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Abstrakt: Práce se zabývá luminiscencí nanokrystalů křemíku připravených metodou 

iontové implantace. Vzorky byly charakterizovány časově integrovanou spektroskopií. Dále 

jsou uvedeny výsledky časově rozlišených měření. Byly pozorovány její dvě složky 

s řádově různými dobami doznívání intenzity. Pomalá mikrosekundová složka vykazovala 

stretched-exponenciální časový vývoj, který byl popsán a porovnán s jinými pracemi. Velká 

pozornost byla věnována rychlejší složce (≈ 100ps) a jejím nelineárním projevům při 

excitaci na vlnové délce 532nm. Navrhujeme dvoufotonový nebo dvoustupňový model a 

experiment, který by mohl tento problém rozhodnout. 
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1. Předmluva 
 

 

V této diplomové práci se budeme zabývat polovodičovými strukturami o velikostech 

řádu nanometrů souhrnně nazývanými nanokrystaly. Vzorky si můžeme rozdělit podle 

mnoha kritérií, nejčastěji užívanými jsou materiál (nanokrystalů i matrice, ve které jsou 

uloženy), velikost a tvar nanokrystalů a v neposlední řadě také metoda přípravy. 

Z materiálového hlediska se zaměříme především na vlastnosti nanokrystalického 

křemíku, a to v podobě nanokrystalů (nc-Si) vyrobených metodou iontové implantace. 

Experimentální část se věnuje různým fotoluminiscenčním (angl. photoluminescence – PL) 

projevům nc-Si. 

Práce je členěna na 7 hlavních kapitol. První dvě jsou úvodní, třetí je zaměřena na 

experimentální uspořádání a metody, které se obvykle používají, a čtvrtá se věnuje 

zkoumaným vzorkům z teoretického hlediska (účinnost luminiscence, luminiscence 

objemového krystalického křemíku, příprava nanokrystalů a některé základní modely, 

pomocí kterých se luminiscence nc-Si vysvětluje). V páté kapitole jsou již uvedeny 

výsledky, které se podařilo změřit a zpracovat, a poslední dvě poukazují na možnosti 

interpretace těchto výsledků. 
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2. Úvod 
 

 

Luminiscence je jedním z nejrozšířenějších zdrojů světla v přírodě. Pro své vlastnosti 

(poměrně velká účinnost, stabilita záření,... ) si získala oblibu v technických aplikacích, 

zejména elektro nebo chemoluminiscence, ve výzkumu vlastností látek a průmyslových 

materiálů pak fotoluminiscence.  

Pro optoelektroniku jsou důležitými materiály polovodiče. Z jednoprvkových má 

největší využití v praxi nepochybně křemík, z binárních a víceprvkových zejména GaAs, 

GaAlAs, CdS, CdSe a v poslední době i některé sloučeniny kombinované s diamantem a 

dusíkem. Čím se tyto materiály odlišují, že nacházejí vyšší uplatnění? Například pro 

rychlosti, jakými v nich lze efektivně předávat informace, koncentrací nosičů nebo vysokou 

čistotou a bezporuchovostí. 

Křemík je výhodný materiál hned z několika důvodů. Patří k nejrozšířenějším prvkům 

v zemské kůře, je relativně snadno dostupný a zpracovatelný. Pro tyto vlastnosti si získal 

oblibu již v dřívějších dobách, a proto ho lze nalézt téměř ve všech optoelektronických 

součástkách. Až donedávna se věřilo, že nelze z principiálních důvodů vytvořit křemíkový 

zdroj světla, takže bylo nutné přidávat další materiály, které vytvářely nehomogenní (a tím i 

například nestabilní) optoelektronické součástky. 

Za pokojových teplot byla luminiscence pozorována u velké skupiny polovodičových 

krystalických materiálů. Všechny však spojovala jedna společná vlastnost – přítomnost tzv. 

přímého zakázaného pásu, která umožňuje, aby zářivá rekombinace nosičů převážila nad 

nezářivou. Jde o kvantově teoretickou podmínku znamenající zachování kvaziimpulzu při 

přechodu elektronu z vodivostního do valenčního stavu a naopak. Procesu rekombinace se 

v takovém případě účastní pouze elektron a díra. Naproti tomu v případě nepřímého 

zakázaného pásu je přechod podmíněn účastí třetí částice zaručující předání kvaziimpulzu. 

Tyto procesy jsou však mnohem méně pravděpodobné a pomalejší (dlouhá doba života 

nosičů), navíc stejného řádu jako konkurující nezářivé mechanizmy - např. Augerova 

nezářivá rekombinace. 

Nedávno se však ukázalo, že luminiscenci na křemíku je možné pozorovat navzdory 

nepřímému zakázanému pásu a dokonce i při pokojových teplotách. Poprvé byla prokázána 

na vzorku připraveném elektrochemickým leptáním, který dostal název porézní křemík. 

Vzápětí se přišlo na původ luminiscence – vrstvou SiO2 oddělená mikroskopická zrna 
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krystalického křemíku o velikosti řádu nanometrů absorbovala světlo přes zakázaný pás a 

po následujícím rychlém zachycení nosičů náboje v povrchových stavech docházelo k silné 

luminiscenci. Jak se ukázalo, v nanostrukturách, kde není možné zanedbávat například vliv 

povrchu, zjevně platí jiné zákonitosti než v objemovém materiálu, a to tím více, čím se 

rozměry zmenšují. Tomuto jevu se říká kvantový rozměrový efekt. Výzkum v současné 

době směřuje především k nalezení uspokojivého modelu takové luminiscence a k jejímu 

zesílení. V optimálním případě by mohla snaha vést k nalezení ziskové oblasti v absorpčním 

spektru. Křemíkový laser pak otevírá v oblasti integrace a miniaturizace nové možnosti… 

Nanostruktury mají z hlediska optoelektroniky principiálně odlišné vlastnosti od 

součástek vyrobených z objemových monokrystalů. Velkou roli hrají rozměry, které 

způsobují zesílení kvantových jevů. Dochází k rozmazání vlnových funkcí nosičů (elektronů 

a děr) jak v reálném prostoru, tak inverzním k-prostoru. Například elektrony, které jsou 

excitovány v objemovém křemíku a nemohou pro nepřímý zakázaný pás zářivě 

rekombinovat, cítí v nanokrystalech pásovou strukturu, která se blíží přímému zakázanému 

pásu. Tímto způsobem se objevuje luminiscence i v materiálech, které dříve nesvítily. Při 

velikosti krystalitů řádu jednotek nanometrů se blíží počet povrchových atomů počtu 

vnitřních. Vhodně pasivovaný povrch takového útvaru funguje jako zdroj zářivě 

rekombinačních center, a tím zesiluje luminiscenci. 

Excitony mají v krystalu velikosti (Bohrův poloměr excitonu) řádu jednotek až desítek 

nanometrů. V nanokrystalu jsou proto jejich vlnové funkce deformovány a lokalizovány a 

toto uvěznění se projeví jejich přítomností i při vyšších teplotách, než kterým by odpovídala 

objemová vazebná energie. Navíc, při těsném uspořádání nanokrystalů ve vzorku, může 

dojít k migraci elektronů a děr – právě z důvodu překrytí vlnových funkcí. Kvůli zpoždění, 

které vyvolává přeskakování nosičů náboje, má časový průběh luminiscence neobvyklý tvar 

tzv. stretched-exponential decay. Tyto jevy popíšeme podrobněji v kapitole 4. 

Časově rozlišená spektroskopie luminiscence, kterou se především budeme zabývat 

v této diplomové práci, je důležitá zejména kvůli pochopení výše zmíněných procesů, a ty 

probíhají ve velmi krátkých časových škálách. Z pohledu luminiscence nanostruktur jde 

například o rekombinaci excitonů nebo jinak uvězněných nosičů. V současné době jsme 

schopni pokrýt časovou škálu od mikrosekundové oblasti až po femtosekundové rozlišení 

získané čistě optickými metodami, a tím potvrdit nebo vyvrátit navržené kvantové 

mechanizmy dynamiky nosičů náboje. Mezi takové metody patří například upkonverze, 

metoda pump & probe a jiné. Zde se budeme věnovat především nanosekundové až 
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mikrosekundové oblasti, kde se odehrávají děje luminiscence křemíkových nanokrystalů 

připravených metodou iontové implantace. 
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3. Metody měření luminiscence 
 

 

Dynamika procesů odehrávajících se v látkách na atomární úrovni je elementárním 

prvkem při jejich charakterizaci. Nejčastějším popisem jsou veličiny pravděpodobnost 

přechodu z jednoho stavu systému do druhého za jednotku času a doba života excitované 

hladiny jako míra rychlosti přechodu nosičů elektrického náboje. Tyto časy jsou velmi 

krátké, a abychom je mohli účinně sledovat a popsat, jsou třeba velmi rychlé excitace 

zkoumané látky. 

Dobrým nástrojem pro rychlou excitaci jsou laserové pulsy. V nedávné době se již 

podařilo připravit pulsy trvající v řádu femtosekund, ve většině případů však stačí 

pikosekundové rozlišení. Krátkých pulsů se dosahuje různými metodami, nejčastější jsou Q-

spínání (ps) a mode-locking (fs). První uvedená metoda spočívá v prosvětlování 

saturabilního absorberu, tedy v modulaci optické propustnosti laserové dutiny. Jako 

modulační prvek může sloužit například vhodné barvivo. Druhý způsob funguje na principu 

fázové synchronizace podélných laserových modů. 

V našem případě jsme nejčastěji používali pevnolátkový laser Nd: YAG, který pracuje 

na vlnové délce 1064 nm s frekvencí pulsů 1 Hz. Časová šířka pulsů je 40ps a dosahuje se jí 

pasivní synchronizací módů. Jejich energie se pohybuje v desítkách mJ, maximálně asi 

80mJ. Oscilátorem laseru je zóna obsahující aktivní prostředí, saturabilní absorbér, clonu, 

Brewsterův polarizátor a dvě zrcadla. Aktivní prostředí Nd:YAG je čerpáno xenonovými 

výbojkami. Saturabilním absorbérem je barvivo, které protéká před zadním zrcadlem. 

Vyříznutí největšího ze série pulsů zajišťuje Pockelsova cela – krystal DKDP. 

Vysokonapěťový puls, který je třeba k dočasnému odklonění svazku do aparatury, přikládá 

na krystal vydělovač s jiskřištěm. K excitaci jsme nejčastěji užívali pulsy o vlnové délce 

532nm, která se z 1064nm získala generováním druhé harmonické frekvence v nelineárním 

krystalu KDP. 
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3.1 Experimentální uspořádání 
 

 

V této kapitole se budeme zabývat uspořádáním optických aparatur a popíšeme 

nejčastější problémy, které se při měření objevují. 

 

 

Spektrální charakteristika vzorků 

 

Pod tento název lze zahrnout mnoho druhů měření, nejčastěji se však jedná o časově 

integrované veličiny, jako transmitance, absorbance nebo spektrum luminiscence. První dvě 

lze získat pouze pomocí spektrálně širokého zdroje světla, jakým může být například 

žárovka. Konkrétní vlnovou délku zajišťuje spektrometr a následnou detekci fotodioda. Jde 

tedy o světelnou propustnost a absorpci vzorku pro různé vlnové délky, jejich definice jsou 

uvedeny v kapitole 4.4.  Experimentální uspořádání může vypadat například takto: 

 

 
 

Obr. 3.1.1: Schéma aparatury pro měření transmise. Ze širokospektrálního zdroje světla se 
štěrbinou (clona) vybere úzký svazek, který se čočkami fokusuje na vzorek a poté 
na detektor. 

 

Transmisní spektrum se získá podílem spekter se vzorkem (signál) a bez vzorku 

(reference), přičemž od obou se odečítá spektrum pozadí. 
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Luminiscenční měření 

 

Luminiscence nanostruktur bývá jev velmi slabý a v případě časově rozlišené 

spektroskopie většinou poměrně rychlý – řádu nanosekund až mikrosekund. Z tohoto 

důvodu je nutné při proměřování signál hodně koncentrovat a zesilovat. Měřicí aparatura 

využívá takového uspořádání, aby mohla sbírat luminiscenci z co největšího prostorového 

úhlu (směrový charakter záření je zcela náhodný), a přivést ji na detektor.  

Chceme-li získat spektrum časově integrované luminiscence, jako detektor se do 

aparatury řadí spektrometr. Tím může být například OMA – optický mnohokanálový 

analyzátor, který kromě mřížky obsahuje jednorozměrné pole fotodiod. Schematicky je 

aparatura pro luminiscenční měření znázorněna na obrázku 3.1.2. 

 

 
Obr. 3.1.2: Schéma aparatury pro luminiscenční měření. L1, L2 – lasery (první pro čerpání), 

DS – dělič svazku, Z – zrcadlo, V – vzorek, Č1,Č2 – čočky, Det – detektor, D – 
fotodioda (intenzita excitace) 

 

 

K detekci časově rozlišené luminiscence slouží například rychlá fotodioda nebo 

fotonásobič. Tato zařízení neobsahují disperzní optický prvek, takže je nutné do optické 

soustavy před detektor zařadit monochromátor, aby byla zajištěna detekce na požadované 

DS Z
LL 2 1 

ČČ 2 1

V Det 
D 
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vlnové délce. Je-li signál řádu nanosekund nebo kratší, užívá se obvykle streak-kamera, 

nebo si lze vypomoci nějakými čistě optickými metodami (např. upkonverzí). 

K účinnému sbírání luminiscenčního záření se užívá silná čočka (Č1), čočkový dublet 

nebo objektiv, který koriguje několik optických vad. Obr 3.1.2 - časově integrovaná 

luminiscence je pravou částí schématu 3.1.3. Levé optické rameno zajišťuje časovou 

synchronizaci spouštění měřicího detektoru s excitačním pulsem pomocí rychlé fotodiody 

(tzv. spínání). 

 

laserový 
svazek

detekce detekce 
spínání luminiscence intenzity

 
 

Obr. 3.1.3 Aparatura pro intenzitní časově rozlišené měření luminiscence. 

 

 

Dalším problematickým rysem je intenzitní nelinearita některých detektorů. Tato 

vlastnost se projevuje především tehdy, užívá-li se nestabilní excitační zdroj nebo při měření 

závislostí luminiscence na intenzitě. Z tohoto důvodu se obvykle proměřuje linearita 

závislosti údajů z jednotlivých detektorů. 

S intenzitní závislostí roste i signál a většina detekčních zařízení nemusí odpovídat svým 

operačním rozsahem. Proměřuje-li se část spektra blízká excitační vlnové délce, může se 

stát, že v důsledku bočních odrazů a rozptylu uvnitř monochromátoru pronikne do detektoru 

i část rozptýleného excitačního svazku. Oba tyto problémy řeší zařazení filtrů před 

detektory. 
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3.2 Rozmítací kamera 

 

Některé děje mohou probíhat rychleji než jsme běžně schopni zachytit elektronikou. Jde 

zejména o rozmezí časů 10-10 až 10-12 s. Pokud chceme takové děje změřit nebo zobrazit 

jejich časový průběh, užívá se zařízení, které převádí časový optický signál na prostorový. 

Takovému detektoru se říká rozmítací (streak) kamera a její princip popisuje následující 

obrázek. 

 

spínání 

fotokatoda 

fokusační stínítko optický proud vychylovací 
cívka a CCD elektronů svazek desky  

 

Obr. 3.2.1: Schéma rozmítací kamery. 
 

 

Na vnitřní fotokatodě se udržuje vysoké napětí. Vnější spouštěcí signál (trigger) 

synchronizovaný s měřeným signálem spustí nárůst napětí na vychylovacích cívkách. 

S malým zpožděním dorazí na fotokatodu měřený signál, který z ní vyrazí proud elektronů. 

Ten je následovně urychlován a prostorově rozmítnut ve 2D detektoru. Tímto způsobem se 

převede signál z časového průběhu na prostorový, který je možno zobrazit v delším čase na 

stínítku, a to pak monitorovat například CCD. 
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3.3 Metody měření - upkonverze 
 

 

Metoda upkonverze je čistě optická detekční metoda slabých a velmi rychlých signálů 

založená na generaci součtové frekvence fotonů. Luminiscence excitovaná rychlým 

laserovým pulsem je směšována  v nelineárním krystalu se spínacím pulsem a dohromady 

produkují signál na frekvenci, která je součtem luminiscenční a spínací. Kromě 

upkonvertovaného signálu se v krystalu generuje i druhá harmonická frekvence (viz obr. 

3.3.1), ale její intenzita je nesplněním podmínek sfázování potlačena (viz dále). Protože se 

proces uplatňuje pouze za přítomnosti pulzu (který zde plní roli optické závěrky), časové 

rozlišení odpovídá jeho šířce. Zajistí-li se definované zpoždění laserového pulsu 

(zpožďovací optickou dráhou), lze tímto způsobem proměřit časový vývoj luminiscenčního 

spektra. 

 

 

Obr. 3.3.1 Generování součtové frekvence (upkonverze). Druhá harmonická frekvence je díky 
podmínkám sfázování  potlačena. 

 

V praxi se jako generační prvek užívají např. nelineární krystaly BBO nebo LiIO3, 

k rychlé excitaci např. Ti: safírový laser s časovou šířkou pulsu v řádu desítek až stovek 

femtosekund. K vlastní detekci signálu upkonverze je třeba fotonový čítač s připojeným 

monochromátorem. Na obrázku 3.3.2 je běžně užívané experimentální uspořádání. 
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Obr. 3.3.2: Schéma optické aparatury pro měření metodou upkonverze. 

 

Podmínky sfázování 

 

Celý generační proces je úspěšný pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky sfázování, 

které vyplývají ze zákona zachování energie a hybnosti. Tak se nazývají následující vztahy 

pro zúčastněné fotony: 

 

SPL ννν =+  (3.3.1) 

SPL kkk
rrr

=+  (3.3.2) 

 

kde hν je energie a  vlnový vektor příslušného fotonu, L, P a S jsou po řadě indexy 

fotonů luminiscence, čerpacího laserového pulsu a součtové frekvence. Obecně jsou tyto 

podmínky znázorněny na obr. 3.3.3: 

k
r
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obr. 3.3.3: Podmínky sfázování. Obecně se sčítají vlnové vektory zúčastněných fotonů, v praxi 

se výpočet obvykle omezuje na kolineární případ.  
 

Zde se pro jednoduchost zaměříme na kolineární uspořádání; tohoto přiblížení se v praxi 

běžně užívá i pro snazší interpretaci získaných výsledků. 

Výše uvedené krystaly jsou tzv. jednoosé krystaly, tedy u nich můžeme definovat řádný 

a mimořádný směr šíření světla. Index lomu má v jednom preferovaném směru extrém a 

podle toho, zda jde o maximum nebo minimum mluvíme o pozitivním resp. negativním 

krystalu. Z toho vyplývá, že v každé jiné rovině řezu, než je rovina kolmá na optickou osu, 

existuje specifický indexový profil – elipsa s jednou konstantní a jednou proměnlivou 

poloosou. Kromě toho se v krystalech objevuje nezanedbatelná disperze. Závislost indexu 

lomu na vlnové délce je dána stejnými disperzními vztahy (Sellmeierovy rovnice) pro 

většinu krystalů, liší se pouze 4 parametry pro oba indexy lomu: 

 

2
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0
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Obr. 3.3.4: Disperzní křivky krystalu BBO. 
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V kolineárním uspořádání se rovnice (3.3.2) redukuje na poměry indexů lomu a 

vlnových délek. Rovnost však není možné splnit pro stejné polarizace, protože disperzní 

rozdíl v indexech lomů pro různé frekvence je příliš malý. Proto je nutné nastavit podmínky 

jiným způsobem – např. teplotně nebo natočením krystalu. Pro ordinální polarizaci zůstane 

index lomu zachován, pro extraordinální se změní. Jsou-li vstupní polarizace orientovány 

souhlasně (obě O nebo obě E), jedná se o typ sfázování I, jsou-li na sebe kolmé, mluvíme o 

typu II. Modelová situace je znázorněna na obrázcích 3.3.5 a 3.3.6. Z analytického vyjádření 

elipsy (profil indexu lomu v obecné rovině) vyplývá následující vztah pro natočení optické 

osy krystalu ke směru šíření světla při daných hodnotách indexů lomu (o – ordinální, e – 

extraordinální, θ - obecný úhel) pro sfázování O + O → E: 

 

  
Obr. 3.3.5: Případ sfázování I Obr. 3.3.6: Případ sfázování II 

 

2

,

2

,

2

,

2

,2

11

11

sin

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

=

SoSe

SoS

nn

nnθθ  (3.3.4) 

 

kde nθ,S je dáno 

 

P

S
Po

L

S
LoS nnn

λ
λ

λ
λ

θ ,,, +=  (3.3.5) 

 

Z těchto a disperzních vztahů dále vyplývá, že pro negativní jednoosé krystaly nelze 

splnit sfázování pro ordinální součtovou frekvenci. Zbývají tedy možnosti: 

a) O + O → E 

b) E + O → E 
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c) O + E → E 

Podobně pro pozitivní krystaly – dovolená výstupní polarizace je ordinální. 

 

V praxi se užívá krystalů seříznutých pod určitým úhlem k optické ose. Toto opatření 

umožňuje využít nižší odrazivosti při menších geometrických vstupních úhlech. Je tedy 

nutné do finálních kalibračních rovnic zavést opravu. 

 

 
 

Obr. 3.3.7: Úprava nelineárního krystalu. Toto seříznutí zvyšuje účinnost upkonverze – menší 
vstupní úhel snižuje odraz na přední hraně. 

 

Graficky zpracované ladicí křivky – tedy kalibrační rovnice krystalu v existující 

aparatuře – vypadají jako na obr. 3.3.8. Body v grafu jsou experimentálně zjištěné optimální 

úhly, při nichž byla upkonverze nejúčinnější, úhel α je natočení krystalu vzhledem k optické 

ose aparatury. 
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Obr. 3.3.8: Ladicí křivky krystalu BBO. 
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Účinnost upkonverze je podle [10] dána vztahem (3.3.6) 

( ) ( )
SPoLoSL

Peff
q nnnc

APLd

,,,
3
0

222 /2
0

θλλε
π

η =  (3.3.6) 

kde PP je výkon v laserovém pulzu P, A je plocha, kterou na krystalu svazek osvítí (za 

předpokladu, že luminiscenční svazek není větší), deff je efektivní nelineární koeficient 

krystalu, L jeho tloušťka, c je rychlost světla a ε0 permitivita vakua. V nekolineárním 

případě klesá účinnost s rozdílem vlnových vektorů PLS kkkk −−=Δ  podle předpisu 

( ) ( ) ( )
( )2

2sin0
kL

kLk qq
Δ

Δ
=Δ ηη  (3.3.7) 
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4. Nanokrystaly křemíku 
 

 

V této kapitole se budeme nejprve věnovat otázkám, které se dotýkají problematiky 

luminiscence polovodičů obecně – účinnost luminiscence, zakázaný pás a luminiscence 

objemového křemíku. Pak se seznámíme s metodami, jakými se získávají vzorky 

nanokrystalů Si. V poslední části uvedeme již navržené a publikované modely luminiscence. 

 

 

4.1 Účinnost luminiscence polovodičů 

 

Emise světla lze v polovodičích dosáhnout mnoha způsoby. Vždy jde o proces generace 

vysoké koncentrace elektron-děrových párů. To, zda bude materiál v konečné fázi emitovat 

světlo, však záleží na souhře mechanizmů, kterými elektrony a díry ztrácejí energii.  Vždy 

spolu soutěží nezářivé a zářivé přechody, jako např. Augerova rekombinace, mezipásová 

elektron-děrová, povrchová, rekombinace donor-akceptorových pásů nebo rekombinace na 

dislokacích a jiných nebodových poruchách. Každý z těchto procesů, je-li dostatečně rychlý, 

lze popsat dobou života minoritních nosičů. Vnitřní zářivou účinnost polovodiče pak 

můžeme vyjádřit vztahem 

 

nrr

nr
INT ττ

τ
γ

+
=  (4.1.1) 

 

kde τnr resp. τr je doba života zářivých resp. nezářivých přechodů. Z (4.1.1) je vidět, že 

dosáhnout nejvyšší možné účinnosti lze odstraněním nezářivých procesů (τnr velké) nebo 

generováním velmi krátkých zářivých procesů (τr malé vzhledem k τnr). 

Intrinzická zářivá účinnost nelegovaného polovodiče bez poruch mříže je určena 

tvarem pásové struktury. Obecně vzato máme dva druhy polovodičů – s přímým a 

nepřímým zakázaným pásem. V případě přímého zakázaného pásu je zářivý přechod rychlý 

proces, obvykle řádu ns. U nepřímého se rekombinace z důvodu zachování kvaziimpulzu 

musí účastnit ještě třetí částice – fonon. Z kvantového hlediska je tento proces méně 
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pravděpodobný a tím i pomalejší (τr ≈ ms), takže neúčinný; nemůže konkurovat např. 

Augerově rekombinaci, která je také tříčásticovým procesem. 

Dalším velmi podstatným faktorem, který má zásadní vliv na emisi světla, je povrch. 

Jeho vliv na luminiscenci lze popsat rychlostí povrchové rekombinace: 

 

tth NVS σ≈  (4.1.2) 

 

kde Vth je tepelná rychlost nosičů (Vth ≈ 107 cm/s), σ rekombinační účinný průřez (σ ≈ 

10-15 cm2) a Nt je plošná hustota povrchových pastí. Těmi jsou např. volné vazby 

povrchových atomů, které takto vytváří další hladiny v zakázaném pásu. Při nedostatečné 

pasivaci povrchu plní pasti úlohu nezářivých rekombinačních center. To znamená, že rozdíl 

v luminiscenci materiálu pokrytého vrstvou vodíku (až 1 nezářivé centrum na 107 

povrchových atomů) a nepasivovaného polovodiče může dosahovat 4-5 řádů! V legovaných 

polovodičích existují další možnosti rekombinace – jak zářivé (elektron vázaný na donor a 

díra vázaná na akceptor), tak nezářivé (na atomech přechodových kovů – tzv. „hluboké 

energetické hladiny“). 

Účinnost luminiscence lze definovat několika způsoby. Vždy je ale nutné rozlišit o 

jaký poměr výstup/vstup se jedná. 

Vnitřní kvantová účinnost (IQE) je poměr počtu fotonů generovaných uvnitř polovodiče 

na počet zdrojových nosičů, které materiálem prochází. 

Vnější kvantová účinnost (EQE) je vlivem vnitřního totálního odrazu řádově nižší (≈ 1% 

IQE) 

Vnější výkonová účinnost (EPE) je komerčně užívaná hodnota poměru výkonu vyzářeného 

světla (v případě elektroluminiscence) k elektrickému příkonu (≈ 0,1 – 10 %). 
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4.2 Objemový krystalický křemík 

 

V padesátých letech minulého století byla pozorována slabá mezipásmová luminiscence 

v blízkém IR spektru u křemíku excitovaného viditelným světlem, jejíž vnější kvantová 

účinnost (viz 4.1.) se za pokojových teplot pohybovala mezi 10-5 a 10-3 %. Tuto 

luminiscenci bylo možné ochlazením zesílit – všechny procesy se velmi zpomalily; tak bylo 

dosaženo hodnot IQE až 10 % při τr ≈ 35 ms. Taktéž byla pozorována emise světla v oblasti 

viditelného světla při lavinovém průrazu diod v závěrném směru, ale dosahovala ještě 

nižších účinností než IR luminiscence. V této oblasti se stále vedou diskuse ohledně původu. 

Zákon zachování kvaziimpulzu, nepřímý zakázaný pás a výběrová pravidla z toho 

vycházející jsou jádrem problému, který způsobuje nízkou zářivost krystalického křemíku. 

Proto byla projevována snaha je obejít např. narušením krystalické struktury nebo tzv. 

inženýrstvím pásové struktury. Polysilanové struktury (SiHx) jsou účinnější v luminiscenci 

(EQE ≈ 1%) a např. polysilan SiH2 jeví fotoluminiscenci v blízké UV oblasti, ale obojí za 

cenu horších elektrických transportních vlastností a tepelné stability. 

Inženýrství defektů spočívá v implantaci nebo dopování vzorku izolovanými příměsemi 

nebo jinými opticky aktivními rekombinačními centry jako jsou defekty způsobené 

radiačním poškozením nebo teplotním zpracováním. Všechna centra okolo sebe vytvoří 

krátkodosahový potenciál, který vytváří nové hladiny v zakázaném pásu. Lokalizací nosičů 

elektrického náboje v reálném prostoru (tedy disperzí v reciprokém prostoru) se pozmění 

výběrová pravidla a doby života excitovaných hladin. V křemíku jsou rekombinační centra 

vyvolaná defekty nejčastěji nezářivé povahy, ale existují dvě skupiny takových center, které 

mohou luminiscenci zintenzívnit. 

 

Izoelektronové pasti 

 
Tzv. izovalentní nebo izoelektronová příměs je jiný atom nahrazující původní 

v krystalické mříži. Podmínkou je, aby měl stejný počet valenčních elektronů. Použitelné 

jsou například uhlík, germanium, cín nebo olovo. Do stejné skupiny ovšem patří také 

atomové komplexy – stejný počet valenčních elektronů mohou zastoupit 4 atomy lithia nebo 

vodíku. Tato centra jsou bohužel účinná pouze za nízkých teplot. Vykazují čárovou emisi ve 

spektru – vakance saturovaná lithiem na 1,19 μm a uhlíko-křemíkový komplex asi na 1,29 
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μm. Integrovaná intenzita celého luminiscenčního pásu dosahuje 104krát vyšší hodnoty než 

mezipásová luminiscence čistého křemíku. Podobné výsledky byly naměřeny i u komplexů 

obsahujících atomy síry. Nespornou výhodou je elektrická neutralita pastí, které tím ani při 

vysokých koncentracích nepodporují Augerovu nezářivou rekombinaci. 

Ačkoli bylo takových center nalezeno velké množství, dosud se nenašla žádná, která by 

účinně vyzařovala při pokojové teplotě. Také se zatím nepřišlo na to, zda je účinná 

luminiscence za daných podmínek nepravděpodobná z nějakého fyzikálního důvodu, nebo 

jenom proto, že jsme dosud na žádnou takovou past nenarazili. Většina dodnes známých 

pastí jsou izoelektronové donory, u kterých je díra pevně vázána v krátkodosahovém 

potenciálu, zatímco elektron je poměrně slabě vázán coulombovskými silami. 

 

Kovy vzácných zemin 

 
Druhým typem zářivě rekombinačních center jsou kovy vzácných zemin. V roce 1984 

byla pozorována ostrá luminiscenční čára u 1,54 μm, která pocházela od vnitřních přechodů 

mezi stavy 4f iontu erbia. Z praktického hlediska je tato vlnová délka velmi výhodná do 

prvků a optických vláken založených na SiO2, protože zde má absorpce minimum, a není 

citlivá na okolní matrici. EQE byla uváděna okolo 0,05% při teplotě 77K. Tuto účinnost lze 

zvýšit interakcí s dalšími příměsemi, zejména s kyslíkem. Nevýhodou je velikost atomu 

erbia. Ta způsobuje malou rozpustnost a nízkou difuzivitu, proto je obtížné jej zabudovat do 

mřížky ve vysokých koncentracích. 
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4.3 Příprava nanokrystalů Si 

 

Nanokrystaly Si, tj. zrna krystalického křemíku o velikostech jednotek až stovek 

nanometrů navzájem oddělená jiným materiálem, lze připravovat mnoha způsoby. Zde si 

uvedeme několik hlavních, v praxi užívaných metod. 

 

Elektrochemické leptání 
 

Nejstarší metoda, pomocí které byla luminiscence nanokrystalů křemíku objevena. Jde o 

způsob, kterým se pomocí vodného roztoku kyseliny fluorovodíkové narušuje povrchová 

vrstva vyleštěného křemíkového vzorku. Za přítomnosti elektrického proudu převládá 

leptání ve směru nejvyššího gradientu elektrického napětí jak tvrdí Bettoti a kol. (viz [11]), 

což je v místech s největší koncentrací děr (anionty F+ reagují s oslabenými povrchovými 

vazbami Si-Si). Z toho vyplývá, že použitý substrát buď musí být typu p, nebo je nezbytné 

zajistit přítomnost povrchových děr jiným způsobem, např. fotoexcitací. Hlavními 

parametry, kterými lze popsat vznikající póry, jsou hustota proudu, doba leptání a intenzita 

osvitu (v případě fotoexcitace). Kvůli své mikroskopické struktuře se pro takto vyleptané 

vzorky vžil název porézní křemík.  

Vyleptaný materiál však stále neobsahuje oddělená zrna. K tomu stačí vystavit substrát 

vlivu atmosférického kyslíku a povrch Si začne oxidovat a pasivovat se. Po definovaně 

dlouhém čase se ve zúžených místech křemík úplně nahradí SiO2, a tím se objeví 

samostatné nanokrystaly. 

Výhodou této metody jsou nízké nároky na výrobu a použitelnost pro další typy vzorků 

(drcený porézní křemík je možné nechat zatuhnout do polymerového nebo SiO2, a tím 

zvýšit koncentraci nanokrystalů).  

Mezi nevýhody patří především špatná definovatelnost velikostí, tvarů a hustoty 

vzniklých zrn, citlivost na okolní prostředí a v případě neupraveného porézního křemíku 

ještě špatné mechanické a optické vlastnosti. 
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Laserová ablace 
 

Jde o metodu, při které dochází vlivem působení silného laserového pulsu k 

explozivnímu vypařování povrchových vrstev křemíkového vzorku v inertní (nejčastěji 

argonové nebo heliové) atmosféře obohacené o kyslík. Inertní plyn plní chladící a brzdící 

funkci pro uvolněný materiál a zřejmě pomáhá i při samotné kondenzaci nanokrystalů. 

Parametry definující vlastnosti jsou především energie dopadajícího záření (J/cm2), tlak 

plynu nad vzorkem a jeho složení. Tato metoda umožňuje získat velmi čisté vzorky a 

vhodným prostorovým uspořádáním úzké rozdělení velikostí nanokrystalů (FWHM = 0,4 

nm pro zrna ≈ 1-2 nm). Detailněji se touto metodou zabýval např. Geohegan (viz [12]) nebo 

Patrone (viz [13]). 

 

Metoda PECVD 
 

Zkratka PECVD (plasma enhanced chemical vapor deposition) znamená rozklad 

nosných chemických plynů v plazmovém výboji a ukládání křemíku a kyslíku jako 

produktů rozpadu na podložku. V podstatě se jedná o standardní postup výroby tenkých 

vrstev, zde užitý pro materiál Si a SiO2. Při zahřátí se ve vrstvě přeskupí nadbytečné atomy 

Si a vytvoří zárodky nanokrystalů. 

Hotový vzorek lze popsat stechiometrickým poměrem SiOx (kde x ≤ 2), který je určen 

složením směsi nosných plynů (např. silanu SiH4 a N2O), a dobou zahřívání, po kterou se 

tvoří křemíková zrna. 

Velikost nanokrystalů je určena poměrně přesně gaussovským rozdělením a vzorky jsou 

díky zasazení do skleněné matrice chemicky stabilní. 

 

Iontová implantace 
 

Poslední ze zde uvedených metod je iontová implantace. Budeme se jí věnovat 

podrobněji, protože uváděné výsledky se týkají především vzorků připravených tímto 

způsobem, ale také proto, že se jedná o metodu, která v posledních letech zaznamenala 

mnoho úspěchů a stále se rozvíjí. 

Do předem připravené vrstvy amorfního SiO2 se implantují ionty Si+ o energiích 

obvykle stovek eV. Jakým způsobem, to záleží na tom, co od budoucího vzorku očekáváme. 
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Jednoduchou implantací získáme nejčastěji gaussovské rozložení nadbytečných Si+ iontů 

v hloubce dané jejich počáteční energií E0. Popíšeme-li rozptyl iontů v materiálu vztahem 

(4.3.1), 

 

ionte
SS

dx
dE

−−= −  (4.3.1) 

 

kde jsou S energetické ztráty způsobené nepružnými srážkami s elektrony (e-) nebo 

ionty SiO2 (iont), pak je maximum koncentrace implantovaných iontů v hloubce xstřední 

(4.3.2). 
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Hloubkový profil rozložení iontů Si+ ve vrstvě SiO2 je tedy závislý na energii 

implantovaných iontů, jejich plošné hustotě σ (tzv. dose, dóza) a maximální objemové 

hustotě ρmax v hloubce xstřední. Teoretickou hustotu udává vztah 4.3.3 
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kde xstřední = xstřední (E0) a ρmax = ρmax (σ): 

 

FWHM⋅
⋅

=
π

σρ 2ln2
max  (4.3.4) 

 

FWHM udává šířku Gaussova rozdělení (4.3.3) v polovině maxima. 

 

Složenou, několikanásobnou implantací můžeme dosáhnout rozložení o téměř 

konstantní hustotě až do dobře definované hloubky ve vzorku. 
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Následující krok, který vede k vytvoření nanokrystalů, se téměř vzorek od vzorku liší. 

Jde o teplotní úpravu, díky které se opraví poruchy způsobené implantací, nadbytečné 

atomy Si začnou migrovat a seskupovat se. Na toto téma bylo napsáno mnoho prací (např. 

[2], [3], [5]), protože různé doby zahřívání nebo žíhání mají vliv na velikost a koncentraci 

nanokrystalů, a tím i na následnou luminiscenci. 

 

 

4.4 Absorpce 

 

Vzorky proměřované optickými metodami jsou nejčastěji charakterizovány veličinami 

jako transmitance T, absorbance A a absorpční koeficient α. Zpravidla jsou všechny závislé 

na vlnové délce λ. Transmitance je poměr výstupní Et a vstupní Ei intenzity, tedy 

procentuální charakterizace neinteragujícího světla. Lze zavést transmitanci bez resp. 

s excitací vzorku před dobou t. Jsou definovány následovně: 

 

Ad
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neexcit ee
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ET −− === α

 (4.4.1) 
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„A“ v exponentu je absorbance, Ad pak diferenciální absorbance, kterou lze z měření 

transmitance spočíst takto: 

 

( ) ( )
neexcit

excit
d T

tT
tA ln−=  (4.4.3) 

 

Tato veličina částečně charakterizuje dynamiku procesů, které se v látce odehrávají. 

Pokud je Ad > 0, jde o tzv. indukovanou absorpci, kdy jsou nosiče excitované na vyšší 

hladinu excitačním pulsem dále excitovány pulsem sondovacím. V případě, že sondovací 

puls zaplňuje stejnou hladinu jako excitační, jedná se o saturovanou absorpci a Ad < 0. Tyto 
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procesy jsou znázorněny jako tříhladinové na následujícím schématu 4.4.1. V případě 

sondování stejnou vlnovou délkou, jako náleží excitačnímu svazku, bude saturovaný 

přechod shodný s excitovaným, takže si vystačíme s dvouhladinovým modelem, který je 

ukázán na obrázku 4.4.2. 

 

 
 

Obr 4.4.1: Indukovaná a saturovaná absorpce ve tříhladinovém modelu. 

 

 
 

Obr. 4.4.2: Saturovaný přechod. Sondovací puls zaplňuje stejnou hladinu, jako excitační. 

 

Při měření absorpce nebo transmitance vzorků SiO2 obsahujících vrstvu nanokrystalů Si, 

je nutné brát v potaz rozptylové ztráty a interferenční efekty zejména při konstrukci 

očekávaného křemíkového laseru. U některých výsledků měřených na vzorcích nc-Si byl 

objeven nový absorpční pás v oblasti 800 nm, který byl následně přisouzen rekombinačním 

centrům vazeb Si=O. Ale jak ukázali v [2], pás zcela odpovídal teoreticky spočtenému 

interferenčnímu efektu. K výpočtu bylo užito vztahů pro tenké vrstvy. Profil indexu lomu 

byl spočten z distribuce Si iontů: z hloubky dopování (tedy implantační energii) a dózy – 
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hustoty dopovaných iontů. Rozptylové ztráty nebyly zahrnuty do modelu, takže modelované 

křivky odpovídaly zejména na delších vlnových délkách. Pro krátké vlnové délky by bylo 

třeba započítat i Rayleighův rozptyl, protože v této oblasti spektra se jeho závislost na 1/λ4 

stává nezanedbatelnou. 

 

 

4.5 Luminiscence – efekt kvantového uvěznění 

 

Pozorování silné luminiscence na porézním křemíku vyvolalo intenzívní výzkum 

různých nanokrystalických struktur za účelem vyšší integrace na čistě křemíkových 

optoelektronickýh součástkách. Nanokrystaly připravené iontovou implantací vyzařují 

nejsilněji ve viditelném a blízkém IR spektru; o původu této emise světla se ještě stále 

vedou diskuse. Podle [3] zde existují dva hlavní mechanizmy zářivé rekombinace: 

1) mezi energetickými hladinami způsobenými prostorovým kvantováním (kvantový 

rozměrový efekt) 

2) mezi defektními hladinami lokalizovanými jak uvnitř nanokrystalu (příměsi, 

poruchy mříže), tak na rozhraní Si-SiO2 (povrchové stavy) 

 

První případ je určen především velikostí nanokrystalů, která se pohybuje v řádu 

jednotek nanometrů. Jedná se o geometrický efekt, takže na významu získává také jejich 

tvar. Elektron-děrové páry vyprodukované excitačním pulsem uvnitř krystalu jsou 

Coulombickou interakcí přitahovány a pokud ihned nezrekombinují, mohou vytvořit 

exciton. Použijeme-li aproximaci efektivní hmotnosti (Effective mass approximation), 

můžeme popsat vliv periodického  potenciálu na kvazičástice elektron a díru efektivními 

hmotnostmi me
*, mh

*. Vzhledem k rozměrům však mohou být lokalizovány vzájemně blíž, 

než udává Bohrův poloměr excitonu pro krystalický křemík: 
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Protože se pohybujeme na tak malých rozměrových škálách, uplatňují se kvantové 

efekty. Vzdálenost elektronu a díry R = 4,3 nm je tedy jakousi hranicí, kdy se ještě excitony 
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do nanokrystalu „vejdou“ v běžném smyslu slova, zatímco pod touto hranicí se radikálně 

mění jejich vlastnosti. Těmto dvěma případům se říká režim slabého (R > aB) resp. silného 

(R < aB) kvantování. 

Nyní se podívejme na energetické spektrum systémů o rozměrech nanometrů. Základní 

hladina energie – tady šířka zakázaného pásu – pro krystalický křemík je 1,12 eV. 

Nanokrystal lze chápat jako trojrozměrnou, sféricky symetrickou potenciálovou jámu o 

konečném potenciálu U(r). Vlastní hodnoty hamiltoniánu jsou pak opravou na základní 

energii: 
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V  případě režimu slabého kvantování lze hamiltonián převést na problém excitonu 

s kvantovanou energií (přejít do těžišťové soustavy). Řešením jsou Besselovy funkce χlm, 

kde l, m jsou kvantová čísla určující kinetickou část energie. Potenciálový člen – 

Coulombická interakce – je dán hlavním kvantovým číslem n. Celkovou energii pak lze 

vyjádřit takto: 
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Z tohoto výsledku je vidět závislost kinetického členu energie na 2

1
R

, což dokazuje 

rozdílnost energií zakázaného pásu pro struktury různých velikostí, a to tím více, čím jsou 

jejich absolutní rozměry menší. Kromě toho se vlivem zvětšujícího se pásu posouvá 

absorpční hrana do viditelné oblasti. 

V režimu silného kvantování (R < aB) narušuje Coulombická interakce symetrii sférické 

kvantové tečky a hamiltonián nelze jednoduše převést do těžišťové soustavy – analytické 

řešení je obtížné. Proto se užívají přiblížení vycházející z předchozího modelu: zatímco 

Coulombický člen obsahuje závislost 1/R, kinetický člen roste s 1/R2. Z tohoto důvodu se 

v nejjednodušším přiblížení zanedbává vliv Coulombova potenciálu a pár elektron-díra se 

nadále počítají jako dvě neinteragující částice (viz např. [14]). Nicméně výsledek zůstává 
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stále stejný. S klesajícím poloměrem kvantového bodu roste šířka zakázaného pásu, a to 

kvadraticky ≈ 1/R2. 

 

 

4.6 Teoretické modely luminiscence implantovaného Si 
 

V literatuře se popisuje jednak pomalá – mikrosekundová PL, která má stretched-

exponenciální časový průběh, a jednak rychlá – nanosekundová luminiscence. 

Jan Linros se ve svém článku [9] soustředil na analýzu stretched-exponenciálního 

poklesu PL v čase a porovnání výsledků z měření na nanokrystalech připravených metodou 

implantace Si+ a elektrochemického leptání. K dispozici měl vzorky SiO2 implantované 40 

keV Si+ (vrstva 100nm) následně žíhané teplotou 1000-1200 °C. Na nich pozoroval PL, jejíž 

maximum se nacházelo v oblasti 700-850nm. Luminiscenční spektrum porézního Si mělo 

rozsah posunutý (s rostoucí intenzitou osvitu vzorků při přípravě) ke kratším vlnovým 

délkám. Nástupní hrana všech se nacházela v oblasti 900nm. 

Dále porovnával časové průběhy intenzity luminiscence pro různé dózy (implantovaný 

Si) a intenzity osvitu (porézní křemík). Fit stretched-exponenciální funkcí ukázal, že obě 

konstanty (τ i β) klesaly se sledovanou vlnovou délkou a pro porézní křemík nabývaly 

nižších hodnot než v případě implantovaného Si. Autor si také všiml tendence časového 

průběhu směřovat k monoexponenciálnímu tvaru v časech delších než řádu jednotek μs. 

Navrhuje do fitovacího modelu zahrnout i běžný exponenciální pokles s myšlenkou, že se 

jedná o izolované excitony s jediným mechanismem a tedy i pravděpodobností zářivé 

rekombinace. V poslední části experimentu se věnoval závislosti intenzity fotoluminiscence 

na dóze implantovaného Si. Pozoroval změnu tvaru časového průběhu s měnící se dózou. 

Vyšší dózy jej více zakřivovaly a snižovaly obě konstanty – τ i β. 

Domnívá se, že pozorované výsledky svědčí ve prospěch modelu propojených 

nanokrystalů. kde je přípustná migrace excitonů. Ta podle něj vysvětluje jak závislost 

konstant na dóze, tak monoexponenciální charakter v delších časech. V této možnosti je 

zahrnuto zachycení excitonu po nedefinovaný čas, následné uvolnění a migrace – tím dojde 

k náhodnému „čekání“, které se projevuje stretched-exponenciálním tvarem. Parametr β je 

zde určitou mírou provázanosti nanokrystalů. 

Zhuravlev [3] pozoroval na implantovaných nanokrystalech Si (100 keV a 200 keV, 

dóza 1 × 1017 iontů/cm2, žíhané 1200 °C po dobu 1s a následně 400 °C 30minut) 
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excitovaných lasery Nd:YAG 532nm a N2 337nm luminiscenci, jejíž spektrální maximum 

bylo posunuté asi o 200nm od teoreticky spočtené pozice 600nm (Khurgin v článku Appl. 

Phys. Letters 69, 1241 (1996)) k delším vlnovým délkám. Pokud jde o časový stretched-

exponenciální průběh, tvar spektra zůstává v čase nezměněn. Dále zjistil, že se luminiscence 

od určité excitační intenzity saturuje s exponentem 0,5 (tedy nejprve lineární  a pro 

vyšší intenzity ). 

xky ⋅=

5,0xky ⋅=

Uvedené poznatky podle něj svědčí o tom, že zářivou rekombinaci zprostředkovávají 

defektní centra. Důvody uvádí hned tři: energie je nižší, než by byla očekávána od přechodů 

kvantového uvěznění. Za druhé svědčí intenzitní závislost o přítomnosti lokalizovaných 

center, které se vysokou intenzitou saturují a dovolují rekombinaci nosičů nezářivými 

způsoby. V opačném případě (rekombinace kvantově uvězněných nosičů) by byla saturace 

základní PL hladiny doprovázena posunem a změnou spektra z důvodu excitace stavů 

kvantového bodu. Třetím důvodem je časová spektrální nezávislost. V případě kvantového 

uvěznění by totiž časový vývoj spektra zaznamenal rychlejší doznívání na kratších vlnových 

délkách kvůli silným závislostem jak pravděpodobnosti, tak energie přechodu na poloměru 

nanokrystalu. Výsledkem by byl červený posuv luminiscenčního pásu v čase. 

Autor se dále zamýšlí nad rekombinačními centry. Domnívá se, že luminiscence 1,5 eV 

se odehrává na kovalentních vazbách Si-Si na rozhraní nc a matrice, které mohou fungovat 

jako past a rekombinační centrum. Způsobují  přítomnost ostrých hladin v zakázaném pásu, 

oddělených od excitovaného stavu energetickou bariérou, jejíž velikost i pravděpodobnost 

přechodu na tuto hladinu se s každou vazbou liší. V tomto případě záleží pravděpodobně na 

proměnlivém potenciálu vlivem lokálního prostředí. 

Dal Negro [15] měl k dispozici vzorky o substechiometrickém poměru SiOx rostlé 

metodou PECVD a následně žíhané při teplotě 1250 °C po dobu 1h. Tím vznikly 

nanokrystaly Si o středním průměru 1,7 nm. Rozdělení průměrů mělo šířku v polovině 

maxima FWHM = 1,1nm. Z toho důvodu pozoroval široký luminiscenční pás                 

(FWHM = 188nm) s maximem v 908nm. Vzorky excitoval metodou proměnlivé délky 

excitovaného proužku (variable stripe length method) a pozoroval dvousložkovou 

luminiscenci – pomalou stretched-exponenciální s rozpadovým časem mezi 10 a 50 μs a 

rychlou v řádu ns, která měla několik výjimečných vlastností (jako stimulovaná emise): 

zmizela, pokud délka proužku nebo excitační intenzita klesly pod kritickou mez; intenzita 

rychlé složky rostla nelineárně s délkou excitačního proužku nebo excitační intenzitou; 

spektrum bylo posunuto ke kratším vlnovým délkám (modrý posun) ve srovnání s pomalou 
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složkou; a nakonec doba života rychlé složky signálu se po přechodu do režimu stimulované 

emise zmenšovala. 

Z těchto poznatků autor usuzuje, že se zde uplatňují dva zásadně odlišné rekombinační 

mechanizmy oddělené prahovou hodnotou excitační intenzity. První dominuje při nízkých 

excitacích a ztrácí intenzitu díky saturaci Augerovou rekombinací. Nad prahem převládnou 

rekombinační centra, která způsobují zisk. Přítomnost dvou mechanizmů je také evidentní 

z rozdílu spekter obou složek. Toto schéma lze očekávat u čtyřhladinového systému 

produkujícího optický zisk. Autor se domnívá, že opticky silně aktivními rekombinačními 

centry by mohly být vazby stlačeného SiO2 podobné silanonu, které se nachází mezi 

nanokrystaly. Ale současně uvádí, že k úplnému vysvětlení pozorovaného rychlého 

optického zisku je třeba více teoretických a experimentálních prací. 

Luterová popisuje v článku [6] emisi světla v modré spektrální oblasti na vzorku Si+ 

(ionty o energii 100keV) implantovaném SiO2, který byl poté žíhán při teplotě 1100 °C po 

dobu 1h. Celková dóza vzorku byla 1,5 × 1017 iontů/cm2. Fotoluminiscence s maximem 

okolo 440nm byla excitována třetí harmonickou frekvencí laseru Nd:YAG (λ = 354nm, 

30ps). S měnící se excitační intenzitou (maximálně 100MW/cm2) nepozorovala žádný 

posun nebo zužování spektrálního pásu, ačkoli při dosažení prahové hodnoty (okolo 50 

MW/cm2) začala lineární luminiscence růst jako y = xγ s exponentem γ mezi 3 a 3,5. Časově 

rozlišený luminiscenční průběh bylo možno uspokojivě proložit dvěma exponencielami. 

Autorka vysvětluje pozorovanou luminiscenci pomocí tříhladinového modelu, kde 

excitované nosiče velmi rychle termalizují do nižších stavů a odtud zářivě nebo nezářivě 

rekombinují. Předpokládá izolovaná centra, takže excitované nosiče nemohou migrovat a 

současně může relaxovat jen jeden nebo malé množství elektron-děrových párů. Takový 

systém by emitoval jen úzkou spektrální oblast; spektrální čára by pak byla homogenně 

rozšířená vlivem odlišného okolí každého systému. Výsledkem by pak byl neměnný tvar 

spektra. 

K popisu předpokládané stimulované emise užila autorka kinetických rovnic, 

založených na soutěžení mezi zářivou (jak spontánní, tak stimulovanou) a nezářivou 

rekombinací na izolovaných centrech. Jejich numerickým řešením dosáhla dobré 

(kvalitativní) shody s experimentem jak v časovém průběhu luminiscence, tak v intenzitních 

závislostech, což potvrzuje existenci stimulované emise při vysokých intenzitách excitace 

≈100 MW/cm2. Nicméně uvádí, že vzhledem k počtu parametrů nelze takto získanými 

teoretickými křivkami prokládat experimentální data a určit všechny parametry. 
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Při excitaci vzorku XeCl excimerovým laserem o šířce pulsu 15ns nepozorovala žádné 

nelinearity. To vysvětluje krátkým rekombinačním časem v excitovaném „mezistavu“, takže 

tímto způsobem nelze dosáhnout populační inverze nosičů. 

 

 

 

4.7 Stretched-exponenciální charakter luminiscence 
 

Časově rozlišená spektroskopie umožňuje náhled do dynamiky dějů díky proměřování 

časově proměnlivých intenzitních závislostí. Jednou z nich je i luminiscenční doznívání, pro 

které je charakteristický tvar popisovaný stretched-exponenciální funkcí: 
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tItI exp0  (4.5.4) 

Tato zvláštní funkce je typická pro částečně nahodilé systémy. Míru nahodilosti určuje 

parametr β (tzv. power koeficient), rychlost sledovaného procesu z dynamického pohledu je 

určena parametrem τ (rozpadový čas, „decay time“). Jedná-li se tedy o systém s více 

dynamikami, danými konstantami τi, β určuje jejich rozdělení. V krajním případě β = 1 platí 

ττ =∀ ii : , protože rozdělením je delta funkce, a τ odpovídá „poločasu rozpadu“ všech 

excitovaných hladin. Pro β < 1 udává τ střední hodnotu v rozdělení určeném β. 
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1,0

 
Obr. 4.5.1: Vliv koeficientu β na tvar doznívání pomalé složky luminiscence. V tomto 

modelovém zobrazení byla pro τ použita hodnota 10 μs. 
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5. Měření vzorků nanokrystalů připravených iontovou 
implantací 

 

 

K dispozici jsme měli dvě sady vzorků obsahujících nanokrystaly připravené metodou 

iontové implantace do substrátu SiO2. Jednalo se o dózy v rozsahu 1 – 6 × 1017 cm-2, při 

energii 400 keV implantovaných Si+. Následný proces žíhání probíhal v dusíkové atmosféře 

při teplotě 1100°C po dobu jedné hodiny, po kterou se vytvářela tenká vrstva nanokrystalů 

souběžná s povrchem SiO2. Sada A obsahovala 3 vzorky o dózách 1, 3 a 6 × 1017 cm-2, sada 

B 4 vzorky 1 – 4 × 1017 cm-2. Tloušťka vrstvy byla ≈ 300nm a ležela v hloubce ≈ 1μm pod 

povrchem vzorku. 

 

 

5.1 Transmise a absorbance 

 

Jako spektrálně plochý zdroj světla (v aparatuře popsané v části 3.1) pro měření 

transmisních a absorpčních spekter jsme užívali halogenovou žárovku, detekci zajišťoval 

mnohokanálový analyzátor OMA. Spolehlivá detekční oblast – vzhledem k citlivosti pole 

diod a spektru zdroje – byla od 390 do 1100nm. My jsme měřili oblast do 840nm 
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Obr. 5.1.1a 
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Obr. 5.1.1: Změřená transmise vzorků a) sady A, b) sady B. Na vzorcích A1 a B1 je možné 
vidět interferenční pás pro větší vlnové délky, jak bylo popsáno v časti 4.4 
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Obr. 5.1.2a 
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Obr. 5.1.2: Absorpční hrana (-ln(T/100)) vzorků a) sady A, b) sady B. T je transmise změřená 

optickým analyzátorem (OMA) – viz obr. 5.1.1 
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5.2 Časově integrovaná luminiscence 

 

Luminiscenci jsme změřili detekčním uspořádáním jaké bylo ukázáno v kapitole 3.1. 

K excitaci byl použit laser Tsunami Ti:saphire, čerpaný argonovým laserem. Byla použita 

vlnová délka 421 nm s časovou šířkou pulsů 70 fs a frekvencí pulsů 82 MHz. Integrační 

doba, po kterou se načítal signál, byla 30s při středním výkonu 15mW.  

 

Obr. 5.1.3a 
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Obr. 5.1.3b 

 

 
Obr. 5.2.1: Luminiscenční spektrum vzorků a) sady A, b) sady B 
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Lepší pohled na spektrální závislosti poskytují normovaná spektra. Částečně se tím 

omezí rozdíly absolutních intenzit v důsledku různé absorpce. 

 

Obr. 5.1.4a 
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Obr. 5.1.4b 

 
Obr. 5.2.2 Normovaná luminiscenční spektra a) sady A, b) sady B 
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5.3 Časově rozlišená spektroskopie 

 

První intenzitní měření na vzorku A6 pomocí aparatury znázorněné v kapitole 3.1 

ukázala, že při excitaci Nd:YAG laserem (časová šířka pulsu ≈ 40 ps, vlnová délka 532 nm) 

se v luminiscenci vyskytují dvě složky. Šířku v polovině maxima rychlejší z nich jsme na 

osciloskopu nebyli schopni rozlišit přesněji než na řád desítek až stovek ns. Pomalejší část 

se odehrávala v desítkách mikrosekund. V porovnání s časově integrovanou luminiscencí 

vypadají obě spektra takto: 
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Obr. 5.3.1: Porovnání spekter obou složek luminiscence s časově integrovanou (normováno). 

Při časově rozlišené detekci lze rozlišit dvě luminiscenční složky – rychlejší (ns) a 
pomalejší (μs). 

 

Bodové spektrum rychlé složky bylo naměřeno pomocí osciloskopu, kde jsme od 

amplitudy intenzity pro konkrétní vlnovou délku a intenzitu excitace odečetli příspěvek 

pomalé složky (viz dále). Ten byl pro kratší vlnové délky zanedbatelný, v oblasti okolo 

700nm však začal nabývat na významu. 
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Pomalá složka se vyznačovala dozníváním, které bylo možné fitovat stretched-

exponenciální funkcí (viz kapitola 4.5). Typická závislost je ukázána na obr. 5.3.2, jde o 

vlnovou délku 740nm. 
 

0 10µ 20µ 30µ 40µ 
-0,1 

0,0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 
in

te
nz

ita
 (r

el
. j

.) 

čas (μs)
 

Obr. 5.3.2: Dynamika luminiscence vzorku A6 pro vlnovou délku 740nm. 
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Obr. 5.3.3: Dynamika luminiscence vzorku A6 - vlnová délka 740nm, vysoká intenzita. 

Obrázek ukazuje nárůst rychlé složky při vysoké intenzitě excitace. 
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Luminiscenční konstanty pomalé složky 
 

Pomalá složka je nejčastěji pozorovaným projevem luminiscence u implantovaného Si. 

Z kvantového pohledu jde o postupnou náhodnou rekombinaci lokalizovaných nosičů 

náboje. To, že se jedná o – do jisté míry – nahodilý a chaotický proces, potvrzuje stretched-

exponenciální tvar jejího doznívání. Nicméně konstanty, které charakterizují intenzitní 

průběh, vypovídají o rekombinačních vlastnostech daného systému. Z tohoto důvodu jsme 

měřili časové průběhy pomalých složek pro všechny vzorky a vzájemně je porovnali. 

Sledovanou vlnovou délkou byla v prvním případě λ = 700nm při intenzitě excitace           

350 rel. j. (1000 rel. j. ≈ 700 MW/cm2), ve druhém případě jsme excitovali pulsy o intenzitě 

1550 rel. j. a pozorovali luminiscenci na vlnové délce 740nm. Takto jsme získali grafy (obr. 

5.3.4 – 5.3.7) závislostí rozpadového času τ a koeficientu β na dóze. Na nezávislé ose jsou 

vyneseny hodnoty dózy vzorků v jednotkách 1017 cm-2, na závislé ose časy v μs pro τ a 

hodnoty v intervalu 0-1 pro β. 
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Obr. 5.3.4: Závislost parametru τ na dóze při parametrech experimentu: λ = 700nm, 

excitace: 350 rel. j. 
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Obr. 5.3.5: Závislost parametru τ na dóze při parametrech experimentu: λ = 740nm, 

excitace: 1550 rel. j. 
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Podobný vývoj lze očekávat i pro koeficient β: 
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Obr. 5.3.6: Závislost parametru β na dóze při parametrech experimentu: λ = 700nm, 
excitace: 350 rel. j. 
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Obr. 5.3.7: Závislost parametru β na dóze při parametrech experimentu: λ = 740nm, 
excitace: 1550 rel. j. 
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Dále jsme ověřovali závislosti konstant na velikosti intenzity excitace a na vlnové délce. 

Testovaným vzorkem byl vzorek A6, protože vykazoval nejlépe zpracovatelné hodnoty 

časově rozlišených závislostí. Na sledované vlnové délce (největší intenzita pomalé 

luminiscence – 740nm) jsme v případě proměnné intenzity vzhledem k disperzi měřených 

hodnot a možnostem fitování (těmito chybami měření se budeme podrobněji zabývat v části 

6 – Diskuse výsledků) nezaznamenali měřitelnou závislost konstant na intenzitě: 
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Obr. 5.3.8: Intenzitní závislost fitovacího parametru τ. Pro získání větší intenzitní oblasti jsme 
uspořádali tento experiment jako dvoufázový – abychom po zvýšení intenzity vrátili 
signál do měřitelné oblasti, použili jsme kalibrované filtry. 
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Spektrum konstant při základní (750 rel. j.) a dvojnásobné (1500 rel. j.) excitaci však 

jistou závislost ukázalo. Excitovaný vzorek byl opět A6, na kterém jsme vzhledem k dóze 

předpokládali největší pozorovatelný rozdíl, pokud by zde nějaký byl. 
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Obr 5.3.9: Spektrum parametru τ pro dvě intenzity excitace. Excitovali jsme intenzitami             

I1 =  850 rel. j. a I2 = 1700 rel.j. 
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Obr. 5.3.10: Spektrum parametru β pro dvě intenzity excitace. Excitovali jsme intenzitami         

I1 = 850 rel. j. a I2 = 1700 rel.j. 
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Konstanty z interpolovaných závislostí změřených na vzorcích s implantovaným Si+ by 

měly podle [9] vycházet následovně: rozpadový čas τ v řádu jednotek nebo desítek μs a 

koeficient β přibližně 0,8 – oba parametry jsou však závislé na excitační energii a 

pozorované vlnové délce. 

 

 

5.4 Intenzitní závislosti při excitaci 532nm 

 

Vzhledem k nízkým intenzitám luminiscenčního záření jsme pro tento typ měření 

nejčastěji volili vlnovou délku v maximu spektrálního rozdělení (viz část 5.3, obr. 5.3.1), 

která se pohybovala okolo 600nm pro rychlou složku a 740nm pro pomalou. Takto jsme 

získali měřitelný signál i pro poměrně slabé excitační pulsy. Vzorky jsme excitovali 

svazkem Nd:YAG laseru o vlnové délce 532nm (generovanou nelineárním krystalem BBO 

ze základní délky 1064nm jako druhou harmonickou frekvenci), fokusovaným cylindrickou 

čočkou na eliptickou stopu, která na fotocitlivém papíře zanechávala stopu o poloosách 

2,0mm a 0,2mm (1000 rel. j. ≈ 700 MW/cm2). 

Do této části by měla spadat i některá měření uvedená v předchozí podkapitole. Zde 

bychom se chtěli věnovat nelinearitám, které vykazovala rychlá luminiscenční složka. 

Ačkoliv by se mohlo podle grafů ukázaných v 5.2 zdát, že nejvhodnějšími vzorky pro 

luminiscenční měření jsou např. B1, B3 nebo A3, v případě časově rozlišené detekce tomu 

tak není. Jak již bylo několikrát zmíněno, pozorovaný signál byl dvousložkový, přičemž 

rychlý signál se při časově integrované detekci ztrácel. Následně provedená porovnávací 

měření na všech vzorcích ukázala, že intenzita rychlé složky silně roste s dózou. Srovnání je 

možné vidět na grafu 5.4.1, kde jsme vybrali tři nejvíce dopované vzorky. Luminiscenci 

jsme sledovali na vlnové délce 660nm.  

Toto měření zároveň ukázalo skutečnost, že amplituda luminiscence nemusí být 

jednoduše lineárně závislá na intenzitě excitace, jak tomu bylo mikrosekundové 

luminiscence. Proto jsme provedli sérii dalších experimentů na vzorku A6, kde se tyto jevy 

zdály být nejsilnější. Sledované vlnové délky byly kromě uvedených 660nm dále 600nm a 

740nm, kde se nelineární charakter rychlé luminiscence také objevil. Při nízkých hodnotách 

intenzity excitace byla v 740nm vidět pouze pomalá složka, při vysokých se objevila 

převažující rychlá složka. 
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Ačkoli jsou u grafů uvedeny jednotky (napětí na osciloskopu), mají význam jen jako 

relativní. Tyto hodnoty vznikly ze změřených započítáním propustnosti filtrů. 

3,0 

 
Obr. 5.4.1: Intenzitní závislosti amplitud luminiscence pozorovaných na osciloskopu. Na 

grafu je možno vidět zvyšující se nelineární tendenci s rostoucí dózou. 

 
Obr. 5.4.2: Pozorování nelineární luminiscence vzorku A6 na vlnové délce 660nm. 
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2,0 

 
Obr. 5.4.3: Nelineární luminiscence na 660nm. Větší intenzitní rozsah jsme získali pomocí 

filtrů.  

 
Obr. 5.4.4: Porovnání nelineárních projevů pro tři vlnové délky. Z obrázku je patrný 

očekávaný pokles intenzity s rostoucí vlnovou délkou podle spektra zobrazeného na 
obr. 5.3.1 
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Protože se nelineární rychlá složka odehrávala v časech rychlejších, než jsme byli 

schopni soustavou fotonásobič-osciloskop dostatečně rozlišit, využili jsme možnosti 

zapojení streak-kamery. Graf 5.4.5 ukazuje rozmítnutý signál, jehož FWHM (šířka 

v polovině maxima) je srovnatelná s odezvovou funkcí na excitační puls, tj. asi 70ps. 
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Obr. 5.4.5: Signál z rozmítací kamery. 
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Také jsme zkoušeli najít podobnou – nelineární – závislost na vzorcích s nižší dózou, ale 

jak je vidět z obr. 5.4.1, luminiscence velmi rychle slábla a pokud se zde nějaká nelinearita 

projevovala, nebyli jsme schopni ji vzhledem k disperzi měřených bodů potvrdit. Rychlá 

luminiscence druhé nejsilnější dózy vzorku B4 pro dvě vlnové délky je zakreslena v grafu 

5.4.6: 

 

8 

 
Obr. 5.4.6: Rychlá složka luminiscence vzorku B4 pro dvě vlnové délky. Vzhledem 

k rozptylům změřených hodnot nelze s jistotou potvrdit přítomnost nelineárního jevu, 
i když zejména vlnová délka 600nm v oblasti vysoké excitace vypadala nadějně. 
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5.5 Excitace 355nm 

 

V této části se budeme věnovat excitaci vlnovou délkou 355nm, kterou jsme ze základní 

1064nm získali dvojnásobným generováním součtové frekvence ve dvou nelineárních 

krystalech KDP řazených za sebe v optické aparatuře. K tomuto experimentu jsme se 

odhodlali s cílem objasnit nelinearity, které se objevily v intenzitních závislostech zejména 

na vzorku A6. Spektrum amplitud luminiscence mělo maximum v oblasti 450 až 530nm, 

proto jsme se zaměřili zejména na vlnové délky v okolí 500nm.  
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Obr. 5.5.1: Spektrum luminiscence při excitaci vlnovou délkou 355nm. Skutečné maximum 

luminiscence se pravděpodobně nachází ještě blíže k excitační vlnové délce, ale 
z kvůli odstínění zbytkového rozptýleného světla z excitačního svazku jsme museli 
použít dostatečně silné filtry, které pohlcovaly i luminiscenční signál v intervalu 355 – 
400nm. 

 

V další fázi experimentu jsme měřili intenzitní závislosti rychlé složky luminiscence. 

Pomalá byla buď příliš malá nebo se v signálu na vlnových délkách 480 a 520nm vůbec 

nevyskytovala. Signál byl velmi slabý i v porovnání s luminiscencí získanou z excitace 

532nm, proto jsou výsledky zatíženy větší chybou. 
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Obr. 5.5.2: Intenzitní charakteristika vzorku A6 pro excitaci 355nm; detekce 520nm. Na 

závislosti je patrný lineární charakter se saturací při vysokých intenzitách. 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

vlnové délky
excitace:  355nm
detekce:  480nm

in
te

nz
ita

 lu
m

in
is

ce
nc

e 
(m

V)

intenzita excitace (rel. j.)

 
Obr. 5.5.3: Intenzitní charakteristika vzorku A6 pro excitaci 355nm; detekce 480nm. I zde je 

vidět lineární průběh závislosti intenzity luminiscence na excitaci. 
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Luminiscence v oblasti energií nad excitací 
 

Tato část by měla patřit do předchozí kapitoly, protože pojednává opět o excitování 

vzorku A6 druhou harmonickou frekvencí laseru Nd:YAG, tedy vlnovou délkou 532nm. 

Zde bychom však chtěli ukázat srovnání s excitací THG, tedy 355nm, které odhaluje 

zajímavé fyzikální skutečnosti. V prvé řadě nás zajímalo, lze-li nějaký signál vůbec 

pozorovat. I přes velmi slabý signál se nám podařilo změřit spektrum luminiscence. 

Prakticky je poměrně obtížné změřit spektrum vlnových délek kratších, než je vlnová délka 

excitační, protože se objevují problémy s dostatečným odstíněním rozptýleného excitačního 

signálu z luminiscence. Věrohodné hodnoty jsme tedy získali pouze v oblasti 380-470nm, 

jak je ukázáno na obr. 5.5.4: 
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Obr. 5.5.4: Spektrum luminiscence v oblasti nad excitací 380-470nm. 

 

 

Na vlnové délce 440nm, kde jsme nalezli maximální intenzitu, jsme opět provedli sérii 

intenzitních měření. Signál neobsahoval žádnou známku pomalé – časově delší 

luminiscence. Závislosti rychlé složky na intenzitě excitace byly podle očekávání nelineární. 
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Prokládané funkce jsou kvadratické, tedy s jedním volným parametrem: . 2xAy ⋅=
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Obr. 5.5.5: Intenzitní závislost amplitudy luminiscence na vlnové délce 440nm při excitaci 

532nm. Z grafu je opět patrný nelineární charakter luminiscence. 
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Obr. 5.5.6: Intenzitní závislost amplitudy luminiscence na vlnové délce 450nm při excitaci 

532nm. 
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Těmito grafy jsme chtěli poukázat na skutečnost, že při rozsahu intenzit, jaký jsme byli 

schopni v experimentu použít (omezení vyplývalo především z možného poškození vzorku), 

v luminiscenci získané vlnovou délkou 355nm nedocházelo k žádným nelineárním 

projevům, zatímco při použití druhé harmonické vlnové délky 532nm jsme pozorovali 

nelineární luminiscenci nad i pod excitační vlnovou délkou. Závěrům vyplývajícím z tohoto 

zjištění se budeme podrobněji věnovat v části nazvané Diskuse výsledků. 
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6. Diskuse výsledků 
 

 

V této kapitole nejprve shrneme změřená data a pak se z nich pokusíme vyvodit některé 

závěry. 

Jako první z časově integrovaných měření jsme ukázali transmisní spektra. Na nich i na 

následujících logaritmických závislostech lze nalézt interferenční modulaci propustnosti 

vrstvy nanokrystalů (na kterou poukazuje Elliman v [2]). Z toho vyplývá, že absorpci nelze 

určit jednoduchým způsobem bez bližší znalosti vrstvy ve vzorcích, nicméně absorpční 

hrana v oblasti pod 500nm odpovídá dóze (hustotě implantace) – s rostoucí dózou lineárně 

klesá optická propustnost vzorku. 

Časově integrovaná luminiscence excitovaná vlnovou délkou 421nm měla u všech 

vzorků maximum v oblasti mezi 750 a 800nm. Tímto způsobem excitovaný svítil nejvíce 

vzorek 3 ze sady A, v případě sady B nebyl rozdíl příliš podstatný. V normovaných 

spektrech se objevuje slabý modrý posun s rostoucí dózou, ačkoli se vzorky s hustotou 

implantace 3×1017 iontů/cm2 z tohoto pravidla vymykají. 

Časově rozlišenou spektroskopií jsme zjistili, že je luminiscence (excitovaná laserem 

Nd:YAG, 532nm, 40ps šířka pulsu) dvousložková. Rychlejší (≈ 100 ps) se projevovala 

zejména při vysokých intenzitách excitace a vykazovala nelinearity (v závislostech na 

intenzitě excitace). Její spektrum dosahovalo téměř celé detekční oblasti – tj. asi                  

400 – 850nm s maximální intenzitou okolo 600nm. Pomalejší, mikrosekundová byla 

pozorovatelná pouze v intervalu 600 – 850nm a měla maximum okolo 700nm. 

Pomalou složku jsme mohli prokládat stretched-exponenciální funkcí, ze které nám 

vyšly parametry τ a β. Oba byly intenzitně nezávislé. Jejich hodnota v sadě B klesala 

s rostoucí hustotou implantace vzorků (sada A vykazovala velký rozptyl hodnot, ale i tak lze 

uvažovat konstantní průběh), koeficient τ měl s vlnovou délkou rostoucí tendenci a 

spektrum β odpovídalo tvarem spektru pomalé složky luminiscence. Pro vlnovou délku 

700nm nám vycházely následující hodnoty: τ mezi 2-10 μs a β v intervalu 0,5 - 0,8. 

To vše je ve shodě s [9], kde Linnros uvádí například hodnotu τ vzorku 1×1017 iontů/cm2 

pro vlnovou délku 700nm přibližně 10μs a β nabývá hodnot od 0,6 do 0,8. V článku [8] 

zjistil hodnotu τ pro vzorek 5×1016 iontů/cm2 také 10 μs a parametr β mezi 0,6 a 0,7. 
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Stretched-exponenciální charakter pomalé složky je typický pro neuspořádané systémy, 

ve kterých dochází k zachytávání a uvolňování nosičů z pastí nebo k tunelování mezi 

jednotlivými lokalizovanými stavy v zakázaném pásu. Stretched-exponenciální doznívání 

luminiscence bylo pozorováno např. na porézním křemíku. 

Při intenzitních měřeních se objevily zajímavé nelinearity. Nejaktivněji se jevil vzorek 

A6, proto jsme soustředili pozornost především na něj. Z uvedených dat vyplývají tyto 

skutečnosti: 

1) při excitaci 532nm dochází při vysokých intenzitách k nelineární luminiscenci, jejíž 

průběh jsme prokládali mocninnou funkcí s exponentem okolo hodnoty 2 (šlo tedy o 

kvadratickou závislost). 

2) současně se objevuje stejně nelineární luminiscence v oblastech nad excitací, tedy na 

vlnových délkách kratších než 532nm 

3) excitace vlnovou délkou 355nm způsobuje pouze lineární luminiscenci (v rozsahu 

intenzit, jakých jsme byli schopni dosáhnout – tj. maximálně ≈ 3,0 GW/cm2) 

Z těchto informací a ze spekter vyvozujeme následující závěry: 

Změřená pomalá luminiscence souhlasí s publikovanými články, kde ji autoři (např. 

Linnros [8,9]) určili jako fotoluminiscenci povrchových stavů, případně na příměsích. Dále 

tvrdí, že stretched-exponenciální tvar luminiscence způsobuje migrace excitonů mezi 

blízkými nanokrystaly a jejich zachycení na lokalizovaných stavech. 

Přítomnost luminiscenčního pásu v oblasti spektra nad excitací (360 – 530nm) znamená 

účinný dvoufotonový proces excitace. Otázkou zůstává, zda nedochází na přechodovém 

mezistavu k nějakému zpoždění – tedy jedná-li se skutečně o dvoufotonový nebo 

dvoustupňový efekt. 

Excitace 355nm umožnila změřit spektrum rychlé složky, které se objevilo energeticky 

výš než při excitaci 532nm, ale jeho intenzitní průběh byl čistě lineární. Toto chování lze 

vysvětlit tím, že součtová energie více fotonů 355nm dosahuje absorpční hrany SiO2, ve 

kterém byly nosiče absorbovány, a proto jsme nemohli žádné dvoufotonové nelinearity 

pozorovat. 
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Obr. 6.2: Této prokládané intenzitní závislosti rychlé složky nejlépe odpovídá A*x2. 

 

 

Nelineární intenzitní závislosti bylo možné dobře proložit mocninnou funkcí 

s exponentem okolo 2 (tedy kvadratickou funkcí jako na obrázku 6.2). Kvadratická závislost 

svědčí o dvoufotonové nebo dvoustupňové excitaci luminiscence. Rozhodnutí, zda se jedná 

o dvoustupňový nebo dvoufotonový proces, by mohlo být dosaženo po uskutečnění 

experimentu dvousvazkové excitace luminiscence, který nyní připravuji. Zavedením 

definovaného zpoždění mezi svazky a za předpokladu, že má mezistav (v případě, že se 

jedná o dvoustupňovou excitaci) delší dobu života než je délka pulsu, by bylo možné oba 

případy od sebe odlišit. Stimulované emise se zdá nám při našich měřeních 

nepravděpodobná. Jednak naměřeným intenzitním závislostem více vyhovuje kvadratická 

závislost než exponenciální funkce a jednak by bylo její spektrum velmi široké, tj. 400 – 

850nm. Proti mluví fakt, že by tento jev byl velmi nepravděpodobný, takže by měl velmi 

malou kvantovou účinnost, a to se neshoduje s intenzitou efektu, jaký jsme pozorovali.  

Podobný jev pozoroval např. Dal Negro [15] v nanokrystalech připravených metodou 

PECVD, ale při excitaci vlnovou délkou 355nm a časové šířce pulsu 6ns, nebo Luterová [6] 

v modré oblasti spektra (400-500nm) také při excitaci vlnovou délkou 355nm. Laserové 
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pulsy měly šířku 30ps. Autorka předpokládala jako hlavní mechanizmus stimulovanou 

emisi. 

Vzhledem k počtu parametrů není možné souhrnně popsat pozorovanou luminiscenci 

jednoduchým modelem. Mezi jiným by bylo nutné do něj zahrnout distribuci velikostí 

nanokrystalů, protože patrně hraje nezanedbatelnou roli. Proto připravujeme další měření, 

které nám dají odpovědi na výše uvedené otázky. 
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7. Závěr 
 

 

Tato diplomová práce byla věnována luminiscenci nanokrystalů křemíku připraveným 

metodou iontové implantace. 

V teoretické části – kapitoly 2 až 4 – jsme postupně nastínili problematiku luminiscence 

polovodičů, přípravy nanokrystalů a jejich fotoluminiscenci za pokojové teploty. Uvedli 

jsme několik modelů, pomocí kterých ji různí autoři vysvětlují. Také jsme ukázali 

experimentální metody a způsoby, kterými ji lze účinně měřit. 

V experimentální části jsme se nejprve věnovali časově integrované charakteristice 

vzorků. Transmise – optická propustnost – se v obou sadách vyvíjela podle očekávání, 

luminiscenční spektra nevykazovala žádné podstatné odlišnosti. 

Poté jsme se věnovali časově rozlišeným měřením. Již první experimenty ukázaly 

dvousložkový charakter doznívání luminiscence. Pomalá luminiscence se odehrávala 

v časech řádu μs a delších a nacházela se v rozmezí asi 600 – 850nm. Tuto závislost jsme 

fitovali stretched-exponenciální funkcí, z níž jsme získali parametry τ a β. Oba odpovídaly 

hodnotám, které byly již dříve změřeny jinými autory. 

Rychlejší složka luminiscence probíhala v řádu desítek až stovek ps. Objevovala se 

v širší oblasti 400 – 850nm. Nejzajímavější se ukázaly být její nelineární projevy při 

různých intenzitách excitace na vlnové délce 532nm. Za účelem vysvětlení tohoto jevu jsme 

vyzkoušeli také excitaci vlnovou délkou 355nm. 

V poslední části jsme diskutovali změřené výsledky, navrhli model, který vysvětluje 

nelineární chování vzorků v intenzitních závislostech. Také jsme uvedli návrh experimentu, 

kterým by mělo jít rozlišit dvoufotonový nebo dvoustupňový charakter nelineární 

luminiscence. 
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