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Abstrakt:  
 V této práci jsme se zaměřili na zkoumání vlastností scintilačních vrstev cerem 
dotovaných granátů (CexLu3-xAl5O12, CexY3-xAl5O12) připravených metodou izotermální 
kapalné epitaxe. Tento scintilační materiál se vyznačuje rychlou časovou odezvou, vysokou 
kvantovou účinností a velkou chemickou i mechanickou odolností, jež jej činí ideálním pro 
zařízení pro 2D zobrazení. Konkrétně jsme měřili absorpci, excitační a emisní spektra, 
kinetiku luminiscence a strukturní vlastnosti. Cílem bylo porovnat vlastnosti připravených 
vrstev s vlastnostmi monokrystalů připravených Czochralského metodou. Snahou bylo určení 
vlivu složení taveniny a technologických parametrů na měřené vlastnosti. Dále pak také 
stanovení optimálního množství ceru ve vrstvě. Byla použita tavidla PbO - B2O3 a tavidla 
BaO - BaF2 - B2O3. Tyto umožňují růst granátových vrstev již při teplotách okolo 1000°C. Ve 
výsledku pak mají  vrstvy méně intrinsických defektů krystalové mříže oproti monokrystalu 
připravenému Czochralského metodou (cca 1900°C). Námi pěstované vrstvy o tloušťce 1 až 
30 µm obsahují vyšší koncentraci ceru oproti monokrystalu. Vzhledem k vyššímu obsahu 
dalších příměsí ve vrstvách pří použití  tavidla PbO - B2O3 bylo pěstováno také  z tavidla BaO 
- BaF2 - B2O3, které ve vrstvách nezanechává tolik příměsí. 
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Abstract:  

In this work we studied properties of Ce doped garnet scintillator layers           
(CexLu3-xAl5O12, CexY3-xAl5O12). They were prepared by liquid phase epitaxy. Studied 
materials show fast response, high quantum efficiency and good chemical and mechanical 
stability. Thus they are ideal for use in devices for 2D imaging. We measured absorption, 
excitation and emission spectra and kinetics of luminescence. Aim was to compare properties 
of grown layers with properties of single crystals grown by Czochralski method. We looked 
for the impact of melt compounds to measured layer properties. We also tried to determine 
optimal amount of Ce in layer. We used flux PbO - B2O3 and flux BaO - BaF2 - B2O3. In those 
fluxes we succeeded to grow garnet layers at temperatures as low as 1000°C. This lead to less 
intrinsic defects in crystalic lattice of layer in comparison to single crystals grown by 
Czochralski method (1900°C). Our layers were from 1 to 30 µm thick with higher 
concentration of Ce than singlecrystal. Due to higher concentration of impurities in layers 
grown from PbO - B2O3 flux we grown layers from BaO - BaF2 - B2O3 flux too. Flux BaO - 
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1 Úvod 

 
V této práci jsme zkoumali vlastnosti scintilačních materiálů. Scintilátory se používají 

pro detekci částic o vysoké energii, jako jsou fotony rentgenového nebo gama záření, α, β 

částice, nebo neutrony. Část energie těchto částic je scintilátorem převedena luminiscencí na 

viditelné nebo UV záření, které je poté s vysokou účinností možno dále zpracovat CCD nebo 

jiným detekčním systémem. 

Kapalnou epitaxí jsme připravovali tenké vrstvy cerem dotovaného ytrito-hlinitého a 

lutecium-hlinitého granátu. Tyto vrstvy představují vhodné scintilační materiály pro výrobu 

radiografických přístrojů s vysokým prostorovým rozlišením. Obsah atomů s vysokým 

atomovým číslem a vysoká hustota materiálu zlepšují záchyt vysokoenergetických částic. 

Chemická stálost a mechanická odolnost jsou ve srovnání s ostatními scintilačními materiály 

velice dobré. 

Cerem dotovaný ytrito-hlinitý granát (CexY1-xAl 5O12 nebo CeYAG) byl vyvinut již         

v 80-tých letetech pro použití v CRT technologii a jeho vlastnosti byly studovány pro 

možnost korekce barev vysokotlakých rtuťových výbojek [5]. Tento materiál s širokým 

zakázaným pásem je připravován Czochralského metodou v podobě monokrystalu při 

teplotách blízkých 2000°C. Tento způsob přípravy monokrystalů vede k široké škále poruch 

krystalové mříže. V krystalech se kromě jiných ve velké míře vyskytují vakance a antisite 

defekty [15], které negativně ovlivňují vlastnosti scintilátoru. Snižují světelný výtěžek a mění 

časovou odezvu. Z monokrystalů není snadné vytvořit destičky tenké desítky mikrometrů, 

které jsou pro vysokou rozlišovací schopnost nezbytné.  

Kapalnou epistaxí jsme schopni se vyhnout vzniku velkého množství krystalových 

defektů díky výrazně nižší teplotě růstu (okolo 1000°C) a jsme schopni vytvořit vrstvy 

tloušťky v řádech jednotek až desítek µm. Další nespornou výhodou této metody je možnost 

získání vrstev s vyšší koncentrací ceru ve vrstvě, než je možné dosáhnout v monokrystalu 

CeYAG. Ve vrstvě však zůstávají i příměsi, které jsou původem z taveniny. Tyto příměsi 

mění vlastnosti a to většinou negativně. Hlavní nečistotu představuje olovo (dvoumocné 

ionty), jež jsme pro epitaxní růst použili jako tavidlo ve formě oxidu olova (PbO) ve směsi s 

oxidem boru (B2O3). Jako alternativní tavidlo jsme použili směs oxidů baria (BaO), boru 

(B2O3) a fluoridu baria (BaF2), od kterých je očekávána nižší koncentrace extrinsických 

nečistot ve vrstvě. 
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V této práci bude provedeno srovnání optických vlastností námi připravených vrstev 

z obou tavidel  navzájem a s vzorovou monokrystalickou destičkou CeYAG. 

První čtyři kapitoly diplomové práce jsou shrnutím obecných poznatků k danému tématu. 

Kapitola 2 je kromě popisu scintilátoru, jeho principu, složení a účelu zaměřena i na 

rentgenové a částicové záření, jeho vlastnosti a zdroje. Třetí kapitola shrnuje základní 

informace o materiálu použitého jako zárodečný substrát pro epitaxní růst, jeho struktuře a 

také o materiálu epitaxních vrstev. V kapitole 4 je stručně shrnuta použitá metoda přípravy 

vrstev kapalnou epitaxí. Další kapitoly shrnují výsledky provedených měření. V páté kapitole 

je uveden přehled všech vzorků a dále jsou poté uvedeny grafy excitačních a emisních 

spekter, absorpčních spekter a grafy kinetiky luminiscence vybraných vzorků. V závěru této 

kapitoly jsou diskutována změřená spektra a je uvedena malá část obrazové dokumentace 

k pozorovaným jevům a vadám na vzorcích. V poslední kapitole je celkové shrnutí získaných 

výsledků měření. 
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2 Scintilátor 

 

Scintilátory pracují na principu luminiscence, která je příčinou přeměny absorbovaného 

vysokoenergetického záření nebo částice ve viditelné světlo. Po absorbování energie fotonu 

nebo částice se elektron z nižší energetické hladiny atomu dostane na vyšší, čímž se excituje. 

Excitovaný atom není stabilní a velice rychle dochází k zaplnění uvolněné hladiny, což je 

doprovázeno kromě dalších jevů často i vyzářením fotonu. Vyzářený foton má zpravidla 

menší energii než absorbovaný a tedy delší vlnovou délku. Intenzita a vlnová délka 

fluorescenčního záření scintilátoru lze ovlivnit příměsí, tzv. aktivátorem. 

Scintilátory mají relativně vysokou detekční účinnost díky obsahu atomů s velikými 

protonovými čísly. Odezva je závislá na době dohasínání luminiscence. Dobrý scintilátor by 

měl vykazovat velkou absorpci detekovaného záření a nízkou absorpci scintilačního záření. 

Podle způsobu použití, množství a energii detekovaného záření se používají scintilátory 

různého složení, různých tvarů a velikostí, více viz. kapitola 2.3 a tabulka 1.  

 

2.1 Luminiscence 

Luminiscence představuje zářivý přechod při relaxaci elektronů do rovnovážného stavu 

atomu. Dochází ke spontánní emisi fotonu. Je to jev zcela náhodný a k vyzáření fotonu  

dochází do náhodného směru. Podle rychlosti, se kterou dochází k relaxaci můžeme 

luminiscenci klasifikovat jako fluorescenci, jež dohasíná velice rychle, a fosforescenci, která 

dohasíná pomalu. 

Luminiscenci můžeme vyvolat různými způsoby. Může být vyvolána světlem, 

elektrony, apod. V pevných látkách může pocházet od dokonale čisté krystalové mříže, taková 

luminiscence se nazývá intrinsická, nebo od defektů krystalové mříže a příměsí, tzv. 

luminiscenčních center, taková se nazývá extrinsická. 

Již při malém obsahu příměsí je extrinsická luminiscence dominantní, protože 

krystalová mřížka se chová jako transportní médium a excitace je v ní přenášena. Příměsi tuto 

energii zachytávají. 

Luminiscenční spektrum příměsí je ovlivněno polem generovaným krystalovou mřížkou 

a tím jsou určeny optické přechody. Vlivem krystalového pole dochází ke snímání degenerace 

energetických hladin příměsi a proto jeví stejná příměs jiné chování v odlišné krystalové 

mřížce.  
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V krystalové mřížce dochází k elektron-fononové interakci mezi elektrony dopantů a 

fonony krystalové mříže. Absorbované záření má vyšší energii než záření emitované, čemuž 

se říká Stokesův posuv. Na obrázku 1 je zjednodušený model pro dvě hladiny. Atom příměsi 

v tomto modelu kmitá okolo rovnovážné polohy Q0. Po excitaci dojde ke změně rovnovážné 

polohy na Q0´. Souřadnice Q představuje obecnou kombinaci vibračních módů defektní 

periodické struktury atomů. 

V této práci jsme se zaměřili na studium optických přechodů ceru v matrici YAG  a 

LuAG z 5d1 excitovaných stavů do 4f1 základního stavu, které jsou v okolí vlnových délek 

460 nm a 340 nm. 

 

 

 
Obrázek 1: Stokesův posuv [4,18] 
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2.1.1 Luminiscenční centra 

Nečistoty krystalové mříže významně mění optické vlastnosti oproti čistému materiálu. 

Například příměs chrómu v krystalu korundu (Al2O3) vytváří z bezbarvého krystalu rubín 

s výrazným červeným zbarvením. Změna optických vlastností vzniká v důsledku optických 

přechodů příměsi a jejich interakci s krystalovým polem. 

 

2.1.2 Barevná centra 

Barevná centra jsou opticky aktivní vakance v krystalové mřížce. Dochází zde ke 

vzniku vázaných stavů, které mají charakteristické energetické hladiny. Ke vzniku barevných 

center dochází rychlým ochlazením nebo ozářením krystalu vysokoenergetickým zářením. 

Původně bezbarvé krystaly tak získají zbarvení. U krystalů halidů byla experimentálně 

dokázána kvadratická závislost frekvence přechodů na vzdálenosti mezi kationtem a anionem, 

jak je ukázáno na obrázku 2 [18]. 

 

 

 
Obrázek 2: Barevná centra halidů, závislost absorpční energie na vzdálenosti ( = a) mezi kationtem a 

aniontem vykazující závislost na 1/a2 [18] 
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2.2 Kinetika luminiscence 

Systém je excitací vyveden z termodynamické rovnováhy a jeho přirozenou snahou je 

opět se do termodynamické rovnováhy vrátit. Čas, který k tomu potřebuje se nazývá dobou 

života τ. Návrat do rovnováhy je doprovázen zářivými a nezářivými procesy. Tyto procesy 

mají své charakteristické doby života τr pro zářivé přechody a τnr pro nezářivé. Z dob života 

lze stanovit rychlost přechodu 1/τ. 

 

nrr τττ
111 +=  

(2.1) 

Kvantová účinnost luminiscence je poměr pravděpodobnosti η zářivé emise k celkové 

pravděpodobnosti relaxace. 

1
11

1

≤=
+

=
r

nrr

r

τ
τ

ττ

τη  

(2.2) 

Pokud máme n luminiscenčních center excitováno, pak pro populaci excitovaných stavů 

platí rovnice (2.3): 

τττ
nnn

dt

dn

nrr

−=−−=  

(2.3) 

Výsledkem této rovnice je exponenciální závislost (2.4) 

τ
t

entn
−

= )0()( , 

(2.4) 

kde časový vývoj koncentrace excitovaných center n(t) závisí na počáteční koncentraci 

n(0). Časový vývoj intenzity luminiscence i(t) pak lze zapsat jako (2.5) 

τ

τ

t

r

ei
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−

== )0(
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)( , 

(2.5) 
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kde i(0) je počáteční intenzita. Toto platí, pokud jsou přítomna pouze luminiscenční 

centra se stejnou dobou života excitovaných stavů. Tehdy nastává jednoexponenciální 

dohasínání. Pokud jsou přítomna luminiscenční centra i s jinými dobami života excitovaných 

stavů, pak lze časový vývoj intenzity luminiscence i(t) zapsat ve tvaru (2.6): 

∑
=

−

=
m

j

t

j
jeiti

1

)0()( τ
, 

(2.6) 

kde ij(0) představuje amplitudy jednotlivých složek, jejichž doby života jsou τj. 

 

2.3 Materiál 

Nejvýznamnějšími parametry scintilačního materiálu jsou především světelný výtěžek, 

schopnost záchytu detekovaného záření a doba dohasínání. Světelný výtěžek představuje 

počet fotonů scintilačního záření, který vznikne za čas po osvitu scintilátoru zářením o dané 

energii. Záchyt je závislý na tloušťce scintilátoru, jeho hustotě a obsahu prvků s vysokým 

protonovým číslem.  

Nejčastěji používané scintilační materiály a jejich vlastnosti jsou [21]: 

• NaI(Tl) - stal se standardem, vykazuje vysokou účinností luminiscence s malou 

reabsorpcí scintilačního záření, je hydroskopický, křivka absorpce záření 

v rozsahu energií od 10 do 10000 keV je na obrázku 3 

• CsI(Tl) – dobře absorbuje gama záření, rozpustný ve vodě, mírně 

hydroskopický, mechanicky a tepelně odolný 

• BGO  - silně absorbuje gama záření, se silným projevem fotoefektu, je obzvláště 

vhodný pro vysoké energie 

• PWO - vhodný pro vysoké energie, velmi rychlá odezva 

• Ce:YAP – vyznačuje se rychlou odezvou, je vysoce mechanicky odolný a 

chemicky stálý, vykazuje nízkou emisi sekundárního rentgenového záření 

• Ce:YAG – má rychlou odezvu a výborné mechanické vlastnosti i vysokou 

chemickou stálost 

 

 

Další materiálové vlastnosti a scintilační materiály jsou uvedeny dále v tabulce 1. 
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Tabulka 1: Vlastnosti nejpoužívanějších scintilačních krystalů (tabulka převzata z článku Carela van Eijka) [14] 
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Obrázek 3: Absorpce rentgenového záření jako funkce vlnové délky pro scintilační materiál NaI(Tl) 

rozdílných tloušťek [12] 

 

 

2.4 Rentgenového záření 

Rentgenové záření je silně pronikavé, neviditelné a ionizující. Jeho fotony mají velmi 

vysokou energii (jednotky až tisíce keV, viz. obrázek 4). Je zdraví škodlivé a při práci je 

nutno se vyhnout expozici. Díky své vysoké pronikavosti a její závislosti na protonovém čísle 

prvků umožňuje nedestruktivní studium vnitřku předmětů. Při průchodu materiálem dochází 

k útlumu intenzity I0 a to v závislosti na dráze x a koeficientu útlumu záření µ v závislosti na 

energii záření a materiálu. V nejjednodušším případě úzkého monoenergetického paprsku je 

výsledná intenzita I po průchodu homogenním prostředím vypočitatelná dle vzorce 2.7.  

 

xeII µ−= 0  

(2.7) 

 

Obecně je nutno uvažovat další jevy probíhající při interakci tohoto záření s materiálem, 

které jsou uvedeny dále v této kapitole. 
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Obrázek 4: Přibližné rozdělení spektra elektromagnetického záření v oblasti krátkých vlnových délek [2] 

 

2.5 Interakce rentgenového záření s hmotou 

Při průchodu rentgenového záření látkou se kromě ionizace prostředí projevují další 

jevy přispívající nemalou měrou k celkovému útlumu. Těmi nejvýznamnějšími jsou: 

 

• fotoelektrická absorpce 

• Rayleighův rozptyl 

• Comptonův rozptyl 

• tvorba páru 

 

2.5.1 Fotoelektrická absorpce 

Při fotoelektrické absorpci (jejíž 

zjednodušený princip je na obrázku 5) je 

energie fotonu absorbována a využita při 

uvolnění elektronu z obalu atomu. 

Elektrony blíže jádru mají vyšší 

vazebnou energii a ta dále roste 

s protonovým číslem prvku. Při 

energiích nad 100 keV a u prvků 

s nízkým protonovým číslem je 

fotoelektrická absorpce zanedbatelná. U 

atomů s vysokým protonovým číslem je 

naopak významná. 

 
Obrázek 5: Schematické znázornění fotoelektrické 

absorpce [11] 
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2.5.2 Rayleighův rozptyl 

Rayleighův rozptyl (jehož zjednodušený princip je na obrázku 6) je způsoben 

odchýlením fotonu na elektronech atomů a projevuje se zejména při nižších energiích. Je 

výraznější na atomech s vysokým atomovým číslem. Nezpůsobuje změny vnitřní energie 

atomu ani uvolnění elektronu. 

 

 

Obrázek 6: Schematické znázornění Rayleighova rozptylu [11] 

 

2.5.3 Comptonův rozptyl 

Foton při Comptonově rozptylu (jehož zjednodušený princip je na obrázku 7) reaguje 

se slabě vázaným elektronem, je rozptýlen neelastickou srážkou a elektron vyražen z atomu. 

Odražený foton je s delší vlnovou délkou odvrácen od směru původního fotonu, vyražený 

elektron se nikdy nepohybuje proti směru přicházejícího fotonu. Na Comptonův rozptyl nemá 

vliv protonové číslo rozptylujícího materiálu. S rostoucí energií roste pravděpodobnost, že 

odražený foton bude mířit směrem blízkým směru původnímu. Energie rozptýleného fotonu 

E´ lze vypočíst z odchylky od směru původního fotonu θ a jeho energie E dle vzorce 2.8,  

 

( )θcos11

´

2
−








+

=

cm

E

E
E

e

, 

 (2.8) 
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2.5.4 Tvorba páru 

Tvorba páru se projevuje pouze při energiích nad 1,02 MeV. Pravděpodobnost vzniku 

páru roste při růstu energie fotonů. Energie fotonu se zcela přemění na elektron a pozitron, 

energie přesahující 1,02 MeV se přemění na kinetickou energii obou částic. Vzniklý pozitron 

má krátkou dobu života a anihiluje s jakýmkoli elektronem za vzniku dvou fotonů opačného 

směru o energii 0,51 MeV, zatímco vzniklý elektron může tvořit brzdné záření.  

 

Podíl jednotlivých jevů na celkovém útlumu v oblasti energií fotonů od 10 do 105 keV  

je demonstrován na železe na obrázku 8.  

 
Obrázek 7: Schematické znázornění Comptonova rozptylu [11] 
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Obrázek 8: Křivky jevů podílejících se na celkovém útlumu nejvýznamněji vynesené v závislosti na 

energii fotonů pro železo [2] 

 

2.6 Hmotnostní absorpční koeficient (Mass absorption coefficient) 

Hmotnostní absorpční koeficienty pro prvky s protonovým číslem menším jak 92 a 

energie fotonů pod 30 keV jsou tabelovány v práci B. L. Henkeho a kol [8]. Hodnoty jsou 

získané matematickým modelem a dále zpřesňovány měřeními. Upřesnění hodnot je 

uveřejněno na webové stránce [9]. Pro energie fotonů do jednotek MeV jsou hodnoty 

hmotnostních absorpčních koeficientů uveřejněné na webové stránce [10 a 13] (příklad 

energetických závislostí viz. obrázek 9). 

Pro výpočet Hmotnostních absorpčních koeficientů [µ] = cm2g se vychází ze vzorce 

(2.7). Zavedením závislosti absorpce na hustotě ρ a tloušťce materiálu d pak přejde na (2.9) 
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deII ρµ−= 0 , 

(2.9) 

 

kde lineární absorpční koeficient [µ] = cm-1 ze vztahu (2.7) odpovídá členu µρ z (2.9), v 

němž ρ označuje hustotu materiálu. Pro čistý materiál je hmotnostní absorpční koeficient 

přímo úměrný celkovému absorpčnímu příčnému průřezu atomu σA, a to dle vztahu 

 

A
A

A

N σµ = , 

(2.10) 

 

kde NA je Avogadrovo číslo a A představuje atomovou hmotnost. Hmotnostní absorpční 

koeficient µ materiálu skládajícího se z více složek je součtem absorpčních příčných průřezů 

atomů jednotlivých složek a to 

 

∑=
i

Aii
W

A x
M

N σµ , 

(2.11) 

 

kde molekulová hmotnost složky i čítající xi částic je MW = Σ xiA i. Tato aproximace 

zanedbává meziatomové interakce a je použitelná s dostatečnou přesností pro energie fotonů 

nad 30 eV. 
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2.7 Zdroje záření 

V radiografii se nejčastěji používá záření o energiích fotonů v rozmezí od 3 keV do 

30MeV. Pro dosažení takových potenciálních energií se v praxi používají především dva 

hlavní způsoby: 

• Urychlení elektronů potenciálem přímo přivedeným mezi katodu (zdroj 

elektronů) a anodu (terč). Maximální použitelné napětí pro takové uspořádání se 

nachází okolo 2 MV. 

• Urychlení elektronu nižším napětím několikrát po sobě a to tolikrát, dokud  není 

dosazeno potřebné energie. 

 

2.7.1 Rentgenové lampy 

Nejvýznamnějším zdrojem rentgenového záření je rentgenová lampa. Původ 

rentgenového záření v rentgenové lampě je změna kinetické energie urychlených elektronů při 

dopadu na anodu. Takto vzniklému záření se říká brzdné záření (viz. obrázek 10). 

Vzniklé spektrum rentgenového záření je spojité a má v sobě superponovány 

charakteristické spektrální čáry materiálu, ze kterého je zhotoven terč.  

 

Obrázek 9: Křivky hmotnostních absorpčních koeficientů µµµµ pro vodík (hydrogen), dusík (nitrogen), kyslík 

(oxygen), uhlík (carbon), hliník (aluminium) a železo (iron) pro energie fotonů záření od 10 eV do 

30 keV. (Celkový absorpční koeficient je vynesen silnou čarou, přerušovaná čára představuje 

fotoabsorpci) na základě hodnot z [8, 10, 13] 



 23 

 
Obrázek 10: Schéma generace rentgenového záření zpomalováním 

elektronů v přítomnosti atomů [11] 

Konstrukce dnešních rentgenových lamp je založena na výzkumu emise elektronů ze 

žhaveného drátu elektronkových diod.   Při dostatečně nízkém tlaku zbytkového plynu, který 

již neovlivňuje tvorbu elektronů, je žhavený drát jejich zdrojem. To umožňuje regulaci kvality 

i kvantity rentgenového záření. Proudem elektronů se anoda silně zahřívá, protože většina 

jejich energie přechází do anody jako ztrátové teplo a proto je nutno ji dostatečně chladit. Pro 

získání vyšších výkonů je zapotřebí zvýšit rychlost a účinnost chlazení. Při výrobě rentgenové 

lampy je třeba dosáhnout vysokého vakua uvnitř trubice, která je nejčastěji ze skla, které je 

dobrý izolant a použití borosilikátového skla umožňuje vakuově těsné spojení skleněné 

trubice s anodou a katodou. Katoda je tvořena žhaveným wolframovým vláknem v mističce 

z čistého niklu nebo železa, která tvoří elektrostatickou čočku. Anoda je tvořena kovovou 

elektrodou s velmi vysokou tepelnou vodivostí, terčem z wolframu nebo zlata a vývodem pro 

chlazení. Čelo anody je často 

zkoseno, čímž vzniká větší 

plocha pro dopad elektronů a 

navíc vzniklý efektivní 

ohniskový bod je mnohem 

menší než opravdová velikost 

plochy ozářené elektrony. 

Takto lze získat vyšší 

intenzitu rentgenového záření 

než ze srovnatelně malého 

ohniskového bodu. Zkosení 

čela anody však způsobuje 

rozdíl intenzity výstupního záření v závislosti na výstupním úhlu a to až o 5%. 

Klasická konstrukce rentgenové lampy dovoluje elektrony urychlovat maximálním  

potenciálem okolo 400 kV, aby nedocházelo k výbojům podél stěn trubice. Pro vyšší 

urychlovací napětí byly vytvořeny rentgenové trubice o více sekcích, což má za následek delší 

dráhu mezi katodou a anodou a elektronový svazek se v důsledku efektu proudového pole 

rozbíhá. Tato divergence lze částečně kompenzovat fokuzací elektronového svazku. Takto 

vyrobené lampy mohou elektrony urychlit až na energii 2 MeV. V praxi se vyskytují jen 

výjimečně, protože v této oblasti energií se častěji využívá jiných zdrojů záření, jako jsou 

lineární urychlovače elektronů (neboli zkráceně linac), betatrony a mikrotrony. 
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2.7.2 Radioizotopy 

V přírodě se přirozeně vyskytují radioaktivní izotopy prvků vzniklých při jedné 

z rozpadových sérií prvků uranu 238, uranu 235 a thoria 232. Při radioaktivním rozpadu 

dochází ke čtyřem základním procesům: 

• emisi částice α 

• emisi částice β 

• emisi kvanta záření gama 

• záchytu elektronu 

 

Jako první byly využívány přirozeně se vyskytující radioizotopy radonu a radia. 

V současnosti se však radioizotopy vetšinou připravují uměle a to takzvanou neutronovou 

aktivací, kdy se stabilní izotopy po ozáření neutrony mění v radioizotopy, nebo se získávají ze 

štěpných produktů vyhořelého jaderného paliva chemickou separací. Radioizotopy se 

vyznačují svým charakteristickým spektrem záření gama. 

Nejpoužívanějšími radioizotopy jsou kobalt 60 a iridium 192. 

 

 

 

2.8 Kvantová fluktuace a omezení způsobené šumem 

Radiografický obraz je tvořen kvanty rentgenového záření, která jsou ovlivněna při 

průchodu materiálem. Jejich vznik, vliv materiálu, a proces absorpce v detektoru jsou jevy 

čistě náhodné. V závislosti na množství kvant podílejících se na vytvoření obrazu dochází ke 

kolísání jejich hodnoty od průměru. Při úvaze N kvant, statistika ukazuje, že průměrný rozptyl 

jejich hodnot činí N . To znamená při 100 kvantech rozptyl 10%, při 10 000 pak 1%. 
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3 Vlastnosti experimentálního materiálu 

 

Pro přípravu tenkých vrstev jsme zvolili materiály Ce:LuAG a Ce:YAG. Především 

z možného aplikačního hlediska jsou jejich chemické, mechanické a optické vlastnosti vysoce 

ceněné mezi dostupnými scintilačními materiály. Vyniká díky rychlé časové odezvě okolo   

60 ns a kvantovým výtěžkem v řádu 105 fotonů/MeV [6]. Především jsme se zaměřili na 

pěstování vrstev Ce:LuAG a na materiálu LuAG, protože vzhledem k obsahu lutecia 

představuje lepší variantu z hlediska lepšího záchytu rentgenového záření. 

  

3.1 Granát a granátová struktura 

Granát má kubickou strukturu. Elementární buňka obsahuje 8 molekul Y3Al 5O12 

(celkem 160 atomů, z čehož 96 kyslíkových). Kationy mohou obsazovat koordinační 

dvanáctistěny (dodekaedr), osmistěny (oktaedr) a čtyřstěny (tetraedr) tvořené kyslíkovými 

atomy, kde žádné dva čtyřstěny nemají stejný vrchol a svým rozmístěním tvoří zároveň 

osmistěny a dvanáctistěny (konkrétně viz. obrázek 11). Každý kyslík patří jednomu čtyřstěnu, 

jednomu osmistěnu a dvěma dvanáctistěnům. Větší ionty ytria a lutecia (Y3+ a Lu3+) obsazují 

dvanáctistěny, menší ionty hliníku (Al3+) čtyř a osmistěny (viz. obrázek 12) [19]. Při obsazení 

pozice hliníku větším iontem vzniká tzv. antisite porucha, která je graficky znázorněna na 

obrázku 13. Při nahrazení iontů ytria nebo lutecia ionty kovů vzácných zemin jako neodym 

(Nd3+), praseodym (Pd3+), erbium (Er3+), cer (Ce3+), apod., které jsou v granátové matrici 

opticky aktivní, lze pak tento materiál použít jako laserové médium (např. Nd:YAG laser na 

1,064 µm, nebo  Er:YAG laser na 3 µm, …).  
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Obrázek 12: Pozice kationů v základní buňce granátu (c - ve dvanáctistěnu, a - v osmistěnu, d - ve 

čtyřstěnu) [19] 

 
Obrázek 11: Koordinační dvanáctistěn, osmistěn a čtyřstěn tvořené kyslíkovými atomy [19] 
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3.2 Podložky (LuAG a YAG) 

Oba použité materiály podložek jsou bezbarvé a průhledné. Podložky byly kruhové 2 

centimetry v průměru a tloušťky 0,5 milimetru. Každá z podložek byla chemicko-mechanicky 

vyleštěna do epitaxní kvality, která je preciznější než optická, a to po obou stranách. Měli 

jsme k dispozici podložky LuAG s krystalografickou orientací ploch 111 a 110 a podložky 

YAG s krystalografickou orientací ploch 111. Podložky byly dodány firmou Crytur Turnov. 

Materiálové vlastnosti použitých substrátů LuAG a YAG jsou shrnuty v tabulce 2. 

 

Obrázek 13: Uspořádání atomů v základní buňce krystalu LuAG s antisite poruchou (hnědě), kde je 
na pozici hliníkového iontu luteciový. Červeně kyslíkové ionty, bíle hliníkové, černě luteciové. 
Převzato z článku M. Nikla [15] 
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Pro výpočet reflexe na rozhraní podložek jsme vycházeli z experimentálně získaných 

průběhů indexů lomu v závislosti na vlnové délce uvedených v práci Y. Kuwana a kol. [16], 

jejichž hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3, i z navrženého fitu Sellmeierovou rovnicí (4.1). 

Proložení dle práce Y. Kuwana a kol. [16] je provedeno na obrázku 14. 

 

 

 

YAG LuAG YAG LuAG 
λ (µλ (µλ (µλ (µm)    index lomu index lomu koef. Selmeier ův koef.  Selmeier ův koef.  
1,97009 1,80092 1,81079 A1 1,2804 1,47199 
1,52958 1,8073 1,81703 A2 1,00244 0,845642 
1,01398 1,81566 1,82523 A3 4,57401 3,82124 
0,85211 1,81968 1,82919 B1 5,49568.10-3 6,21359.10-3 
0,70652 1,82519 1,83461 B2 1,92189.10-2 2,00432.10-2 
0,58756 1,83264 1,84194 B3 3,87058.102 3,30483.102 

0,48613 1,84371 1,85284    
0,40466 1,85975 1,86862    

Tabulka 3: Index lomu a Selmeierovy koeficienty dle Y. Kuwana a kol. [16] pro monokrystaly YAG a 
LuAG 
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(4.1) 

 

 YAG LuAG  
chemický vzorec Y3Al5O12 Lu3Al5O12 
krystalová struktura kubická kubická 
molekulová hmotnost (gmol -1) 594 852 
mřížková konstanta ( Ǻ) 12 11,92 
bod tání ( °°°°C) 1970 2050 
hustota (kgm -3) 4,53 6,72 
tepelná kapacita (Jg -1K-1) 0,603 0,411 
tepelná vodivost (Wm -1K-1) 12,9 9,6 
efektivní atomové číslo 29 58,9 

Tabulka 2: Charakteristické vlastnosti krystalů YAG a LuAG [16, 17, 21] 
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Obrázek 14: Index lomu po proložení Selmeyerovou funkcí pro monokrystaly YAG a LuAG za použití 
koeficientů dle Y. Kuwana a kol. [16]  

 

 

 

3.3 Ce:LuAG a Ce:YAG 

Materiál Ce:YAG velkou šířku zakázaného pásu a to okolo 7 eV. Valenční pás je tvořen 

2p stavy kyslíku, vodivostní pás z 4d a 5s stavů ytria. Ionty ceru Ce3+ se nachází 

v elektronové konfiguraci 4f1. Základní hladina je rozštěpena na dublet 2F5/2 a 2F7/2. Kde 2F5/2  

je obsazena elektrony a 2F7/2 je za pokojové teploty téměř prázdná. Rozdíl energií těchto 

hladin je 0,21 eV. Excitovaný stav 5d1 je v krystalovém poli YAG rozštěpen do 5-ti hladin. 

Absorpční maxima na 458 nm, 340 nm a 230 nm (viz. tabulka 4) odpovídají přechodům z 
2F5/2 základního stavu do 5d excitovaných stavů (viz. obrázek 15 a 16). Pro materiál Ce:LuAG 

jsou díky vlivu jiného krystalového pole maxima mírně posunuta. Oba materiály se vyznačují 

krátkou dobou relaxace, pro Ce:LuAG je tato doba 54 ns, pro Ce:YAG 62 ns [6]. 
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Obrázek 15: Schematické znázornění energetických hladin Ce:YAG 

 

 

 

 

 Absorp ční 
spektrum 

Excita ční 
spektrum 

i Emax,i  (eV) Emax,i  (eV) 
1 2,715 2,659 
2 3,653 3,643 
3 4,8 4,66 
4 5,485 5,44 
5 5,92 6,07 

Tabulka 4: Energie absorpčních a excitačních maxim, která byla naměřena v [20] pro monokrystal 
YAG.  

 



 31 

 
Obrázek 16: Absorpční spektrum Ce:YAGu (koncentrace ceru 0,1%) změřena při 5 a 290 K [5] 
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4 Kapalná epitaxe 

 
 

Měřené vzorky scintilačního materiálu byly připraveny metodou kapalné epitaxe. Tato 

metoda přípravy tenkých vrstev byla vyvinuta pro použití v elektronice, kde je stále 

využívána k výrobě výkonových polovodičových součástek. Kapalná epitaxe umožňuje 

připravit vrstvy tenké jednotky až desítky µm o vysoké kvalitě s homogenním rozložením 

dopantů. Vrstvy je možno připravovat s vysokou reprodukovatelností.  

Použitím tavidla dochází ke snížení teploty, při které je tavenina nasycena 

granátotvornými složkami. Tato teplota se nazývá teplota nasycení (TS) a při této teplotě je 

tavenina v rovnováze. Při snížení teploty od teploty nasycení dochází ke krystalizaci na 

granátových zárodcích, při zvýšení dochází k rozpouštění granátu.  Díky nižší teplotě přípravy 

je nižší i obsah intrinsických poruch krystalové mříže a antisite defektů oproti krystalům 

připraveným Czochralského metodou. Tavidlo je však složeno i z látek, které ve vrstvách 

nechceme, ale jejich stopové množství je vždy přítomno. Je proto snahou hledat složení 

tavidla způsobující minimální znečištění. Olovnaté tavidlo zanechává ve vrstvách ionty olova, 

které se podílí negativně na luminiscenčních vlastnostech. Barnaté tavidlo má při teplotách 

růstu vysokou viskozitu a to je nevýhodné pro vznikající vrstvy. 

Při hledání složení taveniny jsme vycházeli z práce J. M. Robertsona [7].  

 

4.1 Metoda kapalné epitaxe 

Aparatura použitá pro přípravu vzorků byla ve vertikálním uspořádání. Metoda spočívá 

ve smáčení podložky za konstantní teploty. Pro tento účel jsme použili pec s jednou zónou pro 

ohřev a přídavným topením pod kelímkem pro vytvoření homogenního teplotního průběhu 

v oblasti pěstovaní. Pec a její schematické znázornění je na obrázku 17. 

Jako zárodečný materiál pro epitaxní růst jsme použili výše zmíněné podložky LuAG  a 

YAG. Ty jsme před použitím ponořili do kyseliny sírové abychom jejich povrch připravili na 

proces růstu. Tím jsme zajistili odstranění nečistot a naleptání povrchu, protože všechny i 

sebemenší nečistoty i kazy se negativně projeví v epitaxní vrstvě. 

Složky taveniny se před růstem musí dostatečně promísit, aby byla tavenina homogenní, 

a proto se musí nechat tavenina dostatečně dlouho před pěstováním vrstev zahřátá nad bodem 

saturace. Při pěstování vrstvy se teplota sníží pod saturační. Tomuto se říká podchlazení. 
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Podložku v platinovém držáku za stálé rotace držáku i s podložkou pomalu smáčíme 

v tavenině, kde vzniká rovnováha a dochází k růstu vrstvy na podložce. Rotace by měla 

zajistit homogenní růst i rozložení dopantů. 

Pro ukončení růstu je podložka s narostlou vrstvou vytažena nad hladinu taveniny a 

rychlou rotací zbavena zbytků taveniny. Pomalou temperancí se následně brání poškození 

narostlé vrstvy tepelným šokem. Poslední zbytky taveniny jsou nakonec odstraněny v horké 

lázni z kyseliny dusičné.  

 

 

 

 

 
 

 

a) b) 
Obrázek 17: Aparatura MFF UK pro kapalnou epitaxi. Pec (a) a její schéma [17] (b)  
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4.2 Složení taveniny 

Pro epitaxi je klíčová vysoká čistota vstupních surovin. Jako výchozí složky pro 

taveniny jsme z tohoto důvodu používali práškové oxidy a fluoridy vysoké čistoty 5N. Pro 

růst epitaxních vrstev jsme použili dvě rozdílná tavidla. První tavidlo bylo tvořeno oxidy 

olova a bóru (PbO - B2O3). Druhým bylo tavidlo tvořené oxidy baria a bóru a fluorid bóru 

(BaO - BaF2 - B2O3). K prvnímu tavidlu jsme přidali granátotvorné složky Al2O3, Lu2O3, a 

zdroj aktivátoru CeO2. Vznikla tavenina se složením PbO, B2O3, Al2O3, Lu2O3, a CeO2. Po 

přidání granátotvorných složek a zdroje aktivátoru k druhému tavidlu, vznikla tavenina 

složení BaO, B2O3, Al2O3, Lu2O3, BaF2 a CeO2. Použité taveniny s tavidlem PbO - B2O3 měli 

obsah granátotvorných složek do 3 molárních procent, alternativní taveniny s tavidlem BaO - 

BaF2 - B2O3 měli obsah granátotvorných složek do 22 molárních procent.  

Pro získání optimální koncentrace ceru ve vrstvách jsme v každé sérii vzorků 

upravovali poměr mezi složkami Al2O3, Lu2O3 a CeO2. Tímto způsobem byla také měněna 

teplota nasycení taveniny. Pro tavidlo PbO - B2O3 se teplota nasyceni pohybovala v rozmezí 

od 1000°C do 1040°C, pro tavidlo PbO - B2O3 v rozmezí od 930°C do 1080°C. (podrobnější 

informace o podmínkách pěstování viz. tabulky 5, 6 a 7) 
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5 Experimentální výsledky 

 
V této kapitole je celkový přehled vzorků, které jsme kapalnou epitaxí vypěstovali a 

jsou zde shrnuta měření provedená na konkrétních vzorcích. Provedli jsme měření transmise 

pro stanovení absorpčního koeficientu, excitačních a emisních spekter a měření kinetiky 

luminiscence. 

  

5.1 Přehled vypěstovaných vzorků 

V přehledu vzorků, který je shrnut v tabulkách 5, 6 a 7, jsou uvedeny přibližné tloušťky 

narostlých vrstev d. Tloušťky jsou odhadem z měřeného rozdílu hmotností m, který vznikl 

mezi podložkou před kapalnou epitaxí a hotovým vzorkem, dle vzorce (5.1). Přesnější 

metodu, kterou představuje interferometrické stanovení tloušťky nelze na našich vzorcích 

použít vzhledem k malému rozdílu indexu lomu mezi podložkami a narostlými vrstvami a 

také vzhledem k množství defektů některých vrstev. 

 

ρπ
m

r
d .

1
2=  

(5.1) 

V tomto vzorci r představuje poloměr podložky, ρ je hustota materiálu. Hmotnost byla 

měřena analytickými váhami Mettler Toledo (s přesností na 0,01 mg). Hustotu pro stanovení 

tloušťky jsme použili jednotnou, kdy jsme neuvažovali příspěvky k hustotě pocházející od 

ceru a nečistot vzhledem k jejich zanedbatelné koncentraci (hustota viz. tabulka 2).  

V tabulkách 5, 6 a 7 jsou také uvedeny teploty epitaxního růstu pro jednotlivé vzorky. 

Dále pak je uvedena krystalografická orientace zárodečné plochy podložky. Z maxima 

absorpce, které se nacházelo v okolí 445 nm, byla srovnáním s analogickým absorpčním 

maximem referenčního monokrystalického vzorku Ce:YAG určena přibližná koncentrace 

dotace cerem. K této metodě jsme přistoupili vzhledem k nízké koncentraci ceru. Ta je pod 

rozlišovacím prahem standardních chemických a jiných dostupných analytických metod. 
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5.1.1 Vzorky z tavidla PbO - B2O3 

 
 

 
 

vzorek 
tlouš ťka 
vrstvy 
(µµµµm) 

substrát  
tlouš ťka 

substrátu 
(µµµµm) 

teplota 
růstu 
(°°°°C) 

krystalová 
orientace 
podložky 

absorpce 
u 445 nm  

(cm -1) 

relativní 
koncentrace 

Ce 
série 1Lu (teplota nasycení 1009 °°°°C) 
1Lu1 14,6 LuAG 460 990,5 111   0 
1Lu2 12,9 LuAG 449 1003 111   0 

1Lu3 9,2 LuAG ~460 970,5 111   0 

série 1LuC (teplota nasycení 1008 °°°°C) 
1LuC1 11,5 LuAG ~450 986,5 111 94 1,1 
1LuC2 6,3 LuAG 446 1004 111 43 0,5 

1LuC3 7,9 LuAG 458 965 111 165 2 
série 2LuC (teplota nasycení 1000 °°°°C) 
2LuC1 8,9 LuAG 488 980 111 139 1,8 
2LuC2 9,8 LuAG 489 959,5 111 227 2,8 
2LuC3 9,6 LuAG 457 945 111 299 3,6 
2LuC4y ~13 YAG ~810 960 111 421 5,1 
2LuC5y 13,3 YAG 847 980 111  331 4 
série 3LuC (teplota nasycení 1025 °°°°C) 
3LuC1 5,8 LuAG ~425 1010 111 64 0,8 

3LuC2 9,7 LuAG ~425 992 111 170 2 
série 4LuC (teplota nasycení 1028 °°°°C) 
4LuC1 18,1 LuAG ~455 993,5 111 174 2,1 
Ce:YAG monokrystal    82 1 
Ce:LuAG monokrystal    109  

Tabulka 5: Hlavní parametry epitaxních vzorků z tavidla PbO - B2O3, koncentrace ceru ve vrstvě. 
Tloušťka vypočtena dle (5.1) viz. kapitola 5.1. Vrstvy pěstovány na substrátu LuAG 
(kromě 2LuC4y a 5y, pro tyto podložka YAG). Teplota nasycení byla určena z rychlosti 
růstu vrstev. 

 



 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vzorek 
tlouš ťka 
vrstvy 
(µµµµm) 

substrát  
tlouš ťka 

substrátu 
(µµµµm) 

teplota 
růstu 
(°°°°C) 

krystalová 
orientace 
podložky 

absorpce u 
445 nm  
(cm -1) 

relativní 
koncentrace 

Ce 
čistý LuAG  (teplota nasycení 1020 °°°°C) 
5Lu1  11,7 LuAG 482 1015,5 111  0 0 
série 6LuC (teplota nasycení 1022 °°°°C) 
6LuC1 26,4 LuAG 449 1010,5 111 166 2,0 
6LuC2 2,4 LuAG 433 1010,5 110 244 3 
6LuC3 6,2 LuAG 448 1019 111 78 1 
6LuC4 9,6 LuAG 435 1000 110 345 4,2 
série 7LuCy (teplota nasycení 1040 °°°°C) 
7LuC1y  23,8 YAG 854 1019 111 190 2,3 
7LuC2y 12,2 YAG 843 1029,5 111 121 1,5 
7LuC3y 1,9 YAG 844 1032,5 111  - -  
7LuC4y 16,8 YAG 851 1035,2 111  95 1,1 

série 8LuC  (teplota nasycení 1040 °°°°C)                              
8LuC1  17,8 LuAG 461 1025,4 111 206 2,5 
8LuC2 16,4 LuAG 431 1025,2 110 337 4,1 
8LuC3 8,2 LuAG 431 1036 111 99 1,2 
8LuC4 8,1 LuAG 418 1035 110 139 1,7 
série 9LuC (teplota nasycení 1017 °°°°C) 
9LuC1 24,69 LuAG 462 981,5 111 389 4,7 
9LuC2 12,95 LuAG 467 1006,3  111 138 1,7 
série 10LuC (teplota nasycení 1020 °°°°C) 
10LuC1 24,91 LuAG 450 981,5 111 670 8,1 
10LuC2 12,73 LuAG 467 1002,3  111 298 3,6 
Ce:YAG monokrystal     82 1 
Ce:LuAG monokrystal    109  

Tabulka 6: Hlavní parametry epitaxních vzorků z tavidla PbO - B2O3, koncentrace ceru ve vrstvě. 
Tloušťka vypočtena dle (5.1) viz. kapitola 5.1. Vrstvy pěstovány na substrátu LuAG. 
Vrstvy pěstovány na substrátu LuAG a YAG. Teplota nasycení byla určena z rychlosti 
růstu vrstev. 
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5.1.2 Vzorky z tavidla BaO - B2O3 - BaF2 

 

 
 
 

vzorek  
tlouš ťka 
vrstvy 
(µµµµm) 

substrát 
tlouš ťka 

substrátu 
(µµµµm) 

teplota 
růstu 
(°°°°C) 

krystalová 
orientace 
podložky 

absorpce 
u 445 nm  

(cm -1) 

relativní 
koncentrace 

Ce 
série 1LBC (p řibližná teplota nasycení 930 °°°°C) 
1LBC1 - 13,76 LuAG 481 1020,5 111  - - 
1LBC2 - 6,69 LuAG 482 987 111  - - 
1LBC3 - 4,50 LuAG 483 947,5 111   - - 

série 2LBC (p řibližná teplota nasycení 980 °°°°C) 
2LBC1 1,42 LuAG 482 949 111 457 5,6 
2LBC2 1,25 LuAG 478 934,2 111 615 7,5 

série 3LBC (p řibližná teplota nasycení 1010 °°°°C) 
3LBC1 4,46 LuAG 486 958,5 111 514 6,3 
3LBC2 10,03 LuAG 483 972,8  111 569 6,9 
série 4LBC (p řibližná teplota nasycení 1045 °°°°C) 
4LBC1 5,24 LuAG 451 979,5 111 622 7,6 
4LBC2 6,78 LuAG 461 1000,5 111 310 3,7 
4LBC3 8,12 LuAG 467 1020 111  197 2,4 
série 5LBC (p řibližná teplota nasycení 1040 °°°°C) 
5LBC1 4,03 LuAG 470 975 111 ≈ 264  3,2 
5LBC2 8,12 LuAG 468 1000 111   ≈ 196  2,4 
série 6LBC   
6LBC1 1,00 LuAG 440 978,5 110 468 5,7 
6LBC2 1,98 LuAG 433 964,5 110 335 4 
série 7LBC (p řibližná teplota nasycení 1080 °°°°C) 
7LBC1 8,5 LuAG 470 1000 111 305 3,7 
7LBC2 11,9 LuAG 468 1030 111 218 2,6 
7LBC3 15,1 LuAG 458 1060  111 100 1,2 
Ce:YAG monokrystal     82 1 
Ce:LuAG monokrystal    109  

Tabulka 7: Hlavní parametry epitaxních vzorků z tavidla BaO - B2O3 - BaF2, koncentrace ceru ve 
vrstvě. Tloušťka vypočtena dle (5.1) viz. kapitola 5.1. Vrstvy pěstovány na substrátu 
LuAG. (Hodnoty absorpce u maxima na 445 nm pro vzorky série 5LBC jsou spíše 
odhadem, vzhledem silnému rozptylu). Teplota nasycení u těchto tavenin byla těžko 
stanovitelná z rychlosti růstu vrstev, proto se jedná o hrubě stanovené hodnoty. 
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5.2 Excitační a emisní spektra 

Měření spekter excitace a emise jsme provedli na fluorescenčním spektrometru 

Fluoromax-3 (viz. obrázek 19, 20), který má monochromátory uspořádány jak je zobrazeno 

na obrázku 19, což umožňuje vybírat jak excitační, tak detekovanou vlnovou délku. Před 

měřením jsme proměřili závislost intenzity signálu na úhlu dopadu záření na vzorek a 

následně měřili v maximu. Zjistili jsme pro vzorky měřené po rozdělení na čtvrtky rozdílné 

úhly pro maximum luminiscence u hrany a na středu vzorku. Pod úhlem 20° jsme měřili 

celistvé vzorky a pod úhlem 25° půlené a čtvrcené vzorky (umístění vzorku viz. obrázek 18) 

měřené u hrany, kde se zjevně projevil vlnovodný efekt a z hrany po dělení vzorku se objevila 

silnější emise. Nastavením těchto úhlů jsme také docílili zamezení přímého odrazu svazku 

excitačního záření přímo do detektoru. Vzhledem k velmi rozdílnému chování vzorků bylo 

třeba regulovat intenzitu emise změnou velikosti štěrbin. 

 

 

 

Obrázek 18: Schéma umístění celistvého vzorku při měření 
luminiscenčních spekter, αααα je úhel natočení držáku se vzorkem 

 

 

Excitační spektrum představuje závislost intenzity emitovaného luminiscenčního záření 

dané vlnové délky na vlnové délce excitačního záření. Měřili jsme v oblasti excitačních 

vlnových délek 200 nm až 520 nm při emisní vlnové délce 530 nm. Pro zajištění absence 

artefaktů vzniklých konstrukcí přístroje, jako je např. přítomnost druhého difrakčního řádu 

difrakčních mřížek jsme před vstup emisního monochromátoru umístili hranový filtr 500. 

Měření probíhalo s krokem po 1 nm a s časem integrace signálu 0,5 sekundy. 

Emisní spektrum představuje závislost intenzity emitovaného luminiscenčního záření na 

excitaci zářením dané vlnové délky. Měřili jsme při excitaci vlnovou délkou 345 nm a        
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445 nm, kde byla zaznamenána maxima v excitačních spektrech. Při excitaci na 345 nm jsme 

provedli měření v rozmezí emise od 360 nm do 750 nm s užitím filtru UG2 (pásový filtr 

s propustností v oblasti 345 nm) na výstupu z excitačního monochromátoru a hranového filtru 

pro 385 nm na vstupu emisního monochromátoru. Při excitaci na 445 nm jsme měřili 

v rozmezí emise od 470 nm do 750 nm s užitím filtru s označením modrý (pásový filtr 

s propustností v oblasti 445 nm)  na výstupu z excitačního monochromátoru a hranového 

filtru pro 475 nm na vstupu emisního monochromátoru. Pro obě měření byl nastaven krok po 

1 nm a s časem integrace signálu 0,5 sekundy. U některých emisních spekter na 345 nm se 

objevuje relativně silné maximum na 390 nm. Jedná se zřejmě o defekt, který jsme zatím 

neidentifikovali.    

Měřená intenzita spekter je relativní a je vynesena v relativních jednotkách (a.u.). 

Vzhledem k velkým rozdílům ve velikostech detekovaných signálů bylo pro každý vzorek 

nutno upravit velikost štěrbin monochromátorů luminiscenčního spektrometru. Rozdíly byly 

způsobeny kromě rozdílné koncentrace ceru především povrchem vzorků a jejich rozdílnými 

tloušťkami. Matné povrchy lépe vyzařovali luminiscenční záření. 

 

 

 
 

 
Obrázek 19: Schéma fluorescenčního spektrometru 
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5.2.1 Vzorky pěstované z tavidla PbO - B2O3 
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Obrázek 20: Spektrometr Fluoromax-3, Jobin Yvon Horiba 
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Obrázek 26: Emisní spektrum při excitaci 445 nm 

 

Obrázek 24: Excitační spektrum při emisi na 530 nm 

 
Obrázek 25: Emisní spektrum při excitaci 345 nm  

 
Obrázek 23: Excitační spektrum při emisi na 530 nm  
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Obrázek 30: Excitační spektrum při emisi na 530 nm 

 
Obrázek 28: Emisní spektrum při excitaci 445 nm 

 
Obrázek 29: Excitační spektrum při emisi na 530 nm 

 
Obrázek 27: Emisní spektrum při excitaci 345 nm  
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Obrázek 34: Emisní spektrum při excitaci 445 nm 

 
Obrázek 32: Emisní spektrum při excitaci 445 nm 

 
Obrázek 33: Emisní spektrum při excitaci 345 nm  

 
Obrázek 31: Emisní spektrum při excitaci 345 nm  
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Obrázek 37: Emisní spektrum při excitaci 445 nm 

 
Obrázek 36: Emisní spektrum při excitaci 345 nm  

 
Obrázek 35: Excitační spektrum při emisi na 530 nm 
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Obrázek 41: Emisní spektrum při excitaci 445 nm 

 

Obrázek 39: Excitační spektrum při emisi na 530 nm 

 
Obrázek 40: Emisní spektrum při excitaci 345 nm  

 
Obrázek 38: Excitační spektrum při emisi na 530 nm  
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5.2.2 
V

zorky p
ěstované z tavidla B

aO
 - B

2 O
3  - B

aF
2  

 

  

 

Obrázek 45: Excitační spektrum při emisi na 530 nm 

 
Obrázek 43: Emisní spektrum při excitaci 445 nm 

 
Obrázek 44: Excitační spektrum při emisi na 530 nm  

 
Obrázek 42: Emisní spektrum při excitaci 345 nm  
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Obrázek 49: Emisní spektrum při excitaci 445 nm 

 
Obrázek 47: Emisní spektrum při excitaci 445 nm 

 
Obrázek 48: Emisní spektrum při excitaci 345 nm  

 
Obrázek 46: Emisní spektrum při excitaci 345 nm  
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Obrázek 53: Emisní spektrum při excitaci 445 nm 

 

Obrázek 51: Excitační spektrum při emisi na 530 nm 

 
Obrázek 52: Emisní spektrum při excitaci 345 nm  

 
Obrázek 50: Excitační spektrum při emisi na 530 nm  
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Obrázek 57: Excitační spektrum při emisi na 530 nm 

 
Obrázek 55: Emisní spektrum při excitaci 445 nm 

 
Obrázek 56: Excitační spektrum při emisi na 530 nm 

 
Obrázek 54: Emisní spektrum při excitaci 345 nm  
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5.3 Absorpce 

Absorpci jsme měřili v rozmezí vlnových délek 190 mn až 1100 nm, kde se nachází 

absorpční čáry ceru. Měření probíhala na dvoupaprskovém spektrometru Perkin Elmer 

Lambda 12. Tento spektrometr umožňoval měření transmise vzorku vzhledem k referenční 

podložce pro vyloučení reflexe. Bohužel většina vzorků vykazovala rozptyl a každá 

z podložek v absorpčním spektru vykazovala přítomnost barevných center, která se kus od 

kusu lišila (viz. obrázek 60 a 61), a proto jsme přistoupili k měření bez referenční podložky. 

U vzorků na podložce se změřenou absorpcí byla provedena korekce absorpčního spektra, aby 

se potlačily příspěvky absorpce způsobené podložkou. Při měření podložek došlo 

k systematické chybě, v oblasti 3,25 eV ve spektrometru docházelo k přechodu na jinou 

difrakční mřížku a v měřených transmisních spektrech došlo ke vzniku drobného artefaktu, 

který se ve vypočtených absorpčních koeficientech zvýraznil (viz. obrázek 60).  

Reflexi R jsme stanovili dle vzorce (5.2) z indexů lomu n YAG a LuAG experimentálně 

stanovených dle Y. Kuwana a kol. [16] viz kapitola 3.2.  
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(5.2) 

Absorpční koeficient α jsme stanovili na základě změřené transmise T ze vzorce (5.3). 
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Obrázek 60: Absorpce několika podložek z LuAG orientace (111) Cryt2.6.08 se zřetelnými 

absorpčními maximy pocházejících od barevných center (na 2,2 eV, 3,4 ev, 4,5 eV a 5,3eV) 
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Obrázek 61: Absorpce několika podložek z LuAG orientace (111) s potlačenými absorpčními maximy 

pocházejícími od barevných center 



 
54 

5.3.1 
V

zorky p
ěstované z tavidla P

bO
 - B2 O

3  

 
 

 
Obrázek 64: Absorpční spektra série 3LUC 

 

 
Obrázek 65: Absorpční spektra série 4LUC (u vzorku 4LUC1 

provedena korekce na absorpci podložky) 

 
Obrázek 63: Absorpční spektra série 2LUC (u vzorků 2LUC1 a 

2LUC2 provedena korekce na absorpci podložky) 

 
Obrázek 62: Absorpční spektra série 1LUC 
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Obrázek 66: Absorpční spektra série 6LUC (u včech vzorků 

provedena korekce na absorpci podložky) 

 
Obrázek 67: Absorpční spektra série 7LUCy 

 

 
Obrázek 68: Absorpční spektra série 8LUC (u vzorků 8LUC2 a 

8LUC4 provedena korekce na absorpci podložky) 

 

 
Obrázek 69: Absorpční spektra série 9LUC (u vzorků provedena 

korekce na absorpci podložky) 
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Obrázek 72: Absorpční spektra série 2LBC (u vzorků  provedena 

korekce na absorpci podložky) 

 
Obrázek 71: Absorpční spektra série 1LBC (jedná se o absorpční 

spektrum podložky, odtavení povrchu podložky v tavenině) 

 
Obrázek 70: Absorpční spektra série 10LUC 
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Obrázek 73: Absorpční spektra série 3LBC (u vzorku 3LBC2 

provedena korekce na absorpci podložky) 

 
Obrázek 74: Absorpční spektra série 4LBC (u vzorků 4LBC2 a  

4LBC3 provedena korekce na absorpci podložky) 

 
Obrázek 75: Absorpční spektra série 5LBC 

 

 
Obrázek 76: Absorpční spektra série 6LBC 
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5.4 Kinetika luminiscence 

Měření křivek dohasínání luminiscence jsme prováděli na pracovišti Fyzikálního ústavu 

Akademie věd v Cukrovarnické ulici. K měření významně přispěla Mgr. Romana Kučerková, 

která zde většinu vzorků změřila a dohlížela na veškerá měření. Měřili jsme metodou čítání 

fotonů, kdy jsme zaznamenávali časový interval mezi excitací vzorku a detekcí prvního 

luminiscenčního fotonu. Získali jsme tak rozdělení pravděpodobnosti počtu fotonů 

v závislosti na časovém intervalu. 

V měřící aparatuře byla jako excitační zdroj použita vodíková výbojka s opakovací 

frekvencí 20 kHz a délkou excitačního pulzu 1 ns. Monochromátorem jsme vybrali excitační 

vlnovou délku 340 nm a emisní monochromátor byl nastaven na 530 nm. Pro zamezení vniku 

excitačního záření do detektoru jsme před emisní monochromátor zařadili filtr s hranou na 

500 nm. Měřili jsme při pokojové teplotě a měření jsme ukončili při dosažení 10 000 fotonů 

v maximu luminiscenčního pulzu. Pro zpracování naměřených dat jsme použili programu 

Spectrasolve, který provedl kromě proložení i dekonvoluci s přístrojovou odezvou aparatury.  

Kinetika luminiscence představuje velmi citlivou metodu pro určení nečistot a defektů 

v materiálu. Je to metoda citlivější než absorpce nebo emise.  
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5.4.1 
V
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3  

  

 
Obrázek 81: Kinetika luminiscence při pokojové teplotě 

 

 
Obrázek 79: Kinetika luminiscence při pokojové teplotě 

 
Obrázek 80: Kinetika luminiscence při pokojové teplotě 

 

 
Obrázek 78: Kinetika luminiscence při pokojové teplotě 
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Obrázek 85: Kinetika luminiscence při pokojové teplotě  

Obrázek 83: Kinetika luminiscence při pokojové teplotě 

 
Obrázek 84: Kinetika luminiscence při pokojové teplotě  

 
Obrázek 82: Kinetika luminiscence při pokojové teplotě  
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Obrázek 88: Kinetika luminiscence při pokojové teplotě 

 
Obrázek 87: Kinetika luminiscence při pokojové teplotě  

 
Obrázek 86: Kinetika luminiscence při pokojové teplotě 

 
 



 
62 

 

 
  

 
Obrázek 90: Kinetika luminiscence při pokojové teplotě 

 
Obrázek 91: Kinetika luminiscence při pokojové teplotě 

 
Obrázek 89: Kinetika luminiscence při pokojové teplotě 
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5.5 Diskuze a srovnání 

V následujících částech této kapitoly jsou shrnuta pozorování a uvedena srovnání 

vzorků z obou tavidel.  

V tabulce 8 je uvedena relativní luminiscenční účinnost vzorku vztažená ke standardu 

Ce:YAG tloušťky 0,005 mm na skle tloušťky 3 mm. Měření relativní luminiscenční účinnosti 

provedli ve firmě Crytur v Turnově. Po dobu 60-ti sekund ozařovali vzorek β částicemi ze 

zářiče 63Ni (maximum energie na 67 keV) a měřili veškeré lumininiscenční záření. Měření 

prováděli na straně s epitaxní vrstvou. Z hodnot je vidět, že vzorky z BaO - B2O3 - BaF2 mají 

vyšší luminiscenční účinnost než vzorky z PbO - B2O3 a všechny jsou účinností srovnatelné 

s referenčním monokrystalem Ce:YAG. V tabulce 9 jsou výsledky analýzy složení vzorků 

2LuC2 a 3LBC1 provedené firmou Evans Analytical Group metodou GDMS (glow-discharge 

mass spectrometry, urychlenými ionty argonu na tisíce eV je vzorek odprašován a je 

sledováno spektrum iontů uvolněných ze vzorku). Citlivost analýzy je deklarována na ppb až 

ppt (part per bilion/trillion), přesnost se pohybuje okolo 30 %. Z naměřených hodnot je patrný 

vysoký obsah platiny, olova a křemíku ve vrstvě 2LuC2. Při použití tavidla PbO - B2O3 byla 

pozorována interakce s materiálem kelímku (platina). Platina jeví rozpustnost v tomto tavidle 

a z něj se dostává do epitaxních vrstev. Je také vidět vyšší koncentrace ceru ve vzorku 3LBC1 

vzhledem k 2LuC2. V obrázku 92 jsou lineárním fitem proloženy závislosti z absorpce 

stanovených relativních koncentrací ceru ve vrstvě na experimentálně zjištěných teplotách pro 

vzorky z PbO - B2O3. V obrázku 93 jsou lineárním fitem proloženy závislosti z absorpce 

stanovených relativních koncentrací ceru ve vrstvě na experimentálně zjištěných teplotách pro 

vzorky z BaO - B2O3 - BaF2. Na obrázku 94 jsou srovnána absorpční spektra vzorků, které 

byly připraveny z rozdílných tavidel, s monokrystalem Ce:LuAG. 
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2LuC2 3LBC1 
Prvek Koncentrace 

[ ppm wt ] 
Koncentrace 
 [ ppm wt ] 

Li < 0.5 < 0.5 
B 110 ~ 0.15 wt% 
O Matrix Matrix 
F < 0.5 < 0.5 

Mg 25 7,7 
Al Matrix Matrix 
Si 540 77 
Ca 160 54 
Ti 10 1,7 
V < 0.5 < 0.5 
Cr 330 < 0.5 
Mn < 0.5 < 0.5 
Fe 33 23 
Co < 0.5 < 0.5 
Ni 0,69 2,5 
Cu 15 46 
Zn 15 11 
Y 470 14 

Mo < 1 12 
In Mask Mask 
Ba < 0.5 4,0 
Ce ~ 0.18 wt% ~ 0.31 wt% 
Gd < 0.5 < 0.5 
Yb < 0.5 3,5 
Lu Matrix Matrix 
Pt 310 38 
Pb 52 1,2 

Tabulka 9: Výsledky analýzy složení vzorků  
2LuC2 a 3LBC1 metodou 
GDMS (Evans Analytical 
Group) (hodnoty naměřeny 
s přesností 30 %) 

vzorek rel. 
účinnost  vzorek rel. 

účinnost  
2LBC1 94% 6LuC1 85% 
2LBC2 93% 6LuC2 75% 
3LBC1 82% 6LuC3 60% 
3LBC2 96% 6LuC4 64% 
4LBC1 90% 7LuC1 66% 
4LBC2 119% 7LuC2y 70% 
4LBC3 116% 7LuC4y 56% 
6LBC1 76% 8LuC1 65% 
6LBC2 79% 8LuC2 66% 
7LBC1 101% 8LuC3 91% 
7LBC2 107% 8LuC4 77% 
7LBC3 100%   

Tabulka 8: Relativní luminiscenční účinnost 
vzorku vztažená ke standardu 
Ce:YAG tloušťky 0,005 mm na 
skle tloušťky 3 mm (Změřeno v 
Cryturu dne 6.3.2009) 
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Obrázek 92: Lineární fit relativní koncentrace Ce v pěstovaných vrstvách v závislosti na teplotě růstu 

pro vzorky z tavidla PbO - B2O3. Koncentrace ceru ve vrstvě klesá s rostoucí teplotou růstu. 

 
Obrázek 93: Lineární fit relativní koncentrace ceru v pěstovaných vrstvách v závislosti na teplotě 

růstu pro vzorky z tavidla BaO - B2O3 - BaF2. Závislost relativní koncentrace ceru na teplotě 
růstu je nejednoznačná. Jde zřejmě o důsledek vysoké viskozity, v jejímž důsledku není 
tavenina během růstu homogenní. 
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5.5.1 Vzorky pěstované z tavidla PbO - B2O3 

Epitaxní vrstvy z tavidla PbO - B2O3 měli dobrou kvalitu povrchu, silnou luminiscenci, 

u všech vzhledem k nežádoucím příměsím z taveniny došlo k vyšší absorpci v UV oblasti 

(nad 5 eV; od 250 nm níže). Pokud byla vrstva s vadami, měly původ v podložce. Při 

heteroepitaxním růstu (série 7LuCy) vrstvy LuAG na substrátu YAG byl povrch matný. Je to 

patrně z důvodu rozdílných mřížkových konstant mezi LuAG a YAG. Snažili jsme se 

dosáhnout vyšší teploty růstu, protože s rostoucí teplotou klesá ve vrstvě množství příměsí 

(viz. kapitola 4).  

Změřená excitační a emisní spektra jsou na obrázcích 21 až 41. V excitačních spektrech 

jsou vždy dvě výrazná maxima pocházející od iontů ceru (viz. tabulka 4) a to na 445 nm a 345 

nm (kromě 5Lu1, ve kterém nebyl obsažen žádný cer, byla vypěstována vrstva čistého 

LuAG), u téměř všech vzorků je přítomno ještě slabé maximum na 260 nm a 230 nm, které 

také pochází od ceru (viz. tabulka 4). Na emisních spektrech je  patrná mírná změna tvaru 

křivky se změnou koncentrace ceru ve vrstvě. 

Absorpční spektra jsou na obrázcích 62 až 70. U většiny vzorků lze pozorovat dvě 

výrazná absorpční maxima na 2,78 eV (448 nm) a 3,58 eV (345 nm) odpovídající absorpčním 

 
Obrázek 94: Porovnání absorpcí vzorků z obou tavidel s monokrystalem Ce:LuAG (2LBC2 z tavidla 

BaO - B2O3 - BaF2; 2LuC3 a 2LuC4y z tavidla PbO - B2O3, ) 
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čarám ceru (viz. tabulka 4) a jedno slabé maximum na 4,73 eV (260 nm), které se u některých 

ztrácí v rozptylu této oblasti (např. 8LuC3), u některých je výrazné (např. 2LuC4y). Za 

absorpci při 4,73 eV zodpovídá olovo obsažené ve vrstvě. 

Změřené kinetiky luminiscence jsou na obrázcích 78 až 86. Po proložení dat je patrná 

dvouexponenciální závislost dohasínání luminiscence. Z toho vyplývá přítomnost příměsi, 

která má jinou dobu dohasínání luminiscence. Jedna složka je rychlejší s dobou relaxace 33 ns 

(± 5 ns) a druhá 60 ns (± 9 ns). Příměs způsobuje zhášení luminiscence, protože část energie 

z excitace je zachycena příměsí. Z kinetiky luminiscence je možno získat velikost této 

ztracené  energie. Pomocí doby dohasínání luminiscence ceru v matrici LuAG získané 

z měření CeLuAG připraveného Czochralského metodou (viz. kapitola 3.3) můžeme tuto 

energii stanovit. Ztráta se určí z poměru mezi plochami tvořenými normalizovanou ideální 

křivkou  monokrystalu a normalizovanou nafitovanou křivkou vzorku.  

Jako reprezentativní vzorek byl vybrán 6LuC3, jež byl nafitován křivkou: 

 

I(t) = 5372 exp(-t/54.2ns) + 4846 exp(-t/33.6ns) + 1.41 

(5.4) 

 

Po normalizaci k jedné v počátku křivky (t0 = 0, I(t0) = 1) byla plocha pod touto křivkou 

poměřena s: 

 

I(t) = 1 exp(-t/54ns) 

(5.5) 

 

představující ideální křivku dosvitu pro monokrystal Ce:LuAG. Z tohoto poměru vyšla 

hodnota 0,85, z čehož vyplývá ztráta energie 15 %. 

U vzorku 5LU1 luminiscenci způsobuje nejspíše barevné centrum, nebo defekt. 

Luminiscence může také pocházet od podložky. Skládá se ze dvou složek, z jedné velmi 

rychlé s dobou relaxace 6 ns a pomalé s dobou relaxace 80 ns.  

Pro omezení nežádoucích příměsí, jako olovo a platina, je třeba vrstvy pěstovat při 

vyšších teplotách, pro zamezení jejich výskytu je však třeba přejít k taveninám bez nich. To 

byl hlavní důvod ke zkoumání tavenin s tavidly BaO - B2O3 - BaF2. 
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5.5.2 Vzorky pěstované z tavidla BaO - B2O3 - BaF2 

Epitaxní vrstvy z tavidla BaO - B2O3 - BaF2 měly horší kvalitu povrchu oproti vzorkům 

z PbO - B2O3. Špatná kvalita byla z větší části způsobena nekvalitně vyleštěnými podložkami 

(viz. obrázek 104). Vzorky vykazovaly silnou luminiscenci. Při přípravě vrstev ulpívala 

tavenina na podložce a držáku, což občas vedlo k poškození vzorku při vyjímání z držáku. 

Všechny vrstvy byly matné. Pravděpodobný důvod bylo použití podložek s horší kvalitou 

povrchu. Výhodou tohoto tavidla oproti tavidlu z PbO - B2O3 bylo, že toto nereagovalo 

s kelímkem. 

Změřená excitační a emisní spektra jsou na obrázcích 42 až 59. V excitačních spektrech 

jsou vždy dvě výrazná maxima pocházející od iontů ceru (viz. tabulka 4) a to na 445 nm a 345 

nm, podobné jako u vzorků z PbO - B2O3. Vzorky 4LBC1 a 3LBC1,2 měly přítomno ještě 

maximum blízko 230 nm, u série 6LBC maximum při 260 nm. Na emisních spektrech je  

patrná mírná změna tvaru křivky se změnou koncentrace ceru ve vrstvě. 

Absorpční spektra jsou na obrázcích 71 až 77. U série 1LBC se na absorpci podílí pouze 

podložka, protože místo k růstu vrstvy došlo k rozpouštění podložky. Jsou tak patrné 

příspěvky od barevných center. Na ostatních jsou dvě výrazná absorpční maxima na 2,78 eV 

(448 nm) a 3,58 eV (345 nm) a u některých (např. 4LBC1, 3LBC2, …) slabé široké maximum 

v okolí 5,4 eV (230 nm), které se ztrácí v rozptylu této oblasti. 

Změřené kinetiky luminiscence jsou na obrázcích 87 až 91. Po proložení dat je u 

4LBC2 a 6LBC1 patrná jednoexponenciální závislost dohasínání luminiscence s dobou 

relaxace 60 ns (± 4 ns). U těchto vzorků se neprojevuje zhášení luminiscence vlivem příměsí. 

U vzorku 7LBC1 se objevily dvě složky, jedna s dobou relaxace 40 ns, druhá 70 ns. U 2LBC1 

a 3LBC1 se objevily tři složky. Nejrychlejší byla 26 ns, pomalejší 47 ns (± 6 ns) a pomalá 

složka v řádu stovek ns. To ukazuje na přítomnost zatím neznámého defektu. 

Jako reprezentativní vzorek pro výpočet velikost energie ztracené na příměsi byl vybrán 

7LBC1, jež byl nafitován křivkou: 

 

I(t) = 10083 exp(-t/39.9ns) + 1018 exp(-t/69.9ns) + 0.38 

(5.6) 

 

Po normalizaci k jedné (viz. 5.5.1) byla plocha pod touto křivkou poměřena s plochou 

pod křivkou (5.5). Z tohoto poměru vyšla hodnota 0,68, z čehož vyplývá ztráta energie 32 %. 

 



 69 

5.6 Kvalita vzork ů a podložek 

Pro ilustraci vad vzniklých v epitaxních vrstvách je zde uvedena část pořízené obrazové 

dokumentace vzorků (obrázky 95 až 108). Jedním z původců vzniku těchto vad je podložka, 

ze které se sebemenší nedokonalost přenese a velmi zvýrazní při epitaxním růstu. Níže na 

obrázku 95 je (vzorek 6LuC4) vidět struktura vzniklá při růstu vrstvy na podložce 

s odchylkou od hlavní krystalografické roviny (110) o 0,5°. Na obrázku 96 je (vzorek 8LuC1) 

vyfocena dobrá vrstva s drobnými rýhami, které mají původ v podložce, na níž nebyly rýhy 

po brusivu dostatečně zaleštěny. 
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Obrázek 99: Fotografie vzorku 8LuC2 při transmisním mikroskopickém 

zobrazení povrchu (zvětšení 125x), vzorek dobré kvality, bez 
krystalografických vad 

 
Obrázek 98: Fotografie vzorku 7LUC1y při reflexním mikroskopickém 

zobrazení povrchu (zvětšení 250x), vzorek se silným rozptylem, 
vrstva Ce:LuAG na podložce YAG (heteroepitaxní růst) 

Obrázek 97: Fotografie vzorku 8LUC1 při mikroskopickém zkoumání 
(zřetelná luminiscence při osvitu bílým světlem lampy 
mikroskopu, jasně patrné rýhy s původem v podložce) 
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Obrázek 103: Fotografie podložky LuAG (Crytur 2.6. 2008) s orientací 

(111), leptaná v kyselině sírové (H2SO4) a fosforečné (H3PO4), 
při mikroskopickém zobrazení povrchu (zvětšení 125x), kde 
jsou zřetelné rýhy na povrchu 

 
Obrázek 102: Fotografie vzorku 9LuC1 při mikroskopickém zobrazení 

povrchu (zvětšení 125x) s patrnými rýhami p řenesenými do 
vrstvy z podložky 

 
Obrázek 101: Fotografie vzorku 3LBC1  při mikroskopickém zobrazení 

povrchu (zvětšení 125x), patrné vady povrchu („hvězdy“), které 
tvoří zárodek pro vznik shluků krystalografických vad.   

 
Obrázek 100: Fotografie vzorku 3LBC2 při transmisním mikroskopickém 

zobrazení povrchu (zvětšení 250x), patrné jehlanovité vady 
s šestiúhelníkovou základnou, stěny mají každá jinou 
krystalografickou orientaci 
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Obrázek 106: Zobrazení povrchu vzorku 6LuC4 zhotovené pomocí 

interferometrického profilom ěru ZYGO 

Obrázek 105: Zobrazení povrchu vzorku 2LuC4Y zhotovené pomocí 
interferometrického profilom ěru ZYGO 

 
Obrázek 104: Fotografie vzorku série 1LBC, kde došlo k odleptání 

povrchu a tím zvýraznění centrální „šlíry“, která se 
vyskytovala u všech podložek LuAG. Šlíra má stejnou 
krystalografickou rovinu jako okolí, je pouze mírně 
stočena. V jejím okolí dochází k pnutí 
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Obrázek 107: Zobrazení povrchu vzorku 8LuC3 zhotovené pomocí 
interferometrického profilom ěru ZYGO 

 

Obrázek 108: Tavenina BaO - B2O3 - Al2O3 - Y2O3 - BaF2 - CeO2 v platinovém 
kelímku po vychladnutí.  
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6 Závěr 

 
V této diplomové práci jsme hledali vhodné podmínky pro přípravu tenkých epitaxních 

vrstev Ce:LuAG s optimální koncentrací ceru, minimálním obsahem nečistot a dobrými 

optickými vlastnostmi. S tímto cílem jsme kapalnou epitaxí z tavenin různého složení a při 

rozdílných růstových teplotách připravili řadu vzorků (viz. tabulky 5, 6 a 7), u kterých jsme 

zkoumali optické vlastnosti (viz. kapitoly 5.2, 5.3 a 5.4). Z těch lze určit zhruba obsah a druh 

nečistot (viz. kapitola 5.5) a obsah ceru (viz. tabulky 5, 6 a 7). Z tavidla PbO - B2O3 a 

z tavidla BaO - B2O3 - BaF2 bylo vypěstováno celkem 48 vzorků při růstových teplotách 

v rozmezí od 934°C do 1060°C a bylo podrobeno měřením. Tloušťky vrstev se pohybovaly 

od 1 do 26 µm (viz. tabulky 5, 6 a 7). Všechny vrstvy, které obsahovaly cer, vykazovaly 

luminiscenci žlutozelené barvy a měly absorpční maxima 2,78 eV (448 nm) a 3,58 eV      

(345 nm), odpovídající přechodům z 4f do 5d ceru v krystalové mříži LuAG (viz. kapitola 5.5 

a 3.3). Tavidlo PbO - B2O3 reagovalo s platinovým kelímkem a olovo i s platinou se dostaly 

do vrstev, kde působily zhášení luminiscence. Platina (Pt2+) i olovo (Pb2+) mají jinou valenci, 

než hliník (Al3+), lutecium (Lu3+) a cer (Ce3+), což vede ke vzniku dalších defektů.  Tavidlo 

BaO - B2O3 - BaF2 nereagovalo s platinou, ale velké množství taveniny zůstávalo na vzorku a 

bylo třeba odstranit. To souviselo s vysokou viskozitou taveniny. Při přípravě vrstev se ukázal 

jako klíčový faktor, který zásadně ovlivňuje přítomnost a množství poruch v nich, povrch 

podložek, který slouží jako základ pro růstový proces. 

Prokázalo se, že metoda kapalné epitaxe je pro přípravu tenkých scintilačních vrstev 

perspektivní technologií. 
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Epitaxe z tavidla PbO - B2O3 je charakteristická: 

• dobrým povrchem s málem rozptylujících vad. 

• přítomností absorpce pocházející od příměsí (především olovo, platina), olovo i 

platina mají v krystalové mříži jinou valenci než 3 a tím způsobují další defekty. 

• lineární závislostí mezi teplotou růstu a koncentrací příměsí. Na teplotě 

podchlazení závisí koncentrace příměsí ve vrstvě. Při vyšší teplotě klesá 

koncentrace příměsí a to včetně koncentrace ceru. 

• vyšší koncentrací ceru oproti monokrystalu 

• kinetika luminiscence se dvěma složkami, dochází ke zhášení luminiscence. To 

je patrně důsledek přítomnosti olova. 

• reakcí taveniny s platinovým kelímkem. 

 

 

 

 

Epitaxe z tavidla BaO - B2O3 - BaF2 je charakteristická: 

• horšími a rozptylujícími povrchy, na které má kromě podložky velký vliv 

viskozita taveniny. Snahou je pěstovat při vyšších teplotách pro snížení 

viskozity. 

• absorpcí bez výrazných artefaktů pocházejících od příměsí. 

• vyšší koncentrací ceru oproti vzorkům z tavidla PbO - B2O3 i monokrystalu 

• radioluminiscenční účinnost srovnatelná s monokrystalem 

• netečností taveniny vzhledem k platinovému kelímku 
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7 Zkratky 
 
a.u.  arbitrary unit     relativní jednotky 

Ce:LuAG Ce:Lu3Al 5O12     CexLu3-xAl 5O12 

Ce:YAG Ce:Y3Al 5O12     CexY3-xAl 5O12 

Ce:YAP Ce:YAlO3     CexY1-xAlO3 

CRT  katodová výbojka    Cathode Ray tube  

gdms         glow-discharge mass spektrometry 

LPE   liquid phase epitaxi    kapalná epitaxe 

 

 



 77 

8 Tabulka užitých symbolů 
 
α absorpční koeficient [α] = cm-1 
η kvantová účinnost 
µ koeficient útlumu záření v závislosti na jeho energii a materiálu prostředí [µ] = cm-1 
 hmotnostní absorpční koeficient [µ] = cm2g 
λ vlnová délka [λ] = nm 
ρ  hustota [ρ] = gcm-3 
σA absorpční příčný průřez atomu [σA] = cm2 

τ  doba relaxace [µ] = s 

τnr  doba relaxace pro nezářivé přechody [µ] = s 

τr  doba relaxace pro zářivé přechody [µ] = s 
θ úhel [θ] = ° 
Ǻ angstrım [10-10 m] 
A atomová hmotnost 
c rychlost světla [299000 ms-1] 
D denzita (míra pohlcení světla nejtmavším místem neboli absolutní tmavost černé) 
e náboj elektronu [1,602 10-19 C] 
E energie fotonu [E] = eV 
E´ energie rozptýleného fotonu [E´] = eV 
f  frekvence [f] = m-1 
h Planckova konstanta [6,626.10-34 J.s] 
ħ Planckova konstanta dělena 2π [Js] 
I intenzita světelného toku [I] = Wm2 
I0 počáteční intenzita světelného toku [I0] = Wm2 
me hmotnost elektronu  
MW  molekulová hmotnost 
n index lomu 
N šum 
NA  Avogadrovo číslo  [ 6.1023 mol-1] 
Q Rovnovážná poloha 
TS  teplota nasycení [TS] = °C 
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