivňujícími tuhnutí jsou pH, koncen

trace katalyzátoru (u některých reakcí není nutný) a molární poměr H2 0 /Si. 

Každá z výše uvedených reakcí se liší v požadavcích na tyto parametry. My 

jsme používali látku P509 vyráběnou společností Filmtronics. Její výhodou je, 

že dobře zaplňuje i malé mezery a je poměrně levná (viz [6]). Obsahuje v sobě 

ve vysoké koncentraci atomy fosforu (5.1021'atom/cm3
). 



KAPITOLA 2. PŘÍPRAVA NANOKRYSTALO KŘEMÍKU 12 

Vzorky jsou umisťovány do křemenné kyvety s opticky leštěným dnem. 

Kyvety se před použitím čistí, a to etanolem, případně silným louhem. Do vy

čištěné kyvety se vsype 2 mg nanokrystalického prášku a prášek se zalije 400 p,l 

látky P509. Kyveta je bez zátky umístěna na dobu 1 až 3 hodin do ultrazvuku, 

který zabraňuj e makroskopickému shlukování prášku na začátku tuhnutí sol

gelu. Následně je kyveta umístěna do centrifugy, kde jsou postupně zvyšovány 

otáčky až na 3000 ot/min a poté 5 až 10 minut centrifuga pracuje na těchto 

otáčkách. Odstředění napomáhá k rychlejšímu usazování nanokrystalů na dně 

kyvety. Po odstředění jsou kyvety uzavřeny zátkou a sol-gelová vrstva postupně 

během několika dní vysychá. Schnutí nesmí probíhat příliš rychle a je třeba 

kyvety ochránit před otřesy, protože obojí může způsobit popraskání vrstvy 

sol-gelu a jeho odchlípnutí od stěny kyvety. Během postupného vysychání sol

gelu se nanokrystaly usazují na dně kyvety a vytvářejí přibližně 50 11-m tlustou 

vrstvu. 

Vzorky umístěné do uzavřených křemenných kyvet jsou podstatně odolnější 

proti vnějším vlivům než původní por-Si. Nepodléhají tak rychlé fotodegradaci 

a na rozhranní kyvety a sol-gelu je zajištěna rovinnost a optická hladkost. To 

redukuje rozptyl na těchto rozhraních . Křemenné kyvety a sol-gelová matrice 

se ve viditelné a blízké UV oblasti neprojevují ani absorpcí ani luminiscencí. 

I po vyschnutí sol-gelu je třeba opatrného zacházení se vzorky, protože i poté 

mohou otřesy vést k odchlípnutí vzorku od kyvety. 

Konkrétní měření s tímto typem vzorkú jsou uvedena v kapitole 5 na str. 

24. 

2.3.2 Koloidní systém ne-Si v cyklohexanu 

Tyto vzorky jsou vyráběny na F JFI ČVUT v Praze Ing. A. Fojtíkem. Jejich 

příprava je podrobně popsána v [4]. My jsme pracovali se suspenzí ne-Si v cyk

lohexanu, vzorek byl označen F2. Suspenze byla umístěna do křemenné kyvety 

s tloušťkou 1 mm. Měření na tomto vzorku jsou uvedena v kapitole 6 na str. 

41. 

2.3.3 Implantovaný křemík 

Námi zkoumaný vzorek vznikl implantací různých dóz (jmenovitě 6, 5, 4 

a 3.1017 cm- 2
) do oddělených pásků na jednom substrátu, energie implantace 

byla ve všech případech 400 ke V. Vzorek byl žíhán za teploty 1100 oc po dobu 



12 

. ]. 

y

pl 

. u, 

ně 

ně 

a 

)li 

iší 

.ci 
ro 
ce 

:í. 

té 

:r. 

~h 

k

ty 

;r. 

:::e 

>U 

KAPITOLA 2. PŘÍPRAVA NANOKRYSTALO KŘEMÍKU 13 

jedné hodiny v dusíkové atmosféře a následně ještě jednu hodinu při 500 oc ve 

směsi N2 a H2 • Výhodou vzorku je umístění různých dóz na jeden substrát, což 

umožňuje snadné zkoumání změny vlastností impl-Si se změnou dózy. Měření 

provedená na tomto vzorku jsou uvedeny v kapitole 7 na str. 46 . 
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3 OPTICKÉ VLASTNOSTI NANOKRYSTALÚ 

3.1 Energetické stavy v nanokrystalu 

Existují dva možné přístupy k teoretickému popisu vlastností nanokrystalů, 

a to přístup "od krystalu k nanokrystalu" nebo "od atomů k nanokrystalu". 

První zmiňovaný přístup je vhodný pro křemíkové nanokrystaly o poloměrech 

~ 3 nm a větší. Druhý přístup dobře předpovídá vlastnosti malých klastrů 

(z angl. "cluster"). My se zde zaměříme na prvně zmiňovaný přístup. 

3.1.1 Aproximace efektivních hmotností 

Při modelování procesů v nanokrystalu lze s úspěchem použít aproximaci efek

tivních hmotností (dále jen EMA). Ta (na úrovni objemového krystalu) před

pokládá, že vyexcitovaný elektron nebo díru v periodickém potenciálu lze dobře 

popsat jako volnou částici s určitou efektivní hmotností, která se liší od běžné 

hmotnosti částice mimo periodický potenciál . Tuto hmotnost lze určit ze zna

losti pásové struktury polovodiče (jak je také naznačeno na obr. 3.1) ze vztahu: 

(3.1) 

Stejně jako v případě objemového polovodiče, i u nanokrystalů je situace 

odlišná pro přímé a nepřímé polovodiče. U přímých polovodičů leží v k-prostoru 

maximum valenčního pásu nad minimem vodivostního pásu a je tudíž možná 

zářivá rekombinace elektron-díra. U nepřímých polovodičů je k rekombinaci 

nutná účast třetí částice: fononu. Ten zajišťuje splnění zákonu zachování hyb

nosti. 

3.1.2 Vliv kvantového omezení 

Budeme nejdříve uvažovat situaci v objemovém polovodiči, ve kterém je 

vyexcitován pár elektron-díra. Započtením Coulombické interakce a použitím 

EMA získáme jednoduchý model. Jeho Hamiltonián pro jeden excitovaný pár 

elektron-díra má podobu: 

(3.2) 

·--- --
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Obr. 3.1: Znázornění výchozích principů aproximace efektivních 
hmotností 

kde ie resp. fh značí prostorové souřadnice elektronu resp. díry a e značí ná

boj elektronu. Tento model předpovídá existenci vázaných stavů elektron-díra 

(excitonů), které lze popsat třemi kvantovými čísly n, l, m. Vazebná energie 

elektron-díra Eexc závisí pouze na kvantovém čísle n a je dána vztahem: 

E _ 1-Lé 1 _ R */ 2 exc - ~2" 2 • 2 - Y n , 
" Eo n 

(3.3) 

kde p. značí redukovanou hmotnost excitonu: 1/ p. = 1/m: + 1/m'h a Ry* je 

Rydbergova energie excitonu. Důležitým parametrem polovodiče je Bohrův 

poloměr excitonu as, který lze určit z Hamiltoniánu (3.2): 

(3.4) 

Od objemového polovodiče lze přejít k dostatečně velkým nanokrysta

lům, u kterých lze předpokládat, že na elektrony a díry působí uvnitř nano

krystalu prakticky stejný periodický potenciál jako v objemovém polovodiči. 

Nanokrystal tudíž můžeme modelovat jako potenciálovou jámu U(r), ve které 

se volně pohybují elektrony a díry s efektivními hmotnostmi stejnými jako 

u objemového polovodiče: 

fiEMA,NC = fiEMA + U(r)' (3.5) 
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Detailní rozbor problematiky lze nalézt např. v [7] nebo [8], my se zde 

zaměříme na model nekonečné potenciálové jámy. Pro jednoduchost budeme 

dále uvažovat sférické nanokrystaly s poloměrem R, tj. U(f) =O pro !rl < R; 

U(f) ----> oo pro !rl > R 

Podle poměru velikosti nanokrystalu ku poloměru excitonu rozeznáváme: 

• režim slabého omezení: R je malé, ale R > as 

• režim silného omezení: R < ab 

Tyto dva režimy je třeba z hlediska energetických stavů vyšetřovat odděleně. 

Režim slabého omezení 

V tomto případě vznikají oddělené energetické hladiny kvantováním hybnosti 

těžiště excitonu. Celková energie excitonu je poté dána rovnicí: 

E - E - Ru* lí2x;, 
nml - g n2 + 2M R2 1 (3.6) 

kde Eg je velikost zakázaného pásu objemového polovodiče, Xml je kořen Besse

lovy funkce (např. Xmo = m1r) a M = m: +mf, je efektivní hmotnost excitonu. 

Kvantové číslo n popisuje vnitřní stav excitonu plynoucí z coulombické inter

akce elektronu a díry, m a l popisují stav hybnosti těžiště excitonu. Opticky 

aktivní mohou být pouze přechody, kde .6.l = O, protože absorpcí ani vyzářením 

fotonu se nezmění moment hybnosti excitonu. Absorpční spektrum sférického 

nanokrystalu tvoří soubor čar o energiích: 

(3.7) 

Režim silného omezení 

V tomto případě již elektron a díra nemají žádný vázaný stav ve formě ex

citonu. V prvním přiblížení lze situaci aproximovat nekorelovaným pohybem 

elektronu a díry. Výsledkem je absorpční spektrum ve formě čar o energiích: 

(3.8) 

je však třeba mít na zřeteli, že tento vztah je pouze přibližný. Pro zpřesnění 

vztahu je potřeba započítat coulombickou interakci mezi elektronem a dírou. 

Jedním z možných způsobů je zavedení efektivní Coulombícké interakce, kterou 

lze pro základní stav elektron-díra zapsat ve tvaru: 

Elsls = Eg+ ;:~~ - 1, 786 4::R 
Podrobněji je problematika popsána v [7]. 

(3.9) 

- --- - -
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3.2 Dvoufotonově buzená luminiscence 

Dvoufotonově buzenou luminiscencí nazýváme luminiscenci (dále již jen PL) 

ze stavů excitovaných dvoufotonovou absorpcí, kdy je dostatečně silný zdroj 

naladěn na energii menší než je šířka zakázaného pásu polovodiče. Absorpce 

jednoho fotonu je pak vyloučena, ale díky nelinearitám v prostředí může do

cházet k absorpci dvou fotonů přes virtuální stav (viz obr 3.2). Empiricky 

popisujeme nelinearity v prostředí spojené s dvoufotonovou absorpcí pomocí 

imaginární části tenzoru susceptibility třetího řádu x(3
). 

Pravděpodobnost dvoufotonové absorpce je úměrná druhé mocnině inten

zity světla a konstantě úměrnosti, která se obvykle značí f3 a je úměrná velikosti 

imaginární části x(3): 

(3.10) 

Pokud uvažujeme, že se světelný svazek o intenzitě I(z) šíří podél osy z neline

árním prostředím, kde dochází výhradně k dvoufotonové absorpci, pak platí: 

(3.11) 

Integrací této rovnice dostáváme závislost intenzity svazku na prošlé vzdále

nosti z a intenzitě vstupujícího svazku J(O) = 10 : 

I(z) = l+~~Io . (3.12) 

Hlubší náhled do této problematiky lze nalézt např. v [8]. 

Typickým projevem dvoufotonově buzené luminiscence je kvadratický růst 

intenzity PL s intenzitou excitace (tj. účinnost PL je intenzitně závislá), navíc 

PL můžeme pozorovat i na vlnových délkách menších než je excitační vlnová 

délka. Tyto projevy nemusí být ale nutně důsledkem nelinearity prostředí. 

Stejně se projevuje i PL buzená dvoustupňovou absorpcí. Při dvoustupňové 

absorpci jsou postupně absorbovány dva fotony přes reálný energetický stav 

v zakázaném pásu. Nejedná se tedy o projev nelinearit. Srovnání jednofotonové 

absorpce, jí příslušné dvoufotonové absorpce (excitující do stejného stavu) a 

dvoustupňové absorpce je znázorněno na obr. 3.2. 

N anokrystalické materiály se vyznačují silnými nelinearitami, což se pro

jevuje i výraznou dvoufotonovou absorpcí. Luminiscenční spektra buzená jed

nofotonovou absorpcí a jí odpovídající dvoufotonovou absorpcí jsou dle [9] 

za pokojových teplot prakticky stejná. 
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Obr. 3.2: Schématické znázornění jednofotonové, dvoufotonové 
a dvoustupňové absorpce. 

3.3 Luminiscence nanokrystalů křemíku 

V objemovém křemíku je poloměr excitonu 4,3 nm a jeho zářivá doba života 

se pohybuje v řádu milisekund. To je způsobeno nutnou účastí fononu při 

rekombinaci volného excitonu. Mřížková konstanta křemíku je 0,54 nm. Křemík 

je polovodič s nepřímým zakázaným pásem, což je vlastnost, která se uchovává 

i u nanokrystalů. 

V nanokrystalech pozorujeme se zmenšováním poloměru nanokrystalů zvět

šování zakázaného pásu (viz rovnice (3. 7) a (3.8)) a tudíž i modrý posuv PL. 

Současně s tím se zvětšuje i pravděpodobnost zářivého přechodu. V prvním 

přiblížení to lze vysvětlit: 

• kvantovým omezením, které způsobuje rozmazání vlnové funkce elek

tronu a díry v k-prostoru v důsledku principu neurčitosti 

(D.k) 2 (D.x) 2 ~ n? /4. Tento efekt je obzvláště důležitý u nanokrystalů 

polovodiče s nepřímým zakázaným pásem. Dochází v něm k tzv. "na

rovnávání pásu", protože chvosty vlnové funkce excitovaného elektronu 

a díry díky kvantovému rozmazání leží v pásovém diagramu nad sebou 

a je možná přímá rekombinace bez účasti fononu. 

• pomocí Fermiho zlatého pravidla, kde pro sílu oscilátoru platí : 

(3.13) 

Zde T značí dobu života přechodu, Eif energii přechodu a < flfJii > je 
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maticový element přechodu. Vzhledem ke zvětšování energie přechodu 

u zmenšujících se nanokrystalů klesá doba života excitovaných stavů. 

Je potřeba zdůraznit, že oba výše zmíněné důvody plynuly z přiblížení, že 

nanokrystaly mají v sobě dostatečné množství atomů a lze je modelovat v pří

stupu podobném přístupu k objemovému materiálu. 

Se zmenšováním poloměru nanokrystalů se stále více projevují povrchové 

stavy nanokrystalu. Ty mohou být buďto nepasivované nebo pasivované. Na ne

pasivovaných površích se utvářejí nenasycené, tzv. "kývavé" vazby. Kvůli těmto 

vazbám vznikají energetické stavy hluboko v zakázaném pásu, což jsou velmi 

účinná nezářivá rekombinační centra. V případě pasivovaných povrchů jsou na 

volné vazby povrchových atomů navázány jiné atomy (např. H nebo O) a do

chází k hybridizaci energetických stavů. Ty se rozštěpí na vázané a nevázané 

stavy ležící mimo zakázaný pás a dojde k potlačení nezářivé rekombinace. U na

nokrystalů lze zanedbat energetické stavy v zakázaném pásu způsobené pří

tomností příměsí nebo jiných poruch mřížky, protože pravděpodobnost výskytu 

poruch u statisticky významného počtu nanokrystalů je zanedbatelná. Pro PL 

nanokrystalického Si (dále již jen ne-Si) bylo navrženo mnoho modelů. Tyto 

modely lze rozdělit do šesti skupin: 

1. Rekombinace v krystalickém jádře Tento model byl navržen jako 

první. Závislost šířky zakázaného pásu na velikosti nanokrystalu přiro

zeně vysvětluje velkou laditelnost PL a řada dalších jevů v ne-Si (štěpení 

excitonových stavů a pod.) je v rámci tohoto modelu přímočaře vysvět

litelná. Model však nelze dobře použít u malých křemíkových nanokrys

talů. 

2. Rekombinace v hydrogenovaném amorfním Si Již před objevem 

luminiscence ne-Si bylo známo, že amorfní křemík s obsahem vodíku 

a kyslíku má laditelný PL pás ve viditelné oblasti. Proti tomuto modelu 

hovoří fakt, že již byly vytvořeny dobře emitující vzorky, ve kterých se 

prakticky nevyskytuje amorfní fáze. Navíc, na rozdíl od amorfního kře

míku, v PL spektru byly pozorovány fononové repliky a PL je u ne-Si 

účinná i za pokojové teploty. 

3. Rekombinace na povrchových hydridech SiH2 Model vznikl na zá

kladě pozorování, že při tepelném vyžíhání vodíku z povrchu nanokrys

talů prudce klesá účinnost PL, které lze znovu dosáhnout např. krátkým 
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doleptáním pomocí HF. Pozdější FTIR studie však ukázaly, že účinnost 

PL klesá i přes malý úbytek vodíku a pokles je zřejmě spojen s přítom

ností nenasycených vazeb. 

4. Rekombinace na defektech Tento model předpokládá, že zdrojem PL 

jsou především kyslíkové atomy nebo jiné defekty uvnitř nanokrystalu. 

Jak však bylo ukázáno, lze vytvořit i chemicky čistý ne-Si pasivovaný 

vodíkem, který zcela bez přítomnosti kyslíku účinně emituje světlo. Další 

slabinou modelu je, že s ním nelze vysvětlit velkou laditelnost PL pásu 

ne-Si. 

5. Rekombinace na molekulách z Si, O aH Tyto molekuly se vytvá

řejí na povrchu nanokrystalů při jejich výrobě. Jako nadějný zdroj PL 

se jevil hlavně siloxen (polymer na bázi Si, O a H). Proti modelu hovoří 

fakt, že ne-Si si může uchovat účinnou PL i po žíhání nad 1000 oc, za

tímco siloxen, či jiné molekuly by se za daných podmínek rozložily. Navíc 

byla pozorována emise z porézního křemíku, u kterého byla vyloučena 

přítomnost kyslíku. 

6. Rekombinace na povrchových stavech Tento model předpokládá, 

že absorpce fotonu se odehrává v objemu nanokrystalu, ale rekombinace 

probíhá na rozhranní mezi Si a Si02 . Výhodou tohoto modelu je, že 

na povrchu mohou vznikat jak hluboké pasti výrazně lokalizující elek

tron, tak i mělké pasti s velmi malou lokalizací elektronu. Jedná se o vě

rohodný model ne-Si, který předpovídá řadu vlastností, a to zejména 

u menších nanokrystalů. Zda je povrchový stav hluboký nebo mělký lze 

odlišit pomocí přítomnosti nebo absence fononových replik. U hlubokých 

stavů je totiž exciton lokalizován na několika atomech a fononové efekty 

nelze pozorovat. 

Žádný z výše uvedených modelů nevysvětluje uspokojivě všechny atributy PL 

a lze tedy předpokládat, že reálná PL ne-Si vzniká kombinací několika z výše 

zmiňovaných modelů v závislosti na charakteru materiálu. 

3.4 Optické vlastnosti porézního křemíku 

Porézní křemík (dále již jen por-Si) emituje světlo ve velkém spektrálním roz

sahu. Luminiscenci lze rozdělit do několika pásů, které se liší příčinou luminis-
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cence, pozicí maxima a dalšími vlastnostmi (viz tab. 3.1). 

I spektrální oblast I maximum [nm] I název I 
u v 350 UV-pás 

modro-zelená 470 F-pás 
modro-červená 400-800 S-pás 

blízké IR 1100-1500 IR-pás 

Tab. 3.1: Luminiscenční pásy por-Si, převzato z [1] 

Největší pozornost k sobě poutá tzv. "S-pás", který je dobře spektrálně 

laditelný a lze jej jako jediný elektricky budit, tudíž má potenciální techno

logický význam. Dalším významným pásem je tzv. "F-pás", který získal svůj 

název podle rychlé (angl. fast) PL. Byl dosud pozorován pouze v oxidovaném 

por-Si, a proto se usuzuje na původ luminiscence na vazbách mezi Si a O. 

Taktéž i "UV-pás" byl pozorován pouze v oxidovaném por-Si při excitaci měk

kým rentgenovým zářením. Tzv. "IR-pás" bývá spojován s nepasivovaným 

povrchem a tzv. kývavými vazbami. 

Účinnost PL "S-pásu" význačně závisí na porozitě por-Si. Pro efektivní PL 

musí porozita překročit určitou prahovou hodnotu. Při pomalém stárnutí por

Si je pozorován modrý posuv "S-pásu" spojený většinou s růstem účinnosti PL. 

Jedná se o velmi komplikovaný proces, kdy dochází k ovlivnění jak kvantového 

omezení, tak i pasivace (viz [1]). 

Absorpční hrana se u por-Si zvyšuje spolu s porozitou, což je přisuzováno 

působení kvantového omezení. Má průběh Urbachovy hrany s Urbachovou 

energií ~ 200 me V. Tento průběh je typický pro neuspořádané systémy. 
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4 ČASOVĚ ROZLIŠENÉ MĚŘENÍ 

LUMINISCENCE 

Časově rozlišené měření luminiscence nám dává informace o dynamice excito

vaných stavů v materiálu. Je to účinný nástroj pro zkoumání elektronových 

a vibračních stavů a umožňuje nám lépe poznat podstatu procesů v polovodi

čích. K měření časově rozlišené luminiscence používáme nejrůznější prostředky: 

od poměrně přímočarých (měření pomocí rychlého fotonásobiče), až po kompli

kované využití nelineárních vlastností látek (např. up-konverze). Tato kapitola 

se zabývá popisem dvou metod měření časově rozlišené luminiscence, které 

byly použity v této práci: měření pomocí fotonásobiče a rozmítací kamery. 

4.1 Fotonásobič 

Fotonásobič je citlivý detektor schopný zachytit i velmi slabé signály. Princip 

detekce fotonásobiče je schématicky znázorněn na obr. 4.1 

foton 

fotokatoda dynoda ~ 
výstup 

Obr. 4.1: Princip detekce pomocí fotonásobiče 

Fotony jsou nejdříve scintilátorem přeměněny na elektrony. Ty jsou urych

lovány napětím mezi jednotlivými elektrodami. Dopad urychlených elektronů 

na dynodu vyvolává emisi většího počtu elektronů (tzv. sekundární emise), je

jímž výsledkem je znásobení počtu elektronů. Po sérii zesílení proud elektronů 

dopadá na anodu. Celkové zesílení může v některých případech dosáhnout až 

108 , což umožňuje pomocí fotonásobiče detekovat i jednotlivé fotony. 

Časové rozlišení dosažitelné pomocí fotonásobiče se pohybuje v řádu nano

sekund. Je dáno především fluktuacemi dob průchodu elektronů od fotokatody 

- ----= ---·- --
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k anodě. Závisí na typu dynod (materiálu, tvaru, uspořádání apod.) a také na 

napětí mezi fotokatodou a anodou. Jeho zvýšení způsobí rychlejší průchod 

elektronů fotonásobičem a tím i menší rozdíly mezi dobami průchodu jednotli

vých elektronů. Podrobněji je celá problematika rozebrána např. v [10]. Námi 

použité uspořádání měření pomocí fotonásobiče je uvedeno v kapitole 5. 

4.2 Rozmítací kamera 

Rozmítací kamera převádí časový signál luminiscence na prostorovou závis

lost tím, že přemění optický signál na proud elektronů. Ten je pak prostorově 

rozmítán a pomocí fosforescenčního stínítka převeden zpět na fotony snímané 

pomocí CCD. Graficky je činnost rozmítací kamery znázorněna na obr. 4.2. 

Spínací signál 

__fl 

~-:::~ OC\ 00 
čas XJ 

Štěrbina Urychlovací 

Fotokatoda 
(fotony- elektrony) 

elektrody 

Výstupní signál 
streak-kamery 

Obr. 4.2: Princip fungování rozmítací kamery, převzato z [ll] 

Rozmítací kamera může pracovat ve dvou modech: 

• V single-shot módu je měřen vždy jen jeden puls. To zajišťuje lepší 

časové rozlišení (dnes až 200fs, např. u typu Hamamatsu C6138), ale 

absence integrování přes mnoho měření vymezuje tuto metodu pouze 

pro měření silných signálů. 

• V synchroscan módu probíhá integrace přes mnoho měření. To snižuje 

dosažitelné časové rozlišení kvůli fluktuacím spínání (anglicky "timing 

jitter"), ale zlepšuje poměr signál/šum. V současnosti nejrychlejší sys

témy (konkrétně např. Hamamatsu C6860) dosahují časového rozlišení 

až 500fs. 

Námi použité uspořádání s rozmítací kamerou je uvedeno v kapitole 6. 
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V této kapitole jsou popsány experimenty zkoumající dohasínání fotoluminis

cence (dále jen PL) sol-gelových vzorků v mikrosekundové časové škále. Vzorky 

jsou popsány v části 2.3.1 na str. 4. Při měření jsme se zaměřili na 3 vzorky, 

které budou dále značeny 101, 605 a 903. Vzorky 101 a 605 patří mezi "žlutý 

por-Si" a vzorek 903 je připraven z "bílého por-Si" (viz část 2.3.1). Dřívější 

výsledky zkoumání vzorků 101 a 605 lze nalézt v [12], měření na vzorcích stej

ného typu byla publikována např. v [6] a [13]. Všechna měření v této kapitole 

probíhala za pokojové teploty. 

5.1 Časově integrovaná měření 

5.1.1 Experimentální uspořádání 

Při měření časově integrovaných vlastností sol-gelových i jiných vzorků jsme 

používali uspořádání, jehož schéma je znázorněno na obr. 5.1. Při měření ča

sově integrované luminiscence byly vzorky excitovány kontinuálním He-Cd la

serem o vlnových délkách 442nm, resp. 325nm a výkonu 34mW, resp. 14mW. 

Luminiscence byla sbírána a fokusována na štěrbinu spektrografu a spektrum 

snímáno pomocí CCD. Spektrální citlivost samotné CCD (Andor DV420A) 

umožňuje měřit luminiscenci ve spektrálním rozsahu 200 nm až 1050 nm, spek

trální rozsah měření ale mohou ovlivnit i další prvky uspořádání. Časově in

tegrovaná absorpce byla měřena pomocí uspořádání na obrázku 5.1 b). Jako 

zdroj slouží halogenová lampa plněná xenonem, která umožňuje v kombinaci 

se spektrometrem Oriel Instaspec II měřit absorpci od 290 nm až do 1060 nm. 

5 .1. 2 Výsledky měření 

Časově integrovaná PL měřených vzorků je uvedena na obr. 5.2 (měření vzorků 

101 a 605 byla převzata z [12]). Vzorky byly excitovány He-Cd laserem o vlnové 

délce 442 nm (výkon 34 m W). Ve v loženém grafu je výsledek měření fotode

gradace vzorku 903 způsobené expozicí excitačního svazku. 
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a) b) 
OMA 

PL 

CCD 

lampa 
spel.:trograf 

Obr. 5.1: Schéma měření: a) časově integrované luminiscence, b) ča
sově integrované absorpce 
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Obr. 5.2: Integrovaná luminiscence vzorků 101, 605 a 903, vložený 
graf: fotodegradace vzorku 903 v závislosti na době osvitu 
vzorku 
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5.2 Časově rozlišená měření 

5.2.1 Experimentální uspořádání 

Vzorky byly pro měření excitovány Nd:YAG laserovým systémem, jehož schéma 

je znázorněno na obr. 5.3. Bližší informace lze nalézt např. v [14]. Výstupem 

l_ PC 

T 
Zl+SA LTl 

A 
LT3 LT2 

• 

Obr. 5.3: Schéma použitého Nd:YAG laserového systému (Z: zrca
dla, SA: saturabilní absorber, LT: laserová tyč, PC: Po
ckelsova cela, J: jiskřiště) 

z tohoto laseru jsou pikosekundové pulsy o FWHM ~ 45 ps, energii v pulsu 

< 80 mJ a vlnové délce >. = 1064 nm. Opakovací frekvence pulsů je 1Hz. K ex

citaci sloužila třetí harmonická frekvence Nd:YAG laseru o vlnové délce 355 nm 

generovaná pomocí dvou krystalů KDP. Při měření mikrosekundové luminis

cence sol-gelových vzorků jsme používali aparaturu, jejíž schéma je na obr. 5.4. 

Používali jsme fotonásobič Hamamatsu R2228, za který byl zapojen zesilovač 

firmy SRS, model SR 445A (5 x zesílení signálu, vstupní odpor 500 D) a sig

nál byl vzorkován osciloskopem HP54522A s rychlostí 2 GSa/s (tj. vzorkování 

signálu s frekvencí 2 GHz). 

Měřením intenzity rozptylu excitačního pulsu na křemenném sklíčku v zá

vislosti na intenzitě pulsu byla potvrzena linearita celé detekční soustavy až do 

výstupního signálu zesilovače o velikosti 1 V. Pomocí měření časového průběhu 

rozptylu excitačního pulsu FW HM ~ 30 ps, který lze v tomto případě pova

žovat za ó-funkci, byla změřena přístrojová funkce detekčního systému (viz 

obr. 5.5). Obr. 5.5 zároveň ukazuje, že v ~blasti linearity signálu se významně 

nemění šířka ani tvar přístrojové funkce. Časové rozlišení našeho systému jsme 

f ' 
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Zl Z2 
Nd:YAG 

PIN Si fotodioda 

spínání 
Z3 PIN Si fotodioda 

osciloskop 

PL 
excitace 

zesilovač 

Obr. 5.4: Schéma použité aparatury při měření pomalé složky PL 

určili na 100 ns. Bylo by možné jej zvýšit na úkor velikosti signálu, pro účely 

měření mikrosekundové složky luminiscence nanokrystalického křemíku to však 

nemá praktický význam. V obr. 5.5 je dále patrné výrazné zašumění signálu, 

které je způsobené elektrickým šumem spojeným s generací pikosekundového 

pulsu. Tento šum zhruba po 300 ns vymizí a není z hlediska našeho měření 

důležitý. 

5.2.2 Výsledky měření 

Luminiscenci s typickou dobou života p,s a delší lze dobře fitovat stretched

exponencielou, viz [15]: 

I(t) = 10 exp[-(t/T)fJ], (5.1) 

kde T je charakteristická doba života a (3 disperzní faktor. Jak je patrné z obr. 

5.6, námi změřená mikrosekundová luminiscence sol-gelových vzorků dobře od

povídá předpovídanému průběhu podle rovnice (5.1), a to v celém spektrálním 

rozsahu měřeného S-pásu. Kromě mikrosekundové složky se objevuje i velmi 

rychlá složka výrazně spektrálně posunutá do modré oblasti, tou se zabývá 

např. [12]. Tuto složku lze časově snadno odlišit a při fitování tedy nezpůso

buje vážnější komplikace. Kvůli nutnosti udržet signál rychlé složky v lineární 

oblasti detekční soustavy (tj. do 1 V) se ale ·pro malé vlnové délky snižuje pro 
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Obr. 5.5: Srovnání šířky přístrojové funkce pro dvě různé intenzity 
rozptylu, křivky jsou normovány 

mikrosekundovou PL poměr signál/šum, protože mikrosekundová PL je zde 

oproti rychlé složce malá. 

Při zkoumání vzorků jsme se zaměřili na spektrální vlastnosti mikrosekun

dové luminiscence, konkrétně na spektrální závislost jednotlivých fitovacích pa

rametrů stretched-exponencielní funkce (T, {3, A- viz rovnice (5.1)). Na obr. 

5.7 až 5.15 jsou znázorněny výsledky měření proložené příslušnými fity, jež 

budou dále diskutovány. 

Hodnoty parametrů T, (3 a A mírně závisí na intenzitě excitace vzorku. 

Intenzita excitace se v našich měřeních měnila (maximálně 40% od své střední 

hodnoty), ale porovnáním s výsledky uvedenými v [19] jsme určili, že při námi 

použitém špičkovém výkonu (až 100 MW /cm2
) jsou výsledkem rozdílných ex

citačních výkonů absolutní chyby (3 menší než 0,03 a relativní chyby T pouze 

okolo 5%. 

Amplituda stretched-exp. funkce 

Průběh amplitudy na energii fotonu PL je u každého vzorku proložen Gausso

vou funkcí 

(5.2) 
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Obr. 5.6: Typický časový průběh luminiscence u vzorku 605 pro 
3 vlnové délky, plnou čarou je vyznačen fit stretched
exponencielní funkcí 

• Vzorek 101: Ec = (2,07 ±O, Ol) eV, w = (0,34 ±O, 03) eV 

• Vzorek 605: Ec = (2,03 ±O, Ol) eV, w = (0,31 ±O, 02) eV 

• Vzorek 903: Ec = (2,17 ±O, Ol) eV, w = (0,35 ±O, 02) eV 

Všechny chyby fitovacích parametrů uvedené v této kapitole jsou čistě sta

tistické, tj. vyplývající z rozptylu výsledků měření od prokládané křivky. 

V souladu s naměřeným časově integrovaným spektrem jsou amplitudové 

závislosti všech tří vzorků přibližně stejně nehomogenně rozšířené a PL vzorku 

903 je posunuta do oblasti vyšších energií. Zároveň lze pozorovat, že maxima 

amplitudy stretched-exponencielní funkce jsou všechna posunuta oproti maxi

mům časově integrované PL do vyšších energií. To je zpúsobeno tím, že integrál 

ze stretched-exponencielní funkce pro čas t E< O; oo > závisí také na velikosti 

Ta (3. Velikost integrálu je přímo úměrná Ta to se exponencielně zvyšuje s kle

sající energií (viz další část), čímž posouvá maximum integrované PL k nižším 

energiím. 
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Obr. 5.7: Spektrální průběh amplitudy A stretched-exponenciely 
u vzorku lOl 

Doba života stretched-exp. funkce 

Závislost doby života stretched-exponencielní funkce na energii fotonu PL bylo 

možné v souladu s teorií (viz [2] nebo [15]) proložit exponencielní závislostí 

T = T0 exp(-rE) : (5.3) 

• Vzorek 101: To= (50± 20) ms, r = (4,1 ±O, 2) ev-1 

• Vzorek 605: To= (60 ± 10) ms, r = (4,3 ±o, 1) eV-1 

• Vzorek 903: To= (90 ± 30) ms, r = (4,1 ±o, 2) ev-1 

Vzorky 101 a 605 vykazují velmi podobné chování, zatímco vzorek 903 má 

výrazně odlišnou závislost. Ačkoli je jeho hodnota To vyšší, dynamika procesů 

v něm je naopak rychlejší, protože PL je posunuta do vyšších energií a díky 

exponencielní závislosti je výsledná doba života menší. 

p s 
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Obr. 5.8: Spektrální průběh doby života T stretched-exponenciely 
u vzorku 101 
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Obr. 5.9: Spektrální průběh disperzního faktoru (3 stretched-
exponenciely u vzorku 101 
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Obr. 5.10: Spektrální průběh amplitudy A stretched-exponenciely 
u vzorku 605 
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Obr. 5.11: Spektrální průběh doby života T stretched-exponenciely 
u vzorku 605 
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Obr. 5.12: Spektrální průběh disperzního faktoru (3 stretched
exponenciely u vzorku 605 
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Obr. 5.13: Spektrální průběh amplitudy A stretched-exponenciely 
u vzorku 903 
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Obr. 5.14: Spektrální průběh doby života T stretched-exponenciely 
u vzorku 903 
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Obr. 5.15: Spektrální průběh disperzního faktoru (3 stretched
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5.2.3 Teoretické modely mikrosekundové luminiscence 

Stretched-exponencielní rozdělení lze chápat jako integrál jednotlivých expo

nencielních rozdělení vážených spojitým rozdělením j(TE) podle doby života: 

A exp[ - (t/T) 13 ] =A j 0
00 j(TE) exp( -t/TE) dTE. (5.4) 

Tvar rozdělení závisí na parametru ,6. Pro (3 = 1 je f (TE) = fJ (TE - T) a pro 

zmenšující se hodnotu (3 dochází k rozšiřování rozdělení, jak je také naznačeno 

na obr. 5.16. Z rovnice (5.4) vyplývá, že rozdělovací funkci j(TE) lze vypočítat 

inverzní Laplaceovou transformací stretched-exponencielní funkce. 

~r-------------------------------------------~ 

15 
--- P•D.911 
----- p •0,8 
........ B •0.8 

5 

Obr. 5.16: Tvar rozdělení f(1/TE) pro různé hodnoty (3, převzato 
z [16] 

Existuje několik možných přístupů k vysvětlení stretched-exponencielního 

doznívání luminiscence. Mezi jednotlivými modely se rozhoduje především 

na základě teplotních závislostí parametrů Ta (3, které nebyly v našem případě 

měřeny. Proto nelze z našich měření určit, který mechanismus v měřených sol

gelových vzorcích převládá. Níže je uveden přehled nejpoužívanějších modelů 

a u prvního z nich také interpretace výsledků měření v rámci tohoto modelu. 

V modelu uveřejněném v [2] může excitovaný elektron buďto tunelová

ním nebo termálně přejít přes bariéru tvořenou Si02 do nepasivované oblasti 
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a tam nezářivě zrekombinovat. Na základě tohoto modelu je možné předpo

vědět jak stretched-exponencielní doznívání PL, tak i průběh T podle rovnice 

(5.3). Použijeme-li tento model na naše měření, zjistíme, že u našich vzorků 

nemůže být termálně aktivovaný přechod majoritní efekt, protože hodnota 1/f 

z rovnice (5.3) je mnohem větší než je hodnota kT pro pokojovou teplotu, viz 

[2]. Uvážíme-li pouze možnost tunelování elektronu mimo nanokrystal a ná

slednou nezářivou rekombinaci s tím, že tunelování probíhá přes bariéru výšky 

V0 a tloušťky a, získáme rovnici pro 1/f: 

1/f = 31i/aJ(V0 + E9 / 3)/m* . (5.5) 

Dosazením šířky zakázaného pásu objemového polovodiče E9 = 1,12 eV, výšky 

bariéry Si02 pro elektron V0 = 3 eV a efektivní hmotnosti elektronu m* ~ 

m 0/ 2 = 4,6.10-31 kg získáme odhad tloušťky bariéry Si02 : a c::= 9 nm. Tento 

odhad můžeme porovnat s výsledky v [17], kde byla zkoumána morfologie por

Si po hodinové oxidaci při teplotě 300 °C a tlaku 12 mbar. Touto oxidací vznikla 

na povrhu por-Si vrstva s vysokým obsahem kyslíku široká 1,6nm. Další oxi

dací se tato vrstva již nerozšiřovala, pouze stoupal podíl kyslíku ve vrstvě. 

Modelem určená šířka bariéry je mnohem větší, což lze v intencích tohoto mo

delu vysvětlit např. tím, že por-Si je v našich vzorcích umístěn do sol-gelové 

matrice, která zvětšuje šířku bariéry mezi jádrem nanokrystalu a nezářivými 

rekombinačními centry. 

V modelu popsaném v [18] mohou excitony z jednotlivých nanokrystalů 

nezářivě rekombinovat s různými pravděpodobnostmi, které jsou dány růz

nými vzdálenostmi nezářivých rekombinačních center od nanokrystalů. Tento 

přístup je velmi podobný modelu [2]. Model opět předpovídá průběh T podle 

rovnice (5.3). 

Autoři [15] vysvětlují stretched-exponencielní průběh doznívání PL jako dů

sledek série přeskoků tunelováním mezi jednotlivými stavy a pasťovým zachy

cováním elektronu na náhodnou dobu. V [19] je pak tento model konkretizován 

a předpokládá se, že excitony mohou tunelováním přecházet mezi jednotlivými 

nanokrystaly. Tento přesun je spojený s jejich zachycením na náhodnou dobu. 

Model je nutné řešit numericky metodou Monte-Carlo. I tento model před

povídá exponencielní nárůst T s energií fotonu PL. Nabízí navíc jednoduchou 

interpretaci parametru {3 jako míry propojení mezi jednotlivými nanokrystaly. 

Větší energie fotonů PL odpovídá menš~m nanokrystalům, ve kterých je vl

nová funkce elektronu méně lokalizována (viz kapitola 3) a tunelování mezi 
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nanokrystaly je pravděpodobnější. Výsledkem je tedy pokles f3 se vzrůstající 

energií fotonů PL. To bylo pozorováno i u našich vzorků. 

5.3 Dvoufotonově buzená luminiscence 

V této podkapitole uvádíme výsledky zkoumání nelineární luminiscence v sol

gelových vzorcích. Prováděli jsme měření změny spektra PL v závislosti na ex

citačním výkonu při excitaci infračerveným laserovým svazkem o vlnové délce 

Aexc = 830 nm. Teoretické základy dvoufotonově buzené PL jsou uvedeny 

v části 3.2. 

5.3.1 Experimentální uspořádání 

K excitaci sloužil Ti3+ : Ab03 laserový systém, jehož výstupem jsou pulsy 

o střední vlnové délce 720 až 1000 nm, FWHM ~ 70 fs, opakovací frekvenci 

82 MHz a energii v pulsu až 20 nJ. Používali jsme uspořádání znázorněné na 

obr. 5.1 a), pouze s odlišným excitačním laserem. Pomocí CCD jsme měřili 

časově integrované spektrum PL (expoziční doba vždy 0,1 s) na vlnových dél

kách menších než je vlnová délka excitace. My jsme k excitaci používali vlno

vou délku 830 nm. Excitační stopa na vzorku byla přibližně kruhová o průměru 

~ 0,2 mm, maximální kontinuální výkon laseru u vzorku (měřeno pyroměrkou) 

byl 440mW, tomu odpovídá špičkový výkon excitace~ 200MW/cm2
. Spek

trální filtry Andover 750 a 800 tlumily rozptyl excitačního svazku do CCD 

kamery. 

Různých intenzit excitace jsme dosahovali vkládáním šedých filtrů do exci

tačního svazku, přičemž pro každé měření byla příslušná intenzita měřena py

roměrkou. Pořadí měření jednotlivých excitačních výkonů bylo nahodilé, aby 

nedošlo k záměně vedlejších efektů (zejména fotodegradace vzorku) za neline

ární jev. Používali jsme následující postup: vždy~ 5 s před provedením měření 

byl odkryt excitační svazek, po měření byl svazek zakryt a vzorek ponechán 

přibližně jednu minutu neosvětlený, aby mohlo dojít k "zotavení" vzorku. 

5.3.2 Výsledky měření 

Výsledná spektra vzorků 605, 903, 101 a sol-gelovou matrici bez ne-Si při růz

ných excitačních výkonech jsou znázorněna na obr. 5.17. Uvedená spektra jsou 
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korigována na spektrální propustnost filtrů před CCD a vydělena intenzitou 

excitace, aby bylo možné dobře rozeznat případné nelinearity. Pokud bychom 

pozorovali pouze PL přímo úměrnou intenzitě excitace, na grafech by se jednot

livá spektra překrývala. V každém grafu je šipkou vyznačena pozice maxima 

časově integrované jednofotonové PL při excitaci vlnovou délkou 442 nm. 
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Obr. 5.17: Spektra naměřená pro sol-gelové vzorky po provedené ko
rekci na spektrální filtry a vydělení intenzitou excitace, 
šipkou je znázorněno maximum jednofotonové PL při ex
citaci 442 nm 

Na všech grafech obr. 5.17 je patrný nárůst "intenzity PL" s rostoucí vl

novou délkou, ten je výrazný zejména pro vlnové délky nad 730 nm. Jedná se 

o "pozadí" dané rozptylem excitačního svazku na vzorcích. Tento rozptyl je 

nejmenší u sol-gelové matrice bez ne-Si. Kromě rozptylu jsou patrné dva 

píky na vlnových délkách 630 nm a 710 nm, které jsou zřejmě artefakty měření 

a nesouvisí s PL vzorků. Jejich velikost nezávisí na velikosti excitace, a protože 

zobrazená spektra jsou vydělena intenzitou excitace, jsou tyto píky zdánlivě 

největší při malých excitačních výkonech. 

U vzorku 101 pozorujeme na obr. 5.17 větší rozptyl excitačního svazku 

kvůli shlukům nanokrystalů ve vzorkl?-. Navíc se objevuje slabá závislost veli

kosti PL na excitačním výkonu. U vzorku 903 je již kromě rozptylu patrný 
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také luminiscenční pás s maximem okolo 630 nm, jehož maximum již znatelně 

závisí na míře excitace vzorku. Jeho pozice odpovídá pozici pásu jednofotonové 

PL. 

Luminiscenční pás je nejvýraznější na měřeních vzorku 605. Při rostoucím 

výkonu je možné pozorovat nárůst luminiscenčního pásu na vlnových délkách 

menších než je vlnová délka excitace. Intenzita PL má nelineární trend, její 

účinnost roste s rostoucím excitačním výkonem. Tvar PL pásu dvoufotonové 

absorpce lze dobře pozorovat, pokud od sebe odečteme intenzity PL při nejvyš

ším a nejnižším měřeném excitačním výkonu (tj. 430 m W a 46 m W) vydělené 

intenzitou excitace. Tento rozdíl je vynesen na obr. 5.18. Z grafu je patrné, že 

PL pás má maximum na vlnové délce ~ 720 nm, což dobře souhlasí s pozo

rovaným pásem jednofotonové PL (maximum ~ 700 nm při excitaci 442 nm, 

viz obr. 5.2). Poloha maxima PL je mírně zkreslena fotodegradací vzorku. Ta 

způsobuje posun PL až o ~ 20 nm do vyšších vlnových délek. 

Ve vloženém grafu na obr. 5.18 je znázorněna závislost intenzity PL vlnové 

délky 670 nm na intenzitě excitace. N aměřené hodnoty jsou proloženy čistě 

kvadratickým průběhem lpL = kl;xc· Pro vysoké intenzity excitace se výrazně 

projevila fotodegradace (viz vložený graf v obr. 5.2) a zkreslovala naměřené 

intenzity PL. 

5.3.3 Diskuze výsledků 

Z výsledků provedených měření usuzujeme na možný výskyt dvoufotonově bu

zené PL v sol-gelových vzorcích. Pro tento výskyt hovoří fakt, že intenzita PL, 

především u vzorku 605, výrazně závisela na excitační intenzitě a že pozice 

pozorovaného luminiscenčního pásu byla u vzorků 605 a 903 různá v souladu 

s různými pozicemi maxima jednofotonové PL. Dvoufotonově buzená PL byla 

u nanokrystalů křemíku pozorována u různých typů materiálu. N apř v [9] au

toři pozorovali dvoufotonově buzenou PL u porézního křemíku při excitaci 

špičkovými výkony 10 až 100MWicm2
. V [20] jsou popsána měření na ne-Si 

připravených pomocí PECVD ( angl. "plasma-enhanced chemical vapour de

position") metodou "z-scan" při špičkovém excitačním výkonu 10 GW I cm2
• 

Na základě měření odhadli autoři [20] velikost koeficientu dvoufotonové ab

sorpce (3 (viz část 3.2) na jednotky miGW. 

V našich měřeních jsme, stejně jako autoři [9], pozorovali nástup dvoufoto

nově buzené PL při špičkových excitačních intenzitách řádu desítek MW I cm2
. 
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Obr. 5.18: Rozdíl intenzit luminiscencí pro excitační výkony 430mW 
a 46 m W vydělených příslušným excitačním výkonem, vlo
žený graf: závislost velikosti PL pro >. = 670 nm na exci
tačním výkonu, plná čára: kvadratický fit 

Pozorované spektrum je velmi podobné spektru odpovídající jednofotonové 

PL (Aexc:::::; 415nm). Nedostatkem námi provedeného měření je, že pozorovaný 

luminiscenční pás je intenzitně srovnatelný s chvostem rozptylu excitace na 

vzorku. Měření také komplikuje rychlá fotodegradace vzorků, která se zrych

luje s rostoucí excitační intenzitou. Výskyt dvoufotonově buzené luminiscence 

je tedy potřeba dále zkoumat. 
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KOLOIDNÍ SYSTÉM NANOKRYSTALŮ 

KŘEMÍKU V CYKLOHEXANU 

V této kapitole jsou popsána měření časově integrované luminiscence a měření 

rozmítací kamerou na koloidním systému nanokrystalů Si (dále již jen ne-Si) 

v cyklohexanu. Zkoumaný vzorek je popsán v části 2.3.2 na str. 12. 

6.1 Časově integrovaná luminiscence 

K měření časově integrované fotoluminiscence (dále již jen PL) jsme použili 

aparaturu popsanou na obr. 5.1 na str. 25. K excitaci jsme použili kontinu

ální He-Cd laser o vlnových délkách 442 nm a 325 nm. Výsledky měření jsou 

zobrazeny na obr. 6.1 

5000 

4500 "'' 325 j "" 442 j 
4000 

3500 

'+=' 3000 
~ 

§ 2500 o .......... 
..:l 

2000 -""' 
1500 

1000 

500 

o 
300 400 500 600 700 800 

vlnová délka [run] 

Obr. 6.1: Časově integrované měření PL koloidu 

Na obr. 6.1 jsou výrazné (zejména u excitace 442nm) píky, které jsou způ

sobeny Ramanovým rozptylem na cyklohexanu. Jejich pozice odpovídá jednot

livým vibračním módům cyklohexanu (viz tab. 6.1) a jejich pozice se mění se 

změnou vlnové délky excitace. Tyto píky je možné v případě nutnosti odstranit 

odečtením Ramanova rozptylu čistého cyklohexanu. 
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vibrační mód exc. 442 nm exc. 325 nm relativní int . 
[cm-1] [nm] [nm] [%] 

801 ,3 458,2 333,7 95 
1028,3 463,0 336,2 15 
1157,6 465 ,8 337,7 6 
1266,4 468,2 339,0 14 
1444,4 472,1 341 ,0 12 
2664,4 501,0 355 ,8 8 
2852,9 505,8 358,2 100 
2923,8 507,6 359,1 58 
2938,3 508,0 359,3 67 

Tab. 6.1: Vybrané vibrační módy cyklohexanu a související Stokesův 
posuv excitace He-Cd laseru, převzato z [21] 

6.2 Časově rozlišené měření luminiscence 

Při měření časově rozlišené PL jsme nejdříve použili uspořádání s fotonáso

bičem (viz obr. 5.4 na straně 27). Výsledky měření jsou znázorněny pro dvě 

vlnové délky na obr. 6.2, k excitaci sloužila třetí harmonická laserového sys

tému Nd:YAG (355 nm) již popsaného v kapitole 5. 

Porovnáním s přístrojovou funkcí aparatury na obr. 5.5, strana 28 je patrné, 

že typická doba doznívání PL je v tomto případě menší než je časové rozlišení 

aparat ury. Proto bylo nutné použít rozmítací kameru. Teoretické základy mě

ření jsou uvedeny v části 4.2, strana 23. Používali jsme schéma znázorněné 

na obr. 6.3. Rozmítací kamera Imacon 500 (Hadland) pracovala v single-shot 

modu na rozsahu 1000 ps s maximálním zesílením. Měření bylo provedeno kvůli 

malé intenzitě signálu jako spektrálně nerozlišené, spektrálním filtrem byl ale 

odstraněn signál PL s vlnovou délkou menší než 400 nm. Excitační pulsy byly 

nejdříve, kvůli zpoždění vůči spínání, vedeny volným prostorem (pomocí od

razů na hranolech) a poté byly sfokusovány cylindrickými čočkami na vzorek. 

Špičkový výkon excitace byl~ 10MW/cm2 při velikosti stopy 0,5mm x 2mm. 

Jemné nastavení okamžiku sepnutí rozmítací kamery bylo prováděno zpož

děním spínacího pulsu na elektronickém zpožďovači (používali jsme zpoždění 

2 ns). 
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Obr. 6.2: Normovaný časový průběh dohasínání PL měřený pomocí 
fotonásobiče 
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Obr. 6.3: Schéma aparatury pro měření luminiscence koloidních 
ne-Si 

Univerzita Kari<N; '1 ' 

Matematicker~7<\:l , ' 
Knimvllil 



KAPITOLA 6. KOLOIDNÍ SYSTÉM NC-SI V CYKLOHEXANU 44 

........ 
~ 100 

~ 

o 2000 4000 6000 6000 1 0000 12000 14000 

čas [ps] 

400 

'"":"' 300 

6 
..} 

200 

100 

2000 4000 6000 6000 10000 12000 14000 

čas [ps] 

Obr. 6.4: Typický průběh PL koloidního systému ne-Si v cyklohe
xanu pro a) logaritmickou osu I pL , b) lineární osu I pL 

Typický průběh dohasínání luminiscence pro lineární a semilogaritmickou 

osu ]pL je znázorněn na obr. 6.4. Naměřený průběh je na počátku dohasí

nání zkreslen rozptylem excitačního pulsu na kyvetě a Ramanovým rozptylem 

na cyklohexanu. Na konci dohasínání je signál zakryt šumem výrazně převy

šujícím signál. Za věrohodné hodnoty lze považovat časový interval 2 až 10 ns, 

kde je možné průběh dobře proložit jednoduchou exponencielou. Tento fit je 

v obr. 6.4 a) vyznačen plnou červenou čarou. Výsledkem fitu je doba dohasínání 

luminiscence T = 3,5 ns. 

6.3 Teoretické modely 

Původ rychlé luminiscence v modré spektrální oblasti nebyl dosud přesně ur

čen. Existuje několik možných vysvětlení, mezi kterými nelze pouze na základě 

tohoto měření rozhodnout. Fojtík v [4] stejně jako Valenta v [22] vysvětlují pů

vod modré luminiscence rychlou rekombinací volných elektronů a děr v malých 

nanokrystalech, kde dochází k velkému "rozmazání" vlnových funkcí elektronu 

a díry v k-prostoru kvůli kvantovému omezení (viz kapitola 3, str. 14). Díky 

tomu je možná přímá rekombinace bez· účasti fononu a to způsobuje rychlé 
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dohasínání PL. 

Další možnou příčinou rychlé dynamiky PL je samozachycený exciton (dále 

jen STE). Autory [23] byl teoreticky předpovězen vznik STE na povrchu ma

lých křemíkových nanokrystalů s průměrem menším než 1,8 nm na dimeru 

Si- Si. V [24] pak byla pozorována PL s nanosekundovou dobou doznívání, 

kterou autoři interpretovali jako rekombinaci STE. Autoři námi zkoumaného 

vzorku v [4] na základě pozorování elektronovým mikroskopem určili střední 

velikost modře luminiskujících nanokrystalů ve svých vzorcích na ::::::: 1,5 nm 

s velkým rozptylem poloměrů. Ve vzorku je tedy velké množství nanokrystalů, 

na kterých teoreticky může vzniknout STE. 

U obou modelů se předpokládá, že doba doznívání PL významně nezávisí 

na vlnové délce PL. To souhlasí se skutečností, že jsme pozorovali jednoduché 

exponencielní doznívání, ačkoli se jednalo o spektrálně nerozlišené měření. 
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7 IMPLANTOVANÝ KŘEMÍK 

V této kapitole jsou vyšetřovány nelineární vlastnosti implantovaného kře

míku (dále jen impl-Si), zejména jejich závislost na vlnové délce excitačního 

pulsu. Pod pojmem nelineární luminiscence je dále míněn jev, kdy intenzita 

luminiscence v závislosti na intenzitě excitace roste rychleji než lineárně. To 

může být způsobeno mnoha různými mechanismy. Teoretické základy někte

rých z nich (luminiscence buzené dvoufotonovou a dvoustupňovou absorpcí) 

lze nalézt v části 3. 2. 

Měření byla prováděna na vzorku popsaném v části 2.3.3 na straně 12. 

Různé dózy implantovaných iontů (6, 5, 4 a 3. 1017 cm-2 ) jsou dále označovány 

pouze čísly 6, 5, 4 a 3. Všechna měření probíhala za pokojové teploty. 

7.1 Časově integrovaná absorpce 

Byla provedena měření časově integrované absorpce v uspořádání, které je zná

zorněno na obr. 5.1 na str. 25. Vzorek jsme měřili pro každou dózu na čtyřech 

různých místech a poté výsledky zpn'lměrovali. Jednotlivá měření se od sebe 

lišila jen nepatrně, vzorek je tedy dobře homogenní. Změřené absorbance jed

notlivých dóz jsou znázorněny na obr. 7.1. Malé oscilace absorbance jsou dů

sledkem interference světla na vrstvě nanokrystalů, viz [25]. 

7. 2 Nelineární luminiscence 

7.2.1 Experimentální uspořádání 

Nelineární vlastnosti impl-Si byly zkoumány pomocí laserového Nd:YAG sys

tému, experimentální uspořádání je stejné jako ve schématu na obr. 5.4 na str. 

27. Používali jsme dvě varianty fokusace excitace. 

V částech 7.2.2 a 7.2.3 byly excitační pulsy fokusovány na vzorek válcovými 

čočkami. Výsledkem byla obdélníková stopa o rozměrech 0,5 mm x 1,5 mm. 

Kvůli nutnosti dosáhnout srovnatelného špičkového výkonu excitace s předcho

zími měřeními byla v částech 7.2.4 a 7.2.5 fokusace excitace změněna. Excitace 

byla nově fokusována čočkou optické mohutnosti +20 D. Touto fokusací vznikla 

na vzorku eliptická excitační stopa o v:elikosti přibližně 0,2 mm x O, 7 mm. Vl

nová délka laseru byla pro měření modifikována způsobem, který je popsán 
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Obr. 7.1: Časově integrovaná absorpce pro jednotlivé dózy 

zvlášť v každé následující podkapitole. 
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Jako nelineární se jeví být rychlá složka fotoluminiscence (dále jen PL) 

impl-Si. Její doba dohasínání je sice pod hranicí časového rozlišení použité 

detekce (fotonásobič a osciloskop), ale pro experiment je podstatná pouze její 

amplituda. Porovnávali jsme intenzitu excitace (v grafech značeno jako Iexc), 

která byla měřena detektorem s křemíkovou fotodiodou jako časově integrovaná 

přes puls (tj. výstupem byla energie v pulsu), a maximum píku rychlé PL 

(v grafech značeno jako ]pL), která byla měřena pomocí fotonásobiče. Tato 

měření jsou dále zkráceně označována jako excitační závislosti. 

V částech 7.2.2 a 7.2.3 jsme různých intenzit excitace, potřebné k určení 

excitační závislosti, dosahovali přirozeným rozptylem intenzity pulsů vychá

zejících z laserového systému. V částech 7.2.4 a 7.2.5 jsme různých intenzit 

excitace dosahovali umisťováním šedých filtrů do excitační dráhy. Pro každý 

filtr byla provedena série měření a z té byla vybrána pouze měření s excitací 

v úzkém vymezeném intervalu hodnot (tzv. excitační okno). Tímto přístupem 

je možné minimalizovat zkreslení výsledků kvůli různému charakteru generace 

pulsů parametrickým generátorem, resp. Ramanovým rozptylem pro různé in

tenzity vstupních pulsů. Transmise šedých· filtrů byla spektrálně proměřena 
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na aparatuře znázorněné na obr. 5.1 na str. 25 a výsledky tohoto měření jsou 

znázorněny na obr. 7.2. 
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Obr. 7.2: Transmise použitých šedých filtrů 

700 

Spektrální závislosti PL byly měřeny pomocí monochromátoru se spektrál

ním rozlišením 8 nm. 

7.2.2 Excitace 532 nm 

V tomto případě jsme budili luminiscenci druhou harmonickou frekvencí 

Nd:YAG (.Xe:z;c = 532 nm), která byla generována krystalem KDP. Délka pulsu 

dosahovala ::::::: 35 ps. V grafech excitačních závislostí odpovídá I exc = 1 r .j. in

tenzitě excitace::::::: 200 MW /cm2
. 

Výsledky měření na vlnové délce ApL = 600nm jsou znázorněny v obr. 

7.3. Nelinearity byly pozorovatelné pouze pro dózy 6 a 5. Pro dózy 4 a 3 

výrazně vzrostl lineární signál (i ve srovnání s vyššími dózami) a nebylo tedy 

možné pozorovat žádné nelinearity. Naměřená data na obr. 7.3 jsou proložena 

parabolickým fitem a v grafu uvedené chyby fitovacích parametrů jsou čistě 

statistické. 

Dále jsme provedli měření intenzity PL na vlnových délkách menších než je 

vlnová délka excitace (APL = 400 nm). Tímto pozorováním jsme chtěli potvrdit 

existenci dvoufotonové nebo dvoustupň~vé PL a výsledky tohoto měření pro 

dózu 6 jsou znázorněny v obr. 7.4. Pod vlnovou délkou excitace se již nemůže 
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Obr. 7.3: Závislost lpL na lexc pro APL = 600 nm, Aexc = 532 nm pro 
dózy 6 a 5, plnou čarou jsou vyznačeny parabolické fity 

projevovat lineární PL, a proto by měla vzniknout čistě kvadratická závislost. 

Thto skutečnost jsme potvrdili tím, že jsme fitovali data obecnou parabolou 

a výsledný lineární koeficient byl menší než jeho statistická chyba, tj. prakticky 

byl nulový. Dóza 5 vykazovala velký rozptyl hodnot, v případě dózy 4 byl 

signál srovnatelný se šumem a v případě dózy 3 byl signál pozorovatelný jen 

pro nejsilnější excitace. To potvrzuje předpoklad, že nelinearita klesá spolu 

s klesající dózou. 

Dále jsme pro excitaci vlnovou délkou 532 nm změřili spektrální závislost 

IPL pro intenzitu excitace řádově desítky MW jcm2
• Výsledky měření jsou uve

deny na obr. 7.5. Menší míry excitace, která nám umožňuje srovnat výsledky 

s měřeními v části 7.2.5, jsme dosáhli vložením šedého filtru do excitační dráhy. 
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Obr. 7.4: Závislost lpL na lexc pro APL = 400 nm, Aexc = 532 nm pro 
dózu 6, plnou čarou je vyznačen parabolický fit 
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Obr. 7.5: Spektrální závislost lpL při excitaci Aexc = 532 nm pro 
dózu 6 
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7.2.3 Excitace 355 nm 

V tomto případě jsme budili luminiscenci třetí harmonickou frekvencí Nd:YAG 

(Aexc = 355 nm) generovanou dvěma krystaly KDP, kde délka pulsu dosahovala 

~ 30 ps. V grafu excitační závislosti odpovídá Iexc = 1 r.j . intenzitě excitace 

~ 40 MW j cm2 . Měření probíhala na vlnové délce A = 500 nm a jejich výsledky 

pro dózy 5 a 6 jsou znázorněny v obr. 7.6. 

1.0 

0,8 

,......., 0,6 
. ....., 
6 
.Y 

0,4 

0,2 

0,0 
0,0 

• [--]dóza 6 [lineární fit] 
• [--]dóza 5 [lineární fit] 

;\..PL= 500 run 

A. = 355 run 
exc 

0,2 0,4 

I [r.j.] 
exc 

• 
• 
• • • 

• • • • • 

0,6 0,8 1,0 

Obr. 7.6: Závislost lpL na Iexc pro ApL = 500 nm, Aexc = 355 nm pro 
dózu 5 a 6, plnou čarou je vyznačen lineární fit 

Závislost !PL na Iexc byla pro dózy 5 a 6 lineární. Změřená data byla 

nejdříve proložena obecnou parabolou, ve které byl kvadratický koeficient 

menší než určená statistická chyba fitu, proto byla data následně proložena 

lineárním fitem. Tyto výsledky potvrdily předcházející měření s jinými vzorky 

impl-Si, kde nebyla při excitaci třetí harmonickou Nd:YAG (A.exc = 355 nm) 

žádná nelinearita pozorována, viz [26]. 

7 .2.4 Excitace parametrickým generátorem 

Při měřeních uvedených v této podkapitole jsme k excitaci použili parame

trický generátor (dále jen PG) čerpaný třeťí harmonickou frekvencí Nd:YAG 
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(355 nm). K parametrické generaci sloužil krystal KDP, kde normála čelní stěny 

krystalu svírala s optickou osou krystalu úhel 57 o. Schéma celého PG je zná

zorněno na obr. 7. 7. 

válcová čočka 
+40/00 

+60 

filtr 
1742 

kompenzační 
krystal 

Obr. 7.7: Schéma použitého parametrického generátoru 

Kompenzační krystal znázorněný na obr . 7. 7 slouží pouze k vyrušení po

sunu svazku způsobeného různým natočením prvního krystalu a nemá žádný 

význam ohledně samotné parametrické generace. Pomocí parametrického ge

nerátoru bylo možné různým natočením krystalu KDP efektivně generovat 

excitační pulsy o vlnové délce 4 70 až 540 nm, jak je patrné z ladící křivky pa

rametrického generátoru na obr. 7.8. "Doplňkový" svazek (angl. idler) na vl

nových délkách 1040 až 1450 nm byl potlačen filtrem. Ladící křivka na obr. 7.8 

byla určena tak, že jsme pomocí monochromátoru a fotonásobiče hledali spek

trální polohu maxima intenzity rozptylu velmi zeslabených excitačních pulsů 

pro různá natočení krystalu . 

Přibližně při kolmém dopadu je výstupem parametrického generátoru vl

nová délka 532 nm. Generace této vlnové délky je velmi účinná, a proto jsme 

kolmý dopad zvolili jako "nulové" natočení. 

Pro všechna dále uvedená měření bylo změněno experimentální uspo

řádání způsobem popsaným v části 7.2.1. 

Excitace 532 nm 

Pro natočení PG O o, které generuje vlnovou délku excitačního pulsu Aexc = 
532 nm, jsme změřili excitační závislost pro ApL = 600 nm, výsledky měření 

jsou vyneseny v obr. 7.9. V grafu excitační závislosti odpovídá Iexc = 1 r.j. 

intenzitě excitace ~ 2 MW/ cm2 . Jedná se, kromě špičkového výkonu excitace, 

o stejné podmínky jako byly použity při měření znázorněném na obr. 7.3, kde 

byla pozorována i kvadratická excitační závislost. Jak je z obr. 7.9 patrné, 

při použitém špičkovém excitačním výkonu o velikosti několika MW /cm2 se 

zřejmě pohybujeme v "lineární oblasti", kde je nelinearita zanedbatelně malá. 
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Obr. 7.8: Ladící křivka použitého parametrického generátoru 

Excitace 480 nm 

Pro natočení PG o 14 o, tj. vlnovou délku excitačního pulsu Aexc = 480 nm, 

jsme změřili spektrální závislost !PL (viz obr. 7.10) a excitační závislost pro 

Ap L = 600 nm (viz o br. 7 .ll). Cílem tohoto měření bylo pozorovat případné 

nelinearity v excitační závislosti, ale stejně jako v předchozím případě se zřejmě 

nacházíme v lineární oblasti PL a nelinearity nebyly pozorovány. 
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Obr. 7.9: Závislost lpL na lexc pro APL = 600 nm, Aexc = 532 nm pro 
dózu 6, plnou čarou je vyznačen lineární fit 

4,------------------------, 
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• • 
• • • • • • • • • • • 
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520 540 560 580 600 620 640 

X Axis Title 

Obr. 7.10: Spektrální závislost lpL při excitaci parametrickým gene
rátorem Aexc = 480 nm pro dózu 6 
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Obr. 7.11: Závislost lpL na Iexc pro APL = 600 nm, Aexc = 480 nm pro 
dózu 6, plnou čarou je vyznačen lineární fit 

7.2.5 Excitace Ramanovým rozptylem kys. octové 

Ramanovým rozptylem třetí harmonické frekvence Nd:YAG (355 nm) na kyse

lině octové (Stokesův posuv 2963 cm- 1
) lze získat pulsy o vlnové délce 397 nm 

a 450 nm. Schéma uspořádání použitého ke generaci Ramanova rozptylu je 

znázorněno na obr. 7.12. Při generaci Ramanova rozptylu docházelo k malým 

kyveta filtr 
+50 s kys. octovou T r~ ... ., .. I 355 nm t'> 

t ~ { ~ 19 cm 
, 

10cm !D em 

Obr. 7.12: Schéma použitého uspořádání pro generaci Ramanovým 
rozptylem na kyselině octové 

změnám ve směru generovaného pulsu v závislosti na intenzitě tohoto pulsu. 

Tento efekt je možné vykompenzovat výběrem úzkého rozmezí intenzit exci

tace. 



KAPITOLA 7. IMPLANTOVANÝ KŘEMÍK 

1.0 

0,8 

"""":"' 0,6 

·-. .s 
_fl 

0,4 

0,2 

• • • •• • • 
• • 

• • • 
•• •• • 

• 
• ••• 

• • • ••••••••• • • •• • 

0,0 +--.---.--...--,-.---,---.---.--.---r--....--.---...---,---..~.--..--.---.---,--l 

460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 

vlnová délka [nm] 

56 

Obr. 7.13: Spektrální závislost lpL při excitaci Aexc = 397nm pro 
dózu 6 

V grafech excitačních závislostí odpovídá Iexc 

~ 20MW/cm2
. 

Excitace 397 nm 

1 r.j. intenzitě excitace 

Pro excitaci touto vlnovou délkou jsme změřili spektrální závislost !PL· Vý

sledky měření jsou znázorněny v obr. 7.13. Dále jsme změřili excitační závislosti 

PL na vlnových délkách ApL = 510 nm (obr. 7.14), APL = 600 nm (obr. 7.15) 

a ApL = 640 nm (obr. 7.16). Pro vlnové délky 510 nm a 600 nm je průběh 

přibližně lineární, stejně jako v případě excitace 355 nm. Data byla nejdříve 

fitována obecnou parabolou. Výsledný kvadratický koeficient byl v obou pří

padech menší než statistická chyba fitu, proto byl následně kvadratický fit 

nahrazen lineárním. Pro vlnovou délku PL 640 nm se již projevuje výrazná sa

turace, která zřejmě souvisí s nástupem pomalé složky luminiscence. Excitační 

závislost PL na této vlnové délce je fitována saturační funkcí: 

!pL= I I 
l+Iexc I,,at ' 

(7.1) 

která dobře souhlasí s pozorovaným průběhem. 
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Obr. 7.14: Závislost IPL na Iexc pro APL = 510 nm, Aexc = 397 nm pro 
dózu 6, plnou čarou je vyznačen lineární fit 

Excitace 450 nm 

Pro tuto excitaci jsme určili spektrální závislost ]PL· Výsledky měření jsou 

znázorněny na obr. 7.17. 

Změřili jsme excitační závislosti PL na vlnových délkách ApL = 510 nm 

(obr. 7.18), ApL = 530 nm (graf 7.19) a ApL = 600 nm (obr. 7.20). Výsledkem 

všech měření je přibližně lineární závislost, která v případě měření na 600 nm 

má náznak kvadratického průběhu (při fitování obecnou parabolou je již kva

dratický koeficient větší než je jeho statistická chyba), vzhledem k rozptylu 

hodnot to však nelze považovat za dostatečně průkazný projev nelinearity. 
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Obr. 7.15: Závislost lpL na lexc pro APL = 600nm, Aexc = 397nm pro 
dózu 6, plnou čarou je vyznačen lineární fit 

1,0 • • • • 
• • • • • 

0,8 •• • • 
• • 

........ 0,6 

. ...., 
6 
~ 

0,4 

• • • • • • • • •• • 
• • ·, --.·· • • • 

• • • 

• • • • 
• • 

0,2 

• dóza 6, A. PL= 640nm, A.'"'= 397nm 

--- fit saturační funkcí 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

I [r.j.) 
exc 

Obr. 7.16: Závislost lpL na lexc pro ApL = 640nm, Aexc = 397nm pro 
dózu 6, plnou čarou je 'vyznačen fit saturační funkcí 
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Obr. 7.17: Spektrální závislost lpL při excitaci Aexc = 450 nm pro 
dózu 6 
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Obr· 7.18: Závislost I pL na lexc pro APL = 510 nm, Aexc = 450 nm pro 
dózu 6, plnou čarou je vyznačen lineární fit 
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Obr. 7.19: Závislost lpL na lexc pro APL = 530 nm, Aexc = 450 nm pro 
dózu 6, plnou čarou je vyznačen lineární fit 
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Obr. 7.20: Závislost lpL na lexc pro APL = 600 nm, Aexc = 450 nm pro 
dózu 6, plnou čarou je vyznačen parabolický fit 

--·-- - - . 
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7.2.6 Shrnutí nelineárních měření 

Na obr. 7.21 jsou shrnuta měření spektrálních závislostí rychlé složky PL im

plantovaného Si. Všechna tato spektra byla určena při srovnatelných excitač

ních špičkových výkonech (řádově desítky MW /cm2
). 
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excitace 532 run • • • • • • 
0,6 • • . • 
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0,0 
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• • .... •• • ........ 
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•••• 
0,4 •• •••••••••••••• • 
0,2 

o. o 
480 520 560 600 640 680 720 

vlnová délka [run] 

Obr. 7.21: Shrnutí naměřených spektrálních závislostí při excitač
ním výkonu řádu 10MW/cm2 , dóza 6 

Jak je z obr. 7.21 patrné, při excitaci vlnovou délkou 532nm vzniká pás 

PL, který budeme dále značit jako "červený". Tento název používáme pouze 

k rozlišení dvou různých pozorovaných PL pásů. Ve skutečnosti je "červený" 

pás PL velmi široký a je pozorovatelný i na vlnových délkách menších než 

532 nm. Excitační závislosti PL v "červeném" pásu lze dobře fitovat obecnou 

parabolou, která v sobě pro vlnové délky větší než 532 nm obsahuje jak lineární, 

tak i kvadratickou závislost !pL na Iexc, pro vlnové délky menší než 532 nm je 

tato závislost čistě kvadratická. 

Při excitaci vlnovou délkou 450 nm jsme pozorovali kromě "červeného" pásu 

i nástup dalšího PL pásu, který budeme dále označovat jako "modrý". Tento 

pás PL se nachází v krátkých vlnových délkách a při vlnové délce PL ::::::; 580 nm 

je překryt "červeným" pásem. Excitační závlslosti v "modrém" pásu jsou line

ární, excitační závislosti v červeném pásu jsou také přibližně lineární s názna-
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kem parabolické závislosti, kterou však v rámci našich měření nebylo možné 

potvrdit. 

Při excitaci vlnovou délkou 397 nm lze pozorovat pouze "modrý" pás. Ex

citační závislosti v tomto pásu jsou lineární. Pro PL na vlnových délkách od 

~ 640 nm výše převládá u PL mikrosekundová složka a excitační závislost PL 

lze dobře fitovat saturační funkcí (7.1) . 

Kromě těchto vlnových délek jsme provedli měření s excitací parametric

kým generátorem na vlnové délce 480 nm. Změřené excitační závislosti měly 

lineární charakter, spektrální závislost je zatížena velkou chybou měření, svým 

průběhem se však blíží spektru při excitaci 450 nm. 

7. 3 Diskuze výsledků měření 

Výchozím bodem této kapitoly byla předchozí měření uveřejněná v [26], kdy 

bylo zjištěno, že při excitaci pulsy vlnové délky 532 nm, resp. 355 nm emitují 

vzorky impl-Si rychlou složku PL ve dvou odlišných luminiscenčních pásech. 

Tato složka se navíc při excitaci 532 nm ukázala být nelineární. Měření uvedená 

v [26] se týkala jiného vzorku, ale jeho výrobní parametry (energie implantace, 

teploty žíhání a pod.) byly stejné jako u našeho vzorku. 

V našich měřeních jsme pozorovali rovněž dva odlišné PL pásy: "červený" 

pás výrazný při excitaci vlnovou délkou 532 nm a "modrý" pás při excitaci 

vlnovou délkou 397 nm. Pokud vlnová délka excitace klesá od 532 nm ke 397 nm 

nedochází k postupnému posunu maxima PL, ale k utlumování jednoho pásu 

a nástupu druhého. 

Při všech použitých excitacích se, kromě rychlé složky PL, objevovala na 

vlnových délkách větších než ~ 640 nm mikrosekundová složka PL. Ta doznívá 

stretched-exponencielním průběhem, viz [26], s charakteristickou dobou života 

v řádu mikrosekund a její excitační závislost lze dobře fitovat saturační funkcí. 

Při excitaci vlnovou délkou 532 nm byla v námi měřeném spektrálním oboru 

PL (do 7 40 nm) mikrosekundová složka slabší než "červený" pás rychlé složky. 

Při excitaci vlnovou délkou 397 nm jsme pro vlnové délky PL větší než 640 nm 

pozorovali saturační průběh typický pro pomalou složku PL. Z toho usuzujeme, 

že pro excitaci vlnovou délkou 397 nm již "červený" pás PL nevzniká nebo má 

velmi malou intenzitu. 

Dále jsme potvrdili nelineární závislost intenzity rychlé složky PL v "červe-
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ném" PL pásu při excitaci vlnovou délkou 532 nm. Z možných příčin nelineární 

PL lze s velkou pravděpodobností vyloučit dvoustupňovou absorpci, protože 

při vysokých intenzitách excitace by se v tomto případě měla projevit saturace 

pasťových stavů, přes které dvoustupňová absorpce probíhá. Stejně jako v [26], 

ani u tohoto vzorku nebyla saturace intenzity PL při vysokých excitačních vý

konech pozorována. 

Možným vysvětlením absence nelineární PL při excitaci vlnovou délkou 

397 nm je, že dvoufotonová absorpce těchto fotonů (odpovídá energii 6,3 eV) by 

způsobila excitaci elektronu energeticky nad bariéru Si02 (~ 3 eV) do kontinua 

energetických stavů a následný únik elektronu z nanokrystalu nebo zachycení 

elektronu na pastech v Si02 . Pro tuto variantu hovoří i fakt, že s klesající vl

novou délkou excitace klesá i intenzita nelineárního "červeného pásu", což lze 

vysvětlit tím, že dvoufotonově excitované elektrony jsou excitovány do vyšších 

energetických stavů a mohou s větší pravděpodobností uniknout z nanokrystalu 

nebo se zachytit na pasti v Si02 . Při tomto modelu je však velmi obtížné zdů

vodnit, proč vznikají dva odlišné PL pásy. Vysvětlení rozdílnými výběrovými 

pravidly pro jedno- a dvoufotonovou absorpci se jeví jako nepravděpodobné, 

protože v nanokrystalech je symetrie krystalové mříže porušena povrchovými 

stavy a vlivem okolního prostředí nanokrystalu, viz [8] . Výběrová pravidla jsou 

tedy potlačena. 

Otázka původu rychlé složky fotoluminiscence v implantovaném křemíku 

zůstává stále otevřena a je zřejmé, že bude nutné provést řadu dalších měření 

k vyjasnění mechanismů této luminiscence. 
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8 ZÁVĚR 

Tato práce byla věnována nanokrystalickému křemíku v jeho různých podo

bách: nanokrystalický prášek zalitý v sol-gelové matrici, nanokrystaly křemíku 

jako koloidní suspenze v cyklohexanu a nanokrystaly vzniklé implantací iontů 

Si+ do Si02 matrice a následným vyžíháním. Vlastnosti jednotlivých materiálů 

se od sebe v mnoha ohledech liší. Nebylo cílem této práce srovnávat zmiňované 

materiály, ale zkoumat jejich vlastnosti odděleně. 

V případě nanokrystalů křemíku zalitých v sol-gelové matrici jsme zkoumali 

především mikrosekundovou složku luminiscence a dvoufotonově buzenou lu

miniscenci. Tato měření jsou detailně popsána v kapitole 5. Mikrosekundová 

složka luminiscence vykazovala stretched-exponencielní doznívání , kde s ros

toucí energií fotonů luminiscence klesala exponencielně charakteristická doba 

života luminiscence a snižoval se také disperzní faktor {3. Při měření dvoufoto

nově buzené luminiscence jsme pozorovali pro excitaci vlnovou délkou 830 nm 

s rostoucí intenzitou excitace nárůst luminiscenčního pásu, jehož pozice byla 

blízká luminiscenčnímu pásu jednofotonové luminiscence při excitaci vlnovou 

délkou 442 nm. Intenzita luminiscence v maximu luminiscenčního pásu byla pro 

malé intenzity excitace úměrná druhé mocnině intenzity excitace. Při vyšších 

výkonech excitace se výrazně projevovala fotodegradace. 

V kapitole 6 jsou uvedena měření na koloidní suspenzi nanokrystalů kře

míku v cyklohexanu. Provedli jsme měření pomocí rozmítací kamery. V těchto 

měřeních jsme pozorovali rychlou složku luminiscence, která dohasínala jedno

duchou exponencielní závislostí s typickou dobou života 3,5 ns. 

Kapitola 7 je věnována implantovanému křemíku. Provedli jsme měření 

časově nerozlišené absorpce vzorku. Dále jsme provedli měření spekter a exci

tačních závislostí rychlé složky luminiscence pro různé vlnové délky excitace 

a luminiscence. Pozorovali jsme luminiscenci ze dvou odlišných luminiscenč

ních pásů. Luminiscenční pás pozorovaný pro excitaci vlnovou délkou 532 nm 

vykazoval nelinearity a zasahoval i do vlnových délek menších než byla vl

nová délka excitace. Luminiscenční pás pozorovaný při excitaci vlnovou délkou 

397nm vykazoval lineární růst intenzity luminiscence s intenzitou excitace. Při 

excitaci vlnovou délkou 450 nm bylo možné pozorovat oba luminiscenční pásy 

současně. Dále jsme zkoumali, jak závisí nelineární chování luminiscence na 

dóze implantace a v souladu s předpoklady jsme pozorovali pokles nelinearit 

s klesající dózou. Na závěr diskutujeme možné příčiny nelinearit rychlé složky 

..., , 
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luminiscence. 

Pozorované jevy jsou příkladem unikátních vlastností nanokrystalických 

materiálů. Zejména nelineární jevy, zahrnující také stimulovanou emisi v kře

míku, jsou v současnosti jedním z klíčových směrů výzkumu křemíkových na

nokrystalů . Uvedená měření, jak věřím, přinesla další poznatky o procesech 

v křemíkových nanokrystalech. Jejich zkoumáním bych se rád zabýval i v bu

doucnosti a dále tato měření rozvinul. 
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