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Abstrakt: 

S rostoucí hustotou integrace křemíkových elektronických prvků roste 
úměrně také délka elektrických spojů, což v kritickém případě může způsobovat 
zpoždění a ztráty přenášených informací a zvýšené přehřívání systému 
(tzv. „interconnection bottleneck"). Jedním z možných řešení by mohla být 
celokřemíková integrovaná optoelektronika, v níž bychom elektrické spoje nahradili 
optickými. Potřebujeme proto připravit světloemitující diodu {či injekční laser) na 
bázi křemíku. Krystalický křemík není vhodný pro konstrukci takových zařízení, 
neboť není dobrý emitor světla a není v něm možné dosáhnout kladného optického 
zisku. V současné době se vyvíjí řada nových materiálů na bázi Si, zejména různé 
křemíkové nanostruktury, v nichž díky kvantově rozměrovému jevu dochází účinně 
k emisi světla a je také teoreticky možné dosáhnout kladného optického zisku. Tato 
práce zkoumá experimentálně luminiscenční vlastnosti, optický zisk, základní 
transportní vlastnosti a uvádí též úvodní elektroluminiscenční studia nových 
nanokrystalických materiálů na bázi křemíku: křemíkových nanokrystalů v Si02 
matrici dopované fosforem a koloidních roztoků křemíkových nanokrystalů. 
Klíčová slova: křemíkové nanokrystaly, fotoluminiscence, optický zisk, 
elektroluminiscence 

Title: Luminescence properties of silicon nanostructures prepared by novel 
methods 
Author: Kateřina Dohnalová 
Department: Department of Chemical Physics and Optics 
Supervisor: RNDr. Jan Valenta PhD. 
Supervisor's e-mai/ address: valenta@karlov.mff.cuni.cz 
Abstract: 

With increasing integration density of electronic devices on a single silicon 
chip the intrachip wiring length is also proportionaly increasing. In a near future it 
could cause information delays, information losses and higher overheating of devices 
(„interconnection bottleneck"). One of possible solutions could lie in building all
silicon integrated optoelectronics, that will introduce optical interconnections instead 
of the electrical ones. To do this, we need to build Si based light emitting diode or 
laser. Bulk silicon is not appropriate material for light emitting devices, because 
neither it is an efficient light emitter nor bulk silicon can assure optical amplification 
(gain). However, recent development of new materials based on Si, mainly some Si 
nanostructures, can lead to this goal. In Si nanostructures we can achieve efficient 
light emission due to quantum confinement and there is also possible to obtain 
optical gain. This diploma work is investigating basic optical and transport properties 
of new nanomaterials based on silicon: Si nanocrystals in phoshorus dopped Si02 
matrice and colloidal solutions of Si nanocrystals. lt comprises measurements of 
photoluminescence, optical gain, basic transport properties and electroluminescence. 
Keywords: silicon nanocrystals, photoluminescence, optical gain, 
electroluminescence 
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Předmluva 

Je zřejmé, že pokud se člověk věnuje výzkumu na poli neprobádaném, často 
se mu nepovede dosáhnout výsledků, kterých si předsevzal, zato objeví jiné 
souvislosti. Tato práce stojí na stovkách hodin často neúspěšných pokusů, tápání a 
omylů. Křemíkové nanostruktury jsem připravovala zcela novou metodou, vyvinutou 
na pracovišti FZÚ A VČR (Fyzikální Ústav Akademie Věd České Republiky) 
v Cukrovarnické, ve spolupráci s pracovištěm IPCMS (Institute de Physique et 
Chimie des Matériaux de Strasbourg). Zpočátku nebylo vůbec jasné, zda budou 
dosahovat potřebných kvalit nutných pro další optická měření, avšak naštěstí se 
podařilo připravit celou řadu poměrně kvalitních vzorků, z nichž některé vykazovaly 
velmi zajímavé optické nelineární chování. K měřeni optického zisku tradiční 
metodou VSL (variable-stripe-length) přibyla po řadě- nesrovnalostí nová kontrolní 
metoda SES (shifted-excitation-spot), která se ukázala být nezbytnou pro měřeni 
vzorků s malým optickým ziskem a poukázala na možné experimentální artefakty u 
výsledků významných vědeckých skupin, které ohlašovaly zesílení světla 

stimulovanou emisí na křemíku. O těchto nesrovnalostech jsme referovali na první 
mezinárodní konferenci věnované pouze výzkumu křemíkového laseru „NA TO 
Advanced Research Workshop-Towards the first silicon laser'' v Trentu [l], a jejich 
důsledky nás vedly k hledání nových křemíkových nanostruktur, v nichž by se tyto 
jevy neprojevovaly. Na podzim roku 2002 mi bylo umožněno seznámit se s měřením 
optického zisku na spřízněném pracovišti IPCMS ve Strasbourgu na krátké pracovní 
stáži a porovnat přístupy obou pracovních skupin. Na jaře roku 2003 mi bylo 
umožněno zůčastnit se mezinárodního workshopu aSiNet v Lisabonu a přednést zde 
svůj příspěvek „Laser with silicon nanocrystals". V neposlední řadě bych chtěla 
poznamenat, že měření elektroluminiscence bylo prováděno na první řadě vzorků, 
které jsem ve spolupráci s RNDr. K.Luterovou PhD. připravila v Ustaw anorganické 
chemie A VČR v Řeži a že naměřené výsledky jsou velmi překvapivé a první svého 
druhu. Na závěr bych chtěla vyjádřit své poděkování, že mi bylo umožněno podílet 
se na tak vzrušujícím a významném projektu a za řadu příležitosti, které zvýšily mé 
znalosti a zkušenosti. Byla to strastiplná, ale radostná práce. 
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Kapitola 1 

, 
U vod 

Křemíkové materiály jsou v současné době pilířem polovodičové 

mikroelektroniky. Technologický úspěch mu zajistily především jeho vynikající 
vlastnosti - dostupnost, chemická stabilita, přirozený oxid Si02 s vynikajícími 
izolačními schopnostmi, které umožňují velmi vysoký stupeň integrace (v současné 
době na úrovni přes 108 prvků na jediném integrovaném chipu). Energie zakázaného 
pásu krystalického křemíku je 1,12 eV, což je ideální pro použití při pokojové 
teplotě. Technologie zpracování a výroby křemíkových materiálů jsou v současnosti 
velmi dobře zvládnuté a umožňují masovou produkci za relativně velmi nízké ceny. 

S rostoucí integrací mikroelektronických obvodů však také lineárně roste 
délka elektrických spojů. Díky konečné rychlosti elektrického přenosu informace 
začíná docházet k časovým zpožděním, hustota spojů přináší přeslechy a ztráty 

• 
. . , Pentiu 

H· i-' " · Pentium li ® 

Obr. 1.1) Hustota disipační energie v integrovaných mikroelektronických obvodech (PC procesory) 
(dle [2}) 

informace, nemluvě o stále rostoucím přehřívání prvků (obr. 1.1). Tento problém, 
jehož závažnost stále narůstá, souhrnně nazýváme „interconnection bottleneck". 
Možným řešením by mohla být integrovaná celokřemíková optoelektronika, v níž by 
elektrické spoje měly být nahrazeny optickými křemíkovými vlnovody a zdroje 
elektrického proudu zčásti křemíkovými lasery. Takový systém by umožnil 
mnohonásobně zvýšit stupeň integrace a miniaturizace bez uvedených problémů a 
vyšší rychlost přenosu i záznamu informace. Křemíková mikrofotonika zaznamenala 
v posledních několika letech velký zájem a řadu úspěchů. Byly demonstrovány 
například křemíkové vlnovody s extrémně nízkými ztrátami a malým průřezem, 
laditelné optické filtry, rychlé (ns) spínače, rychlé optické modulátory (GHz), rychlé 
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CMOS fotodetektory, mikromechanické systémy a fotonické krystaly, přičemž 

spínací součástky na bázi Si jsou již komerční záležitostí. Problém, který stále 
znemoznuJe realizovat vizi celokřemíkové optoelektroniky je neexistence 
uspokojivého zdroje světla a laseru na bázi křemíku. Požadavky jsou jasně dány 
současnými komerčními světelnými diodami (LED) a laserovými diodami na bázi 
III-V polovodičů: operační vlnová délka mezi 0,45 µm až 1,6 µm (pro použití v 
barevných displejích až po vláknovou optiku pro komunikační systémy, která 
operuje na 1,3 µm nebo 1,55 µm), vnější kvantová účinnost fotoluminiscence při 
pokojové teplotě nad 1 %, spektrální šířka fotoluminiscenčního spektra pod 1 O nm, 
nízké laserové prahové napětí, stabilní optické vlastnosti pro teploty v intervalu 
40 °C- 85 °C, životnost více jak 106 hodin, nízká cena, atd. Pro možné využití 
křemíku jako aktivního materiálu v laserových diodách je navíc nutné dosáhnout 
zesílení světla stimulovanou emisí a zajistit kvalitní optickou zpětnou vazbu. 

Krystalický křemík používaný v integrovaných technologiích není teoreticky 
dobrým emitorem světla díky nepřímému charakteru své pásové struktury. Typické 
hodnoty doby života zářivé rekombinace jsou řádu ms, kdežto nezářivé rekombinační 
procesy jsou o mnoho řádů rychlejší (~ ns). Vnitřní kvantová účinnost 

fotoluminiscence je tak pro krystalický křemík extrémně nízká, pouze asi 104 %. 
Navíc rychlé nezářivé procesy jako Augerova rekombinace nebo absorpce na 
volných nosičích znemožňují v krystalickém křemíku dosáhnout kladného optického 
zisku. 

V 90-tých letech se s rozvojem materiálového inženýrství objevila řada 
nových metod, které si dávají za cíl zvýšení kvantové účinnosti luminiscence a 
možnost optického zisku na křemíkových materiálech [3]. Tyto metody jsou 
zpravidla založeny na třech jednoduchých principech vyplývajících z kvantové teorie 
polovodičů. Pravděpodobnost zářivé rekombinace lze podstatně zvýšit zvětšením 
překryvu vlnových funkcí elektronu a díry, je možné využít účinnější extrinsické 
luminiscence, ladit vlnovou délku vytvářením nových křemíkových slitin a molekul, 
nebo téměř úplně eliminovat nezářivé rekombinace přípravou ultračistých Si 
krystalů. 

Před několika měsíci byla demonstrována LED dioda na bázi křemíku 
dopovaného ionty Er3

+ vyzařující na 1,54 µm s vnější kvantovou účinností 
elektroluminiscence okolo 10 % pří pokojové teplotě [4]. Firma STMícroelectronics 
chce v současné době součástku na tomto principu uvést do komerční produkce [ 5]. 
Schematický nákres LED 
integrované s Si vlnovodem LED 

na Si02 substrátu je na 
obrázku 1.2. Šířka 
elektroluminiscenčního 

spektra je za pokojové 
teploty jen asi 10 nm, což je 
spolu s vlnovou délkou 
emise na 1,54 µm velmi 
vhodné pro komunikační 

systémy. Dále byla 
demonstrována také LED 
dioda na bázi porézního 
křemíku s poměrně 
vysokou externí kvantovou 
účinností fotoluminiscence 

SIO, 

Obr. 1.2) Schematický nákres LED diody na bázi Si01 

dopovaného Er3+ s křemíkovými nanokrystaly integrované 
s křemíkovým vlnovodem (dle [3}). 



I.Úvod 9 

(1 %) ve viditelném spektru za pokojové teploty [6]. 
Optický zisk na křemíkovém systému při optické excitaci demonstrovalo 

doposud jen velmi málo výzkumných skupin po celém světě, přičemž každá z nich 
na naprosto odlišném křemíkovém systému. Tato pozorování je pro další možné 
využití nutné potvrdit několika nezávislými laboratořemi, což se v současné době 
zatím nikomu nepodařilo. V roce 1998 poprvé prezentovala známky optického zisku 
K.Luterová na konferenci E-MRS ve Strasbourgu. V roce 2000 se objevila první 
publikace, v níž byl demonstrován optický zisk okolo 750 nm na těsně uspořádáných 
Si nanokrystalech (ne-Si) [7], v dalších publikacích postupně rychlá dynamika 
stimulované emise na ne-Si [8], stimulovaná emise na modře svítících ne-Si [9] [I O], 
laserové oscilace v červené spektrální oblasti v ne-Si systému [ 11] a další. Abychom 
mohli připravit polovodičový laser na bázi Si je navíc nutné dosáhnout kladného 
optického zisku na systému čerpaném elektrickým proudem, nikoli optickým 
zářením, a vytvořit vhodné mikrorezonátory na bázi Si pro zajištění optické zpětné 
vazby. Stimulovanou emisi v křemíkovém systému čerpaném elektrickým proudem 
zatím, pokud je nám známo, nepozoroval nikdo a Si02 mikrorezonátor s vysokou 
kvalitou se údajně podařilo připravit před několika měsíci pomocí fotolitografie [12]. 

V současné době se na vývoji laseru na bázi Si podílí řada pracovišť po celém 
světě. Objevují se kontrakty se společnostmi zabývajícími se aplikovaným 
výzkumem na výrobu prvních LED diod na bázi Si dopovaného Er3+ [5], množství 
článků v renomovaných vědeckých časopisech a byla uspořádána první 
specializovaná konference věnovaná výzkumu Si laseru "NATO Advanced Research 
Workshop - Towards the first silicon laser'' v Trentu (Itálie) na podzim roku 2002, jíž 
jsme se účastnili i my [1]. To vše svědčí o tom, že výzkum křemíkového laseru a 
křemíkových luminiscenčních diod se stále vyvíjí a těší se obrovskému zájmu 
světové vědecké, ale i laické veřejnosti. Navíc úspěšnost takového výzkumu by měla 
pravděpodobně dalekosáhlý dopad na běžný život každého z nás. 
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Kapitola 2 

Luminiscence v polovodičích 

Luminiscencí rozumíme přebytek záření tělesa nad rovnovážným zářením 
popsaným Planckovým zákonem, které trvá ještě po dobu minimálně I 0·10 s po 
skončení excitace. Tato časová podmínka je nutná pro odlišení procesu luminiscence 
od rozptylu (-10·12 s) a dalších podobných jevů. Látky vykazující luminiscenci jsou 
především pevné látky nekovového charakteru. Luminiscenci dělíme podle formy 
budící energie na fotoluminiscenci, radioluminiscenci, katodoluminiscenci, 
elektroluminiscenci, chemiluminiscenci, triboluminiscenci, termoluminiscenci apod. 

2.1. Fotoluminiscence v polovodičích 

V případě fotoluminiscence je excitační energie dodávána látce fotony 
(optickým zářením). Tato energie je materiálem využita (absorbována) na excitaci 
elektronů do vyšších energetických hladin a po určité době T (odpovídající době 
života nosičů v daném excitovaném stavu) se elektrony vrací do základního stavu, 
přičemž zářivě a nezářivě rekombinují s vázanými nebo volnými děrami. Při zářivé 
rekombinaci (fotoluminiscenci) je spontánní emisí vyzářen foton. Při nezářivé se 
energie excitačního fotonu přeměňuje na vibrační energii (fonony, teplo), další 
elektronové excitace (Augerova rekombinace, absorpce na volných nosičích), 
fotochemické změny a na tzv. „konfigurační energii", kdy v materiálu dochází ke 
vzniku nových defektů. Nezářivá rekombinace je konkurenčním procesem k 
fotoluminiscenci a dochází k ní pokaždé, ať už ve větší či menší míře dané 
charakterem a strukturou materiálu. Matematicky to můžeme zapsat jako tzv. 
Stokesův zákon, vyplývající ze zákona zachování energie: 

(2.1.1.) 

Pro emisi ve viditelné spektrální oblasti musíme tedy excitovat elektronové stavy 
obvykle zdrojem UV záření. Zářivou rekombinaci v polovodičích dělíme dle původu 
na intrinsickou (vlastní) a extrinsickou (příměsovou). lntrinsická fotoluminiscence je 
při slabším buzení důsledek mezipásové nebo excitonové zářivé rekombinace. Při 
silném buzení se může objevit zářivá rekombinace excitonových molekul, elektron
děrového (e-h) plazmatu, e-h kapaliny apod. Extrinsická fotoluminiscence je 
důsledkem zářivé rekombinace, v níž hrají roli příměsové stavy a poruchy 
v materiálu. Příměsi a poruchy se v materiálu chovají jako akceptory, donory či 
isoelektronová centra podle počtu vazebních elektronů. Nejdůležitější zářivé 
mechanismy jsou schematicky zakresleny na obr.2.1. 

KNIHOVNA MAT • .fYZ. FAKULTY 
Knihovna fr. Z8vis11.y (tyz. odd.I 

Ke Karlovu 3 
121 16 Praha 2 
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Obr. 2.1) Procesy zářivé rekombinace v polovodičích 

a značíme je: 

1) e-h (rekombinace volného elektron děrového páru- tzv. rekombinace pás - pás) 
2) e-A, h-D (rekombinace volných nosičů s příměsovými donorovými vázanými 
elektrony a akceptorovými vázanými děrami - tzv. rekombinace pás -příměs) 
3) A-D (rekombinace donorového vázaného elektronu a akceptorové vázané díry, 
tzv. rekombinace příměs - příměs) 

4) FE, X („free exciton") (rekombinace volného excitonu) 
5) BE („bound exciton") (rekombinace vázaného excitonu) (A-X, D-X, I-X 
(rekombinace excitonů vázaných na akceptoru, donoru a isoelektronové příměsi) 

Informace o původu fotoluminiscence v materiálu získáme z měření emisních 
(fotoluminiscenčních), absorpčních (popř. excitačních) spekter, z měření kinetiky 
fotoluminiscence, ze závislosti intenzity luminiscence na intenzitě buzení v 
kombinaci s dalšími metodami (Ramanův rozptyl, IR spektroskopie, NMR apod.). 

2.1.1. Pásová struktura polovodičů 

Pásovou strukturou polovodiče rozumíme závislost E(k), kde E je energie 

kvazičástice o hmotnosti m* v periodickém potenciálu krystalického polovodiče a 

k je jeho vlnový vektor. Z předpokladu periodičnosti potenciálu 

V(r)=V(r+aJ, (2.1.2.) 

kde r je prostorový vektor a an je perioda mříže (v daném směru n), vyplývá tvar 

vlnové funkce nosiče známý jako Blochův teorém 

Ul (-) ikř (-) (-) c- - ) rf r =e uií r ; uií r =uií r+an . (2.1.3.) 
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S použitím tzv. Bom-Karmánových periodických podmínek dostaneme řešením 

Schrodingerovy rovnice 

(2.1.4.) 

pásovou strukturu E(k). Tyto rovnice lze pro reálné polovodiče řešit jen přibližně 
empirickými metodami. Víme však, že všechny polovodiče mají do značné míry 
podobnou pásovou strukturu, což vyplývá z jejich chemické podstaty. Pásová 
struktura je vždy složena z tzv. valenčního pásu (nejvýše obsazený pás energií 
polovodiče v základním stavu) a vodivostního pásu (nejnižší neobsazený pás energií 
polovodiče v základním stavu), oddělených pásem zakázaných energií. Valenční pás 
je u většiny polovodičů podobný a skládá se ze tří částí: valenčního pásu pro lehké a 
těžké díry a ze spin-orbitálně odštěpeného pásu, jejichž maxima leží ve stejném bodě 

pro k =O. Vodivostní pás je však pro každý polovodič jedinečný. V přiblížení 
efektivních hmotností můžeme pro nás podstatné minimum vodivostního pásu 

- -
(Ec, ke) a maximum valenčního pásu (Ev, kv) aproximovat parabolami. Polovodiče, 

v nichž ke :f. kv nazýváme polovodiče s nepřímým zakázaným pásem a polovodiče s 

ke= kv nazýváme polovodiče s přímým zakázaným pásem. Příkladem prvního typu 

je křemík (Si), příkladem druhého typu je III-V polovodič GaAs. Toto rozdělení je 
velmi podstatné pro další diskuzi luminisenčních vlastností polovodičových 

materiálů, stejně jako velikost zakázaného pásu, definovaná vztahem 

(2.1.5.) 

2.1.2. Mezipásová zářivá rekombinace 

Zářivá mezipásová rekombinace ( e-h) je 
důsledkem rekombinace volného elektronu - -(E2, k2 ) a volné díry (E1, k1 ), tzv. elektron-
děrového (e-h) páru. Aby tyto nosiče mohly 
rekombinovat za vzniku fotonu (E=E2-E1, 

k ,,,,. O), musí mít ze zákona zachování hybnosti 

přibližně stejný vlnový vektor f 2 ,,,,. k1 (hybnost 

E(k) 

krystalický Si 

fotonu o energiích odpovídajících infračervené -----""""',...,_ ___ -:-(1-:-:0~01 k 

až viditelné emisi polovodičů je zanedbatelná _[1_11_1_~ 
vzhledem k rozměrům Brillouinovy zóny). Toho 
je možné jednoduše dosáhnout u polovodičů 
s přímým zakázaným pásem a takřka nemožné u 
polovodičů s nepřímým zakázaným pásem, kde 
je nutné aby se procesu účastnila ještě třetí 

částice (fonon), která by doplnila chybějící 

Obr. 2.2) Zářivá mezipásová 
rekombinace v krystalickém křemíku 

(polovodič s nepřímým zakázaným 
pásem) 

hybnost k2 - k1 =k fonon (obr. 2.2). Takový tříčásticový proces je značně 
nepravděpodobný, což se odráží i na mizivé kvantové účinnosti (e-h) 
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fotoluminiscence takového polovodiče. Energie emitovaného fotonu je u polovodičů 
s přímým zakázaným pásem dána ze zákona zachování energie jako 

h2k 2 I I I 
E=E -E =E +--0 

• -=-+-
2 I g 2µ • • • ' µ me mh 

(2.1.6.) 

kde µ je redukovaná hmotnost e-h páru, m;,h jsou efektivní hmotnosti elektronu a 

díry a h
2

k~ je kinetická energie e-h páru. Jelikož z (2.1.6.) platí, že E > E,, tak 
2µ 

dochází k silné reabsorpci v materiálu, což podstatně snižuje účinnost zářivé 
rekombinace. V důsledku toho je v komerčně používaných materiálech snaha tomuto 
druhu fotoluminiscence zamezit silným dopováním. U polovodičů s nepřímým 
zakázaným pásem je energie emitovaného fotonu dána vztahem 

(2.1.7.) 

kde hm je energie fononu a n označuje typ zúčastněného fononového módu 
(LO (optický longitudinální mód), LA (akustický longitudinální mód), TO (optický 
transverzální mód), TA (akustický transverzální mód)) s obecně různými energiemi. 
Tím je za nízkých teplot zabráněno reabsorpci. Luminiscenční čáry s energiemi 

E~o.ro.u.TA pak nazýváme fononové repliky. 

Tento druh zářivé rekombinace je velmi názorný, ale experimentálně takřka 
nepozorovatelný (zejména u polovodičů s nepřímým zakázaným pásem). Dochází 
k němu především ve velmi čistých krystalech za vyšších teplot nebo u materiálů 
s nízkou vazebnou energií excitonu. Za nízkých teplot se elektron s dírou váže do 
tzv. excitonu a projevuje se spíše excitonová rekombinace, v defektních příměsových 
polovodičích převládá rekombinace na příměsích. 

2.1.3. Příměsová fotoluminiscence 

Jedná se o extrinsickou fotoluminiscenci a můžeme ji rozdělit na dva základní 
typy: 

a) Přechod pás-pffměs 

• e-A (rekombinace volného elektronu (E1,k
2

) s dírou vázanou na 

akceptorové hladině (EA, k A = O)) 

• !!:!!. (rekombinace volné díry (E1, k1) s elektronem vázaným na donorové 

hladině (Eo.k0 =O)) 

Při tomto procesu může být současně s fotonem emitován také fonon, aby byl 
případně zachován zákon zachování hybnosti, ale tento jev se téměř nepozoruje. 
Jelikož příměsové hladiny, které se účastní fotoluminiscence leží v oblasti 
zakázaného pásu, je emitovaná energie (2.1.8.) menší než E8. a nedochází tak 
k reabsorpci záření v materiálu. 
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1i2k2 
E = E21 -EAD =Eg -EAD +--2-,I -1iQJn' (2.1.8.) 

· · · 2m 0 

e,h 

1i2k2 
kde ~ je kinetická energie volného elektronu, nebo díry, a 1iwn je energie 

2m„h 
fononu. 

b) Přechod pff měs-pff měs 

• A-D (rekombinace vázané díry (EA, k A = O) a vázaného elektronu 

(Eo, k0 =O) na akceptorové a donorové hladině))- tento mechanismus se 
nazývá též rekombinace donor-akceptorových párů. 

Tento typ rekombinace nastává především u silně legovaných polovodičů. Vyzářená 
energie odpovídá v prvním přiblížení hodnotě 

(2.1.9.) 

kde e je elementární náboj, Eo a tr jsou dielektrické permitivity a r je vzdálenost 
donoru s akceptorem. 

2.1.4. Excitonová fotoluminiscence 

Exciton je kvazičástice skládající se ze slabě vázaného elektronu a díry 
Coulombovskou silou. V polovodičích pod pojmem exciton rozumíme tzv. Wanierův 
exciton s velkým poloměrem. Excitonová luminiscence vzniká při ,,zhroucení" 
elektronu do díry, jejich rekombinaci a následné emisi fotonu. Tento případ 
luminiscence může být intrinsický (rekombinace volného excitonu - FE, X), nebo 
extrinsický, pokud je exciton vázán na příměsi nebo defektu (BE). 

a) V případě FE rekombinace se vyzáří v polovodiči s přímým zakázaným pásem 
energie 

(2.1.10.) 

kde Eex je tzv. vazebná energie excitonu, která je řádově 1 O - 100 me V, nebo i méně. 
Tuto luminiscenci je tak možné pozorovat pouze za velmi nízkých teplot, kdy 
kT < Eex. Díky silné reabsorpci je navíc tato luminiscenční čára obvykle velmi slabá 
a rozštěpena na dublet (horní a dolní polaritonová větev). V poslední době bylo 
ukázáno, že u velmi čistých materiálů může být tato čára značně intenzivní. 

b) V případě rekombinace BE rozlišujeme několik různých typů: rekombinaci 
excitonů vázaných na akceptoru, donoru, nebo na isoelektronové příměsi (A-X, D-X, 
I-X). Energie vyzářeného fotonu je dána vztahem 

(2.1.11.) 
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kde E101c je energie vazby na příměs. Isoelektronová centra s odlišnou elektronovou 
afinitou než má hostitelský atom jsou velmi efektivním zdrojem fotoluminiscence. 
Centrum působí jako past na volný nosič, který Coulombovskou silou přitáhne nosič 
opačného znaménka. Vznikne tak vázaný exciton, který může zářivě rekombinovat 
s vysokou účinností, neboť chybí třetí volná kvazičástice a nemůže docházet 
k Augerově rekombinaci (např. N v GaP). 

Excitonová rekombinace (FE i BE) v polovodiči s nepřímým zakázaným 
pásem je oproti předchozímu případu pozorována téměř vždy, neboť energie 
emitovaného fotonu E je menší než Eg o hodnotu energie fononu 1'lfJJn , čímž je 

zabráněno reabsorpci v materiálu. 

, 
2.1.5. Učinnost fotoluminiscence 

Účinnost fotoluminiscence popisujeme vnitřní a vnější kvantovou účinností. 

Vnitfnf kvantová úěinnost T/int je dána vztahem 

f, 
T/;n1= 1 1' 

-+
f, fnr 

(2.1.12.) 

kde lir, je pravděpodobnost zářivé (radiative) rekombinace, llrn, nezářivé 
(nonradiative) rekombinace (resp. r,, rn, jsou příslušné doby života). Pro celkoyou 
dobu života, což je parametr dostupný experimentálně, platí 

f,fnr f=---
f, +r,.,. 

(2.1.13.) 

Pokud je doba života nezářivých přechodů velmi malá, tj. pravděpodobnost 
nezářivých přechodů velká, nosiče rekombinují především nezářivě a vnitřní 
kvantová účinnost se blíží k nule. Pro krátké doby života zářivé rekombinace a 
obrovské doby života nezářivé rekombinace se T/int blíží jedné. 

Vněišf kvantová úěinnost T/ext je dána poměrem počtu vystupujících fotonů 
z materiálu ku počtu absorbovaných excitačních fotonů a zahrnuje další efekty jako 
geometrii vzorku, vnitřní reflexe, reabsorpci apod. a platí tedy T/u, ST/in•. 
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2.2. Elektroluminiscence 

Elektroluminiscencí polovodičů rozumíme luminiscenci excitovanou 
průchodem elektrického proudu (injekční elektroluminiscence), či v silném 
elektrickém poli (nárazová elektroluminiscence). Do značné míry je tento jev 
inverzní k vnitřnímu fotoefektu, při němž se vytváří volné nosiče náboje pohlcením 
fotonů v polovodiči. V případě injekční elektroluminiscence je nutné zajistit také 
dobré elektrické transportní vlastnosti, což je v případě systémů založených na 
nanokrystalickém materiálu často obtížně splnitelné. Excitační mechanismus spočívá 
v dodání potenciální a kinetické energie volným nosičům přiložením elektrického 
napětí na bariéru, nebo vytvořením silného elektrického pole v homogenním 
polovodiči. 

2.2.1. Injekční elektroluminiscence na P-N přechodu 

Injekční elektroluminiscenci můžeme pozorovat na řadě typů bariér, které 
splňují požadavek dobrých transportních vlastností (P-N přechod, hetero-přechody, 
apod.). P-N přechod vzniká spojením různě legovaných částí polovodiče stejného 
druhu (např. P-Si (křemík dopovaný bórem (B)), N-Si {křemík dopovaný fosforem 
(P))). Před spojením mají obě části různé Fermiho energie (EF1, EF1) , které se po 
spojení v termodynamické rovnováze vyrovnají, a způsobí tak zahnutí pásů o 
hodnotu energie eV0 = EF2 -EF,, kde VD je tzv. difuzní potenciál (obr. 2.3a). 
Připojíme-li na P-N přechod napětí v propustném směru, sníží se bariéra VD o 
hodnotu přiloženého napětí V (obr. 2.3b). Minoritní nosiče jsou pak vstřikovány do 
aktivní oblasti, kde následně zářivě a nezářivě rekombinují buď přímo, nebo přes 
různá rekombinační centra. Jelikož doba života minoritních nosičů je větší než doba 
průletu přes oblast prostorového náboje, k rekombinaci nejčastěji dochází až 
v oblastech P a N na vzdálenosti odpovídající difuzní délce minoritních nosičů (Lp. 
L,J, a to nejčastěji jen v jedné z nich. Celkový difuzní proud diodou zapojené 
v propustném směru roste exponenciálně s napětím dle 

(2.2.1.) 

(2.2.2.) 

kde J, je saturační proud, Dp a Dn jsou difuzní koeficienty pro díry a elektrony, Pno a 
npo jsou koncentrace minoritních nosičů za termální rovnováhy, e je elementární 
elektrický náboj, k Boltzmanova konstanta a T je termodynamická teplota. 

Účinnost injekce minoritních nosičů je dána v případě zářivé rekombinace 
pouze v P(N) typové oblasti P-N přechodu vztahem 

(2.2.3.) 
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Tato účinnost bývá obvykle velmi nízká (okolo 1 %), a lze ji zvýšit například 
přípravou heterostruktumích systémů. 

2.2.2. Tunelová a nárazová elektroluminiscence 

Nárazovou elektroluminiscenci můžeme vybudit v řadě tenkovrstvých 
především izolačních materiálů vložením do silného homogenního elektrického pole 
(- 105 Vcm"1

). U vodivějších materiálů je obtížné nárazovou ionizaci pozorovat, 
neboť nelze snadno dosáhnout tak vysoké hodnoty elektrického pole. Na P-N 
přechodu ji lze pozorovat v oblasti prostorového náboje po přiložení vysokého 
závěrného napětí V. Difuzní potenciál Vo se zvýší o tuto hodnotu (obr. 2.3c), a 
vysoké prohnutí pásů způsobí jeho efektivní prostorové zůžení. Nosiče urychlené 
vysokým elektrickým polem mohou nárazem vytvořit volný elektron děrový pár, 
který následně zářivě rekombinuje na příměsových hladinách, nebo může dojít 
k efektivnímu zářivému tunelování nosičů přes zúžený pás zakázaných energií. 

, 
2.2.3. Učinnost elektroluminiscence 

Účinnost elektroluminisce chrakterizujeme opět vnější a vnitřní kvantovou 
účinností. Vnitřní kvantová účinnost je dána poměrem počtu zářivých rekombinací 
ku všem rekombinacím v materiálu dle vztahu (2.1.12.). Vnější kvantová účinnost je 
dána poměrem emitovaných fotonů ku počtu elektronů prošlých systémem, který je 
úměrný procházejícímu elektrickému proudu a opět zahrnuje řadu efektů včetně 
injekční účinnosti, ztrát reabsorpcí, vnitřními odrazy, zmenšením prostorového 
vyzařovacího úhlu totální reflexí apod. U komerčních LED diod bývá maximálně 
10%. 
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volný elektron 

1±1 ionizovaný akceptor 

EJ ionizovaný donor 

18 

Obr.2.3) P-N přechod: a) pásová struktura před a po spojení po/ovodiču Pa N typu v termodynamické 
rovnováze, b) po přiložení vnějšího napětíV v propustném směru, c) v závěrném směru 
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2.3. Optický zisk 

Atom může s optických zářením interagovat třemi způsoby: spontánní emisí, 
stimulovanou emisí a absorpcí fotonu. Pravděpodobnost absorpce a stimulované 
emise závisí na velikosti fotonového toku v okolí, kdežto pravděpodobnost spontánní 
emise je na přítomnosti dalších fotonů v okolí nezávislá. Při spontánní emisi se 
elektron vyzářením fotonu dostává z excitovaného stavu na nižší energetické hladiny, 
při absorpci se elektron pohlcením energie fotonu excituje na vyšší hladiny. Při 
stimulované emisi je průletem fotonu v okolí excitovaného elektronu rezonančně 
vyzářen další foton, který vstupní excitační záření zesiluje. Zesílení vstupní intenzity 
1(0) na dráze I v zesilujícím prostředí můžeme napsat jako 

/(/) = l(O)er<v>I, (2.3.1.) 

kde y(v) je koeficient zesílení závislý na frekvenci vstupního záření. Tento koeficient 
je úměrný rozdílu obsazení hladin N=N2-N1, kde N2 je populace excitované 
elektronové hladiny a N1 populace základního stavu. Pro N >O nastává tzv. inverze 
populace a výstupní intenzita je materiálem zesílena. Pro N < O je koeficient zesílení 
záporný, světlo je materiálem zeslabováno a platí r(v) = -a(v), kde a(v) je tzv. 
absorpční koeficient. Inverze populace můžeme dosáhnout vnějším čerpáním např. 
optickým zářením, elektrickým proudem, elektronovým paprskem, bleskovou 
výbojkou, atd. Pro optické čerpání jsou vhodné tří, nebo čtyř-hladinové systémy 
s vhodnými dobami života jednotlivých hladin. Pro přípravu laserového generátoru je 
potřeba umístit aktivní materiál do rezonátoru, aby se světlo mnohonásobnými 
průchody více zesílilo, zvýšila se jeho koherence, monochromatičnost apod. 
V materiálech s vysokým y(v) (optickým ziskem) nebo při velmi silném čerpání 
můžeme docílit viditelného zesílení i na jediný průchod excitačního svazku 
materiálem. Stimulovaná emise se projevuje v emisních spektrech jako prudký nárůst 
intenzity emise po překročení určité prahové intenzity buzení, zúžení emisního 
spektra a zúžení úhlové difrakce emise. Při vložení systému do rezonátoru se může 
objevit jemná modová struktura. V absorpčních spektrech se kladný optický zisk 
projevuje jako záporný absorpční koeficient. Optický zisk můžeme měřit v zásadě 
dvěma metodami. Metodou časově rozlišené spektroskopie Pump&Probe (čerpání a 
sondování), určenou především pro transparentní tenké vzorky s vysokým y(v) a 
metodou VSL (variable-stripe-length) [I], která se dá aplikovat i na netransparentní 
vzorky se silnou fotoluminiscencí. 

2.3.1. Metoda VSL a SES 

Princip metody VSL spočívá v tom, že prostorově homogenní laserový 
svazek, nejlépe o obdélníkovém průřezu (excimerový laser), necháme cylindrickou 
čočkou fokusovat do proužku (stripe) na vrstvu aktivního materiálu přes pohyblivou 
clonu, která umožňuje měnit délku fokusovaného proužku (obr. 2.4a). Světlo je ze 
vzorku emitováno v zásadě do všech směrů, ale detekováno jen ve směru proužku 
kolmo na excitační záření. Vzorek musí být přesně rovinný a homogenní, excitační 
proužek by měl být nekonečně tenký a intenzitně homogenní a je nutné zajistit 
konstantní účinnost navázání světla do detektoru pro detekci libovolného 
excitovaného místa ve vzorku. Tato metoda neumožňuje měřit optický zisk 
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materiálů, který je větší než - 5.103 cm·\ neboť zesílení světla je v tomto případě 
saturováno (v důsledku spotřebování inverze populace) již na délce proužku okolo 
1 O µm, a budící proužek na těchto rozměrech není možné kvůli difrakci budícího 
záření vytvořit dostatečně homogenní. Intenzita detekované luminiscence (přesněji 
řečeno zesílené spontánní emise) I vsL závisí na délce proužku I jako [ 1] 

(2.3.2.) 

kde lsE je intenzita spontánní emise na jednotkové délce proužku. Charakteristickým 
experimentálním projevem přítomnosti zisku y(v) je tedy superlineární růst intenzity 
IvsL s délkou proužku/. Hodnotu y(v) můžeme získat úpravou z předchozí rovnice 

y(v) = ![1n(/ vsL (v,2/))-•]. 
I lvsL(v,I) 

(2.3.3.) 

Pro nízké hodnoty y(v), tj. platí-li '}'(v)/ << l, můžeme vztah (2.3.3.) aproximovat 
výrazem 

(2.3.4.) 

což znamená, že u vzorků s malým optickým ziskem roste IvsL lineárně s délkou 
proužku I a můžeme takto jen velmi těžko koeficient y(v) naměřit. Jelikož slabé 
exponenciální prohnutí I vsL může indukovat i řada efektů, které se stimulovanou 
emisí vůbec nesouvisí {špatná geometrie experimentu, excitační proužek konečného 
rozměru, apod. [I]), je nutné tyto efekty pro přesnější měření nějakým způsobem 
eliminovat. Pro tyto účely byla vyvinuta na pracovišti MFF UK metoda SES (shifted
excitation-spot), která slouží jako kontrolní doplňkové měření k metodě VSL [13] 
[I]. Tato metoda spočívá v nahrazení excitačního proužku excitačním bodem 
(tečkou) a v následném měření intenzity emise ve stejném uspořádání jako u metody 
VSL v závislosti na vzdálenosti tečky od hrany vzorku (obr. 2.4b ). Takto měřená 
luminiscence by měla vykazovat pouze slabý exponenciální útlum vlivem absorpce 
v materiálu, zdeformovaný řadou výše zmíněných efektů. Integrací výsledku 
získaného metodou SES přes všechny vzdálenosti I a porovnáním s výsledkem 
metody VSL dostaneme jasnou odpověď, zda došlo ve vzorku k zesílení 
stimulovanou emisí nebo nikoliv. Pokud se budou výsledky shodovat nebo křivka 
VSL bude pod intgerovaným SES, k zesílení nedošlo a případné exponenciální 
prohnutí je jen důsledek vedlejších efektů. Pokud bude křivka VSL nad 
integrovaným SES, došlo k zesílení světla stimulovanou emisí. Pro intenzitu lsEs 
s přihlédnutím k vedlejším efektům zahrnutých ve členu P(x) můžeme napsat 
zobecněný vztah 

I 

lsEs = JisE(v)e'Mx P(x)dx' 
o 

kde y(v) je v tomto případě záporný, a nazýváme ho absorpční koeficient. 

(2.3.5.) 
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Obr. 2.4) Experimentální uspořádání měření optického zisku metodami a) VSL, b) SES 

L 
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Kapitola 3 

Křemíkové nanostruktury 

Závislost E(k) krystalického křemíku (obr. 3.1) je typickým příkladem 
nepřímé pásové struktury. 
Valenční pás je i zde podobný jako 
pro většinu polovodičů, maximum 
leží v bodě r avšak u křemíku je 
degenerované a vodivostní pás má 
minimum v bodě X. Šířka 0 
zakázaného pásu je asi 1,12 eV, > 
což odpovídá vlnové délce cca .!. -2 

l, 1 µm (blízká infračervená .! -4 

spektrální oblast). Jelikož doby !I 
života zářivé rekombinace jsou v ~ -6 

li 
křemíku řádově větší (- ms) než 
doby života nezářivé rekombinace 
(- ns), je dle (2.1.12.) vnitřní 

kvantová účinnost 

fotoluminiscence velmi nízká (asi 
104 %). Pokud bychom chtěli 

-10 

-12 

L r !J. X U,K 

vlnový vektor k [crri1] 
připravit na bázi křemíku zdroje 
světla (LED, laser), je nezbytné 
tuto účinnost zvýšit na minimálně 
I %, tedy skoro desettisíckrát. 

Obr. 3. I) Nepřímá pásová struktura krystalického 
křemíku (dle [3]). 

Řada přístupů využívá kombinace těchto tří efektů [3]: 

r 

a) zvýšení účinnosti luminiscence zvýšením překryvu vlnových funkcí elektronu a 
filry (využitím efektů kvantově rozměrového jevu, „pásové inženýrství" apod.) 

Tohoto efektu využívají především materiály na bázi supermřížek 

(Brillouinova zóna se uspořádá podle nové „mřížkové konstanty" dané periodou 
supermřížky), nebo další nanostruktury, jako kvantové tečky, kvantové jámy, 
apod. 

b) indukce extrinsické luminiscence 

Extrinsická luminiscence je velmi účinná např. u křemíkových systémů 
dopovaných ionty vzácných zemin (Er, Yb, Tb) nebo isoelektronovými 
příměsemi s odlišnou elek~ronegativitou než má hostitelský atom (Si). 
Isoelektronovými příměsemi mohou být např. C, Ge, Sn, nebo víceatomové 
struktury bez nenasycených neboli kývavých vazeb („dangling bonds"). 
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c) ladění vlnové délky emise přípravou nových slitin a molekul obsahujících Si 

Přípravou slitin s Ge a C v různých poměrech můžeme získat materiál 
s přímým zakázaným pásem. Také některé Si polymery vykazují silnou UV 
fotoluminiscenci a přímou pásovou strukturu. 

Souběžně se také vyvíjí řada tzv. „hybridních metod", které se snaží integrovat 
III-V polovodiče s přímým zakázaným pásem Uako např. GaAs) s křemíkem. Tyto 
metody však jsou dosud velmi technologicky náročné a drahé, a nejsou schopné 
jednoduše připravit bezdefektní systémy (v důsledku rozdílných mřížkových 

konstant a koeficientů roztažnosti), které jsou pro přípravu luminiscenčních a 
laserových diod nutnou podmínkou. 

3.1. Porézní křemík 

Porézní křemík (PS) objevil již v roce 1956 Uhlíř. Připravuje se 
elektrochemickým leptáním krystalické Si desky v ethanolovém roztoku kyseliny HF 
[14]. V roce 1990 Canham pozoroval při excitaci PS UV zářením silnou červenou 
fotoluminiscenci při pokojové teplotě [15) a dva roky nato H.P.Maruška, F.Namavar 
a N.M.Kalkhoran pozorovali viditelnou elektroluminiscenci PS [16). Nyní je známo, 

2200 

" absorpce 
Poréznl kfemlk 

295 K 
2000 "" D 

> rg teoretické křivky 
11> o - - - - kvantová tečka ..s IBOO o " - · - · - kvantový drát 
1,/1 • o 
·ro .,. 
a. 
·>. . -... c 1600 . " . • --· .~ • ' o 
.:.: • o 
r:l ,. o 

1400 • • fotoluminiscence 

1200 
2.5 3 .5 '1 4.5 5 5.5 

průměr nanostruktury [nm] 

Obr. 3.2) Závislost energie absorpce a fotoluminiscence na velikosti nanostruktur v porézním 
křemíku za pokojové teploty (teoretické křivky jsou vypočteny metodou LCAO pro kvantovou tečku 
a kvantový drát) (dle [3]) . 

že emise v závislosti na podmínkách přípravy může pokrývat celé viditelné spektrum 
od modré až do infračervené oblasti. Z mikroskopického hlediska je PS směs 
kvantových drátů a kvantových teček (nanokrystalů) (obr. 3.2.), v nichž díky 
kvantově rozměrovému jevu dochází k modrému posuvu fotoluminiscence vůči 

krystalickému křemíku. Různé modely fotoluminiscence dělí PS na tři hlavní části -
vnitřní krystalické jádro nanostruktur, rozhranní mezi povrchem a jádrem a povrch. 
Luminiscence pochází především z mezipásové zářivé rekombinace, která je závislá 
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nepřímo úměrně na kvadrátu průměru krystalického jádra, a z rekombinace 
samozachyceného excitonu na povrchu nanokrystalů, která na průměru krystalického 
jádra nezávisí a pozoruje se zpravidla okolo 1,6 eV. Vnější kvantová účinnost 

fotoluminiscence je mezi 1-1 O %, poslední LED dioda vytvořená na bázi PS 
vykazovala vnější kvantovou účinnost elektroluminiscence 1 % [6]. Z nelineárních 
optických vlastností jsou podstatné především generace druhé harmonické a velká 
opticky indukovaná změna absorpce [3]. PS by se tak mohl potenciálně používat pro 
přípravu logických hradel v optických počítačích. 

3.2. Křemíkové kvantové jámy a dráty 

PS se připravuje velmi snadno, představuje však poměrně špatně definovaný 
materiál - směs kvantových teček a drátů s širokou distribucí tvarů a velikostí. V 
současné době ale existuje řada především epitaxních metod, které umožňují 

přípravu velmi homogenních a přesně definovaných kvantových struktur, tzv. 
kvantových jam a drátů. Příprava je však velmi nákladná a technologicky velmi 
složitá, což je pro aplikovatelnost poměrně klíčový problém. Měření na těchto 

strukturách velmi dobře odpovídají teoretickým modelům a na jejich základě lze dále 
popisovat složitější, méně homogenní struktury. 

a) Kvantové jámy 
Většinou se jedná o tenké Si vrstvy oddělené vrstvami jiného materiálu (např. 

Si02, Ge, apod.) nebo různé typy supermřížek. Je zajímavé, že skupině 

D.J.Lockwooda se v roce 1996 podařilo naměřit v případě tenké vrstvy (kvantové 
jámy) užší než 3 nm, že křemík již není krystalický [3]. Fitovaná hodnota energie 
zakázaného pásu pro větší rozměry struktury se blíží k 1,6 eV (odpovídá amorfnímu 
Si při 295 K) místo 1,12 eV Gako krystalický Si při 295 K). Je však nutné říci, že 
každá struktura je velmi unikátní a výsledky i teorie řady skupin se často liší. 

b) Kvantové dráty 
Křemíkové kvantové dráty muzeme připravit několika metodami: leptáním 

Si/ Si 1.xGex heterostruktur, elektronovou litografií, reaktivním iontovým leptáním, 
atd. D.D.Ma a spol. [17] například dokázali pomocí technologicky náročného tzv. 
kyslíkem asistovaného růstu vytvořit kvantové dráty o průměru 1 nm, s povrchem 
pasivovaným vodíkem, které vykazovaly luminiscenci v UV oblasti. Pomocí STM 
určili změnu energie zakázaného pásu s průměrem kvantového drátu (l, 1 e V pro 
7 nm, 3,5 eV pro 1,3 nm), která byla v naprosté shodě s teorií kvantově rozměrového 
jevu. V nedávné době byl publikován [ 18] také úspěšný pokus integrace kadmium 
sulfidového laseru ve formě kvantového drátu do silně dopovaného křemíkového 
substrátu. 
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3.3. Křemíkové nanokrystaly (ne-Si) 

3.3.1. Fotoluminiscence v nanokrystalech 

Nanokrystalem (často označovaným jako kvantová tečka) rozumíme uskupení 
stovek až tisíců atomů, kdy prostorový dosah vlnové funkce nosičů resp. excitonů je 
srovnatelný s charakteristickým rozměrem nanokrystalu (typicky v polovodičích 
1 - 10 nm). Krystalová struktura zůstává stejná jako v objemovém polovodiči, ale 
energetické hladiny jsou silně ovlivněny kvantově rozměrovým jevem, což se projeví 
např. kvantováním pohybu kvazičástic. Výhodou je, že stále platí přiblížení 

efektivních hmotností. Oproti kvantovým drátům a kvantovým jamám je v kvantové 
tečce zcela porušena translační symetrie, neboť pohyb je omezen ve všech směrech. 
Hustota stavů v takovém systému dobře odpovídá 8-fci, takže v kvantové tečce může 
existovat jen malé množství excitací a představa e-h plynu či plazmy zde nemá 
smysl. Energetické hladiny jsou v kulovém nanokrystalu přibližně dány vztahem 

E = I!:_(a11,1 J
2 

"·' 2m R ' 
(3.3.1.) 

kde 0:,1,1 je n-tý kořen 1-té Besselovy funkce a R je poloměr nanokrystalu. Toto 
přiblížení platí neuvažujeme-li Coulombovskou interakci elektronu a díry. Pokud 
tuto interakci zahrneme, energie e-h páru se zmenší, dojde ke snížení symetrie 
vlnových funkcí a tím k porušení výběrového pravidla ill=O a začnou se projevovat 

> 5 r--~---..----..-....-..--....-...--...--....--. 
.2. sférický křemíkový nanokrystal 
~ 
cn 

·CO 4 a. 
o 

.r:. 
•Q) 

ffi 3 
N 

•CO 
~ 
co 
N 
Q) 

~ 
Q) 
c 
Q) 

2 

to 1 

EMA (aproximace efektivnlch hmotnosti) 
(výpočet - Takagahara a Takeda 1992) 
LCAO (lineárnl kombinace atomových orbitalů) 
(výpočet - Delerue et al. 1993) 
výpočet- Hill a Whaley (1995) 

e experimentálnl data (Schuppler et al. 1994) 

D experimentálnl data (Furukawa a Miyasata 1966) 

„ • ......... ~ 
2 3 4 5 6 

R[nm] 

Obr.3.3) Energie zakázaného pásu v závislosti na průměru křemíkového nanokrystalu R (dle [ 19]) 

silné nelineární optické jevy. Optické vlastnosti nanokrystalu jsou určeny kvantově 
rozměrovým jevem, povrchovými stavy a vlivem okolí. Kvantově rozměrový jev 
zvětšuje velikost zakázaného pásu („gap opening"), který je pak dán dle vztahu 
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Dle rozměru nanokrystalů můžeme jejich chování rozdělit na 3 skupiny: 

1) Oblast slabého omezení (R>>aB), kde aB je poloměr volného excitonu v bulk-Si. 
Coulombický člen je dominantní, existují zde stabilní excitony, jejichž pohyb je 
kvantován omezujícím potenciálem. 

2) Oblast středního omezení (R=aB), 
Zde neexistují zcela uspokojivé teoretické popisy, ale používá se model "donor
like exciton", který předpokládá lokalizaci díry uprostřed nanokrystalu, přičemž 
pohyb elektronu je kvantován. 

3) Oblast silného omezení (R<<aB), 
Coulombovský člen zde působí pouze jako slabá porucha, dominantní Je 
kvantování pohybu elektronu a díry. 

Také exciton-fononová interakce se se zmenšujícím se rozměrem 

nanokrystalů dost podstatně mění. Zvyšuje se deformační potenciál a tím i vazba 
s akustickými fonony a snižuje se vazba s optickými fonony se slábnoucím vlivem 
Coulombovské interakce. Navíc se zde objevují nové akustické módy fononu -
dýchací, torzní a elipsoidní. 

3.3.2. Fotoluminiscence v ne-Si 

Křemíkovými nanokrystaly (ne-Si) rozumíme části krystalického křemíku o 
průměru asi 3-1 O nm. Připravit se dají mnoha způsoby, např. organickou syntézou, 
dekompozicí silanu, napařováním, iontovou implantací, elektrochemickým leptáním, 
apod. Současné technologie však téměř 

neumožňují přípravu velmi malých ne-Si (cca E(k) 

< 3 nm), a také neumožňují přípravu většího vodivostni pás 

množství ne-Si s úzkou distribucí tvarů a Si nanokrystal 

velikostí. 
Díky silné prostorové lokalizaci nosičů 

můžeme pravděpodobně u velmi malých 
nanokrystalů hovořit o tzv. kvazipřímé pásové 

hv 
struktuře, neboť v důsledku Heisenbergových k 
relací neurčitosti se rozmyva výběrové l[r:111;11il1--~-l9'!~--r;-;1~00~1 
pravidlo pro k-vektor (obr. 3.4). Optické valenčnl pás 

přechody pro M =O začínají být „dovolené", 
což se projeví s klesajícím prumerem Obr. 3.4) Kvazipřímý mezipásový zářivý 
nanokrystalu ve vyšší vnitřní kvantové přechod v křemíkovém nanokrystalu 
účinnosti fotoluminiscence. Není ovšem v důsledku Heisenbergových relací 

přesně známo, jaká velikost nanokrystalů neurčitosti. 

představuje práh pro nástup pozorovatelného 
vlivu kvazipřímých přechodů. V tak malých objemech se snižuje pravděpodobnost 
výskytu nezářivých rekombinačních center (defekty, příměsi), což se také může 
projevit ve výrazném zvýšení kvantové účinnosti fotoluminiscence. Se zmenšováním 
objemu roste poměr povrchu ku objemu a tím roste vliv povrchových pastí. Vhodnou 
pasivací nenasycených, neboli kývavých vazeb (tzv. „dangling-bonds") na povrchu, 
na nichž dochází k nezářivé rekombinaci, tak můžeme také mnohonásobně zvýšit 
pravděpodobnost zářivé rekombinace. U dobře pasivovaných malých nanokrystalů je 
proto fotoluminiscence velmi silná a pozorovatelná pouhým okem i při pokojové 
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teplotě. Se zmenšováním průměru nanokrystalu v důsledku kvantově rozměrového 
jevu dochází navíc ke zvětšování šířky zakázaného pásu a tím k modrému posuvu 
fotoluminiscence. Většina luminiscenčních modelů předpokládá zjednodušený 
systém složený ze tří částí: jádro (o průměru R), povrch a rozhranní mezi povrchem a 
jádrem [3]. Luminiscence z povrchových stavů není závislá na průměru nanokrystalů 
R a u oxidovaných ne-Si je pozorována okolo 1,6 eV. Energie luminiscence 

pocházející z krystalického jádra na průměru závisí jako -~, a se zmenšováním 
R 

nanokrystalu přesně sleduje předpovědi vyplývající z teorie kvantově rozměrového 
jevu. Pokud se energie zakázaného pásu oxidovaného ne-Si zvětší nad jistou hranici 
přibližně okolo 2 eV, energie luminiscence přestane záviset na průměru R (obr. 
3.5b). V současné době se předpokládá, že u oxidovaných ne-Si větších než asi 3 nm 
je luminiscence způsobena zářivou rekombinací volného excitonu, a vlnová délka 
odpovídá předpokladům kvantově rozměrového jevu. Pro menší nanokrystaly (1,5 -
3 nm) luminiscence vykazuje stále modrý posuv, ale již mnohem pomaleji než 
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Obr 3.5) Fotoluminiscenční spektra porézního křemíku různých porozit při pokojové teplotě a) v 
ochranné Ar atmosféře, b) po expozici na vzduchu (oxidaci) při pokojové teplotě (dle [20)). 

v předchozím případě. Pro velmi malé nanokrystaly {<1,5 nm) je luminiscence 
zřejmě důsledkem rekombinace tzv. samozachyceného excitonu na povrchu 
nanokrystalu („self-trapped exciton") a již se se zmenšujícím se průměrem R nemění 
[20]. U ne-Si pasivovaných vodíkem (obr. 3.5a) je luminiscence důsledkem zářivé 
rekombinace volného excitonu pro libovolné R, a energie luminiscence přesně 
sleduje předpovědi kvantově rozměrového jevu [20]. 

Současná měření ukazují, že účinný průřez spontánní emise je řádu 10-18 cm2
, 

z čehož lze určit zářivou dobu života jako -10 µs [21 ]. To je v dobrém souladu 
s teorií a experimenty [20]. 

Dynamika i spektrální průběh fotoluminiscence oxidovaných ne-Si vykazují 
poměrně velmi silnou teplotní závislost. Se snižováním teploty od pokojové až do 
100 K se PL posouvá ke kratším vlnovým délkám a zvyšuje se její intenzita. Pro 
teploty nižší než I 00 K se intenzita PL začne snižovat a vlnová délka se už nemění 

KNIHOVNA MAT • .ffZ. FAKULTY 
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Ke Karlovu 3 
121 16 Praha 2 
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[3]. Je tedy možné, že mikroskopický mechanismus fotoluminiscence je pro nízké 
teploty odlišný od výše zmiňovaného modelu. 

Doznívání fotoluminiscence oxidovaných ne-Si při pokojové teplotě není 
exponenciální, ale dá se velmi dobře popsat tzv. „stretched" exponenciální funkcí 
[22] 

(3.3.2.) 

kde lo je konstanta, r je celková doba života ap je konstanta mezi O a 1. Toto chování 
odpovídá chování nehomogenního systému interagujících ne-Si, kde se energie 
předává mezi většími (menší Eg) a menšími (větší Eg) nanokrystaly [22]. Pro vysoké 
teploty r·' exponenciálně závisí na energii emise a na teplotě. Při nízkých teplotách 
pod 100 K se závislost na energii emise přestává projevovat. To opět zřejmě 
znamená, že při nízkých teplotách je mikroskopický mechanismus jiný než při 
vysokých teplotách. Ukazuje se, že tyto teplotní závistlosti r a intenzity PL mohou 
být důsledek rozštěpení základního stavu excitonu [3]. V důsledku výměnné 
interakce elektronu a díry je základní excitonový stav rozštěpen na singletní a 
tripletní stav o asi IO meV, přičemž tripletní stav je energeticky nižší. Při nízkých 
teplotách {< 20 K) je obsazený pouze tripletní stav, který má dlouhou dobu života 
(ms) zářivé rekombinace, neboť je spinově zakázán. Při vyšších teplotách se 
obsazuje i singletní stav s mnohonásobně kratší dobou života zářivé rekombinace, a 
kvantová účinnost fotoluminiscence se zvyšuje. 

3.3.3. Elektroluminiscence materiálů s ne-Si 

Ze současných měření vyplývá, že mikroskopický mechanismus 
elektroluminiscence a fotoluminiscence je pravděpodobně stejný [22]. Teplotní 
závislost elektroluminiscenční intenzity vykazuje stejné efekty jako u 
fotoluminiscence a doznívání intenzity elektroluminiscence lze popsat stejnou tzv. 
„stretched" exponenciální křivkou. Jelikož je velmi obtížné u ne-Si v Si02 matrici 
dosáhnout dobrých elektrických transportních vlastností, jedná se zřejmě spíše o 
nárazovou elektroluminiscenci. Nosiče pravděpodobně tunelují přímo mezi 
jednotlivými nanokrystaly, v nichž dochází vlivem srážek vysokoenergetických 
elektronů ke generaci e-h párů, které následně zářivě rekombinují. Při vyšších 
koncentracích ne-Si v matrici je však možné, že se vytvoří poměrně hustá síť 

navzájem propojených nanokrystalů, které vytvoří perkolační dráhy pro injekční 
elektroluminiscenci. Transportní vlastnosti dané struktury lze dobře určit měřením 
VA charakteristiky. Je zajímavé, že měření skupiny F. Prioly v Catanii navíc ukazují, 
že excitační účinný průřez je pro elektroluminiscenci asi o dva řády vyšší, než pro 
fotoluminiscenci [22]. 
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3.3.4. Optický zisk v ne-Si 

V krystalickém křemíku nelze dosáhnout zesílení světla stimulovanou emisí, 
neboť za prvé není možné čerpáním realizovat kladný optický zisk kvůli 

konkurenčnímu procesu absorpce na volných nosičích a za druhé při vyšších 
intenzitách čerpání se začíná silně projevovat Augerova rekombinace [23). 
Nemožnost realizace kladného optického zisku vyplývá z toho, že účinný průřez pro 
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Obr. 3. 6) Závislost účinného průřezu pro mezipásovou zářivou rekombinaci a absorpci na volných 
nosičích na energii zakázaného pásu a vlnové délce emise. Data pro a,111 a aFcA)sou převzata z [24}, 
[25] [26]. Šedý kruh vyznačuje odhad experimentáln í nepřesnosti naměřených křivek v okolí bodu 
křížení. 

spontánní emisi ae111 (úměrný absorpčnímu koeficientu pro mezipásovou zářivou 
rekombinaci a.e111 ) je v krystalickém křemíku, na rozdíl od polovodičů s přímým 
zakázaným pásem, řádově menší než účinný průřez absorpce na volných nosičích 
aFcA (úměrný koeficientu absorpce na volných nosičích a.FcA) [23). Se zmenšujícím 
se průměrem nanokrystalu však aem roste, neboť charakter přechodů se mění na 
kvazipřímý a zároveň aFcA se zmenšuje, neboť dle Drudeho modelu platí aFcA~t..?, 
kde A.je vlnová délka emise. Pod určitým průměrem nanokrystalů (obr. 3.6) se relace 
mezi aFcA a aem obrátí a bude možné stimulované emise dosáhnout. V současné době 
není ještě příliš jasné jak velký tento průměr je, ale očekává se přibližně okolo 2 nm. 
Problémem však stále zůstává právě příprava takto malých ne-Si. 

Současný velmi diskutovaný model mechanismu stimulované emise v ne-Si 
stojí na představě 4-hladinového systému [21) (obr. 3.7). Hladiny 1,4 jsou valenční a 
vodivostní pás, mezi nimiž dochází k inverzi populace optickým čerpáním. Hladiny 
2,3 jsou hladiny silanonu (Si=O), který se vytváří na povrchu oxidovaného ne-Si. 
Mezi těmito hladinami dochází zřejmě ke stimulované emisi. Nezářivá relaxace 
excitovaných nosičů z hladiny 4 na 3 a z hladiny 2 na 1 je řádu ps, doba života 
nosičů na hladině 3 je řádu µs. Kinetické rovnice, které z tohoto modelu vyplývají 
dobře popisují řadu experimentálních výsledků, např. [27). 
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Obr. 3. 7) Schematický nákres étyřhladinového modelu oxidovaného ne-Si (dle [21}) 
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Pro potenciální aplikaci v laserových diodách integrovaných do Si 
mikroelektroniky je nutné vytvořit také Si mikrorezonátor s vysokou kvalitou, a 
optický zisk v Si budit elektrickým polem namísto optického záření. Si 
mikrorezonátor, jak jsme se již zmiňovali výše, před několika měsíci demonstrovali 
např. [12], a optický zisk buzený elektrickým polem na Si systému, pokud je nám 
známo, zatím nepozoroval nikdo. 



Experimentální výsledky 



Kapitola 4 

Příprava vzorků 

V rámci své diplomové práce jsem především rozpracovala jednoduchou 
metodu přípravy ne-Si v Si02 matrici, navrženou V. Švrčkem a poprvé popsanou v 
[28] . Touto metodou jsem připravila řadu samonosných vzorků s různými 
koncentracemi ne-Si v matrici, které sloužily především k měření fotoluminiscence a 
optického zisku. Podařilo se také připravit první řadu tenkovrstvých vzorků pro 
měření elektroluminiscence a základních transportních vlastností, a koloidní 
homogenní roztoky ne-Si v nepolárních rozpouštědlech glycerinu a ethylenglykolu 
pro měření optického zisku. 

4.1. Příprava ne-Si 

Základem všech připravovaných 
vzorků je porézní křemík (dále jen PS -
porous silicon), vyrobený standardní 
metodou elektrochemického leptání 
křemíkové krystalické desky 
v ethanolovém roztoku 50 % kyseliny 
HF v poměru I :2,5 (50 % HF/UV 
ethanol). Kvalitu PS ovlivňuje řada . I. 
parametrů jako např. doba leptání -.., 
(2 hod), hustota leptacího proudu 
(1,6 mA/cm2

), osvětlení (běžné 1' 
osvětlení, tj. bez zatemnění), typ (p-typ) 
a povrchová úprava Si desky (leštěná), 
geometrické uspořádání elektrodové 
soustavy vůči leptanému substrátu (obr. 
4.1 ), materiál elektrod (Pt), teplota 

Obr. 4.1) Geometrické uspořádání leptací 
aparatury (1- rotující Pt katoda, 2-teflonová 
leptací nádoba, 3- Si substrát, 4- spodní 
nerezová anoda) 

(300 K), atd. Poměrně malá změna v podmínkách 
přípravy má za následek zcela odlišné luminiscenční a 
morfologické vlastnosti výsledného PS. Námi použitá 
sada parametrů (uvedená v závorkách) se osvědčila po 
řadě let výzkumu věnovaného tomuto materiálu na 
pracovištích UK a FZÚ A VČR a během své práce jsem 
ji neměnila. Výsledkem je homogenní, silně oranžově 
c~ 720 nm) na vzduchu při pokojové teplotě 

luminiskující PS (obr. 4.2). Díky velkému aktivnímu 
povrchu porézní struktury nejsou vlastnosti takto 
připraveného PS na vzduchu stabilní a je nutné jej 
účinně pasivovat. Mechanickou pulverizací PS můžeme 

Obr.4.2) Fotografie silné 
foto luminiscence PS 
excitované UV zářením při 
pokojové teplotě na vzduchu. 
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získat jednotlivé ne-Si (R ~ 3 nm) a větší komplexy složené ze vzájemně 
pospojovaných ne-Si (cca ~ 1 µm). Pulverizovaný PS vykazuje stejně intenzivní 
fotoluminiscenci jako původní PS, lehce posunutou do červené spektrální oblasti 
(zřejmě v důsledku ztráty nejmenších nanokrystalů mechanickou pulverizací na 
vzduchu (viz diskuze v kapitole 5.2.2.)). Vlivem kvantově rozměrového jevu tyto 
nejmenší nanokrystaly svítí právě v krátkovlnnější spektrální oblasti, což způsobuje 
červený posuv spektra. Pulverizací PS o ploše cca 10 cm2 získáme asi 0,1 mg ne-Si, 
což by znamenalo a i 3.10 15 jednotlivých nanokrystalů o poloměru 3 nm. Samostatné 
ne-Si nejsou pro další měření vhodné a je nutné je pasivovat v nějaké matrici, jejíž 
případná fotoluminiscence neovlivní PL spektra vlastních zkoumaných ne-Si. 
V dalších kapitolách 4.2- 4.4 popisuji možné způsoby využití pulverizovaného PS. 

4.2. Příprava samonosných vzorků ne-Si v Si02 P509 
matrici 

V analogii se vzorky připravenými 
metodou iontové Si+ implantace do Si02 
skleněné matrice, nebo ještě lépe Si02 
matrice sol-gel (solidifikující roztok 
tetrametoxysilanu s kyselinou HN03), byla 
na pracovišti FZÚ A VČR vyvinuta nová 
metoda využívající komerční roztoky 
vyráběné americkou firmou 
FILMTRONICS (Semiconductor process 
materials), tzv. spin-on-diffusant P509 a 
B155, standardně používané 
v křemíkových integrovaných 
technologiích pro legování Si 
krystalických desek fosforem (P509) a 
bórem (B 155). Dále budu tyto roztoky 
nazývat jen P509 Si02, případně B155 
Si02 Ude v podstatě o příslušně legovaný 
sol Si02). Tyto roztoky na vzduchu za 
běžné pokojové teploty během několika 
hodin solidifikují za vzniku cire 
samonosné Si02 matrice s příměsí fosforu 

oskopic 
yveta 

-4mm 

Obr.4.3) Schematické znázornění struktury 
samonosného vzorku ne-Si v P509 (popř. 

Bi 55) Si02 ve spektroskopické kyvetě. 

či bóru. Před solidifikací je do roztoku možné přimíchat ne-Si získané pulverizací PS 
a směs homogenizovat v ultrazvukové lázni cca 1 hod. Vzorky je možné 
solidifikovat ve spektroskopických kyvetách s rozměrem dna lxl cm2

, nebo 
0,5xl cm2 (sklo, herasil, křemen), v nichž lze vzorky později přímo měřit (obr. 4.3„ 
4.4). Takové vzorky mají v názvu kromě data přípravy v závorce také označení 
velikosti a druhu kyvety, např. #021018 (S(U), P(B), herasil) (vzorek byl vyroben 
18.10.2002 do „široké" („úzké") kyvety (S (U)) (tj. lxl cm2 (0,5xl cm2

)) 

z herasilového skla a obsahoval Si02 matrici dopovanou fosforem (bórem) (P (B))). 
První takto připravované vzorky byly po solidifikaci z kyvet vyjmuty, ale vzhledem 
k tomu, že vzorky jsou poměrně křehké, ponechávali jsme je později i po solidifikaci 
v kyvetách. V obou případech budu vzorky nadále označovat jako samonosné. 
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Jak již bylo zmíněno vyse, pulverizovaný PS se zřejmě neskládá pouze 
z jednotlivých nanokrystalů (R - 3 nm), 
ale ze značné části i z komplexů 
(- 1 µm) shluků ne-Si. Vzorky 
obsahující ne-Si totiž vykazují silnou 
fotoluminiscencí okolo 720 nm, což 
odpovídá velikosti ne-Si okolo 3 nm, ale 
části pulverizovaného PS neprojdou 
fitrem pro selekci 1 µm částic. Tyto 
komplexy vlivem gravitace dosedají 
v průběhu solidifikace na dno a tvoří tak 
ve vzorku silně koncentrovanou 
(- 15 obj.%) vrstvu ne-Si o tloušťce 

řádově desítek µm (viz kapitola 5.2.6). 
Celý vzorek po solidifikaci má v řadě 
případů tloušťku řádu jednotek mm (obr. 

Obr. 4.4) Fotografie viditelné fotoluminiscence 
samonosného vzorku ne-Si v P509 Si02 matrici 
o koncentraci 1019 Ncs/cm3

, buzené UV zářením 
při pokojové teplotě na vzduchu. 

4.3). Takto vytvořené vzorky jsou již oproti původnímu PS poměrně časově stabilní 
díky velmi dobré a již neměnné pasivaci povrchu ne-Si kyslíkem a případně též 
dopantem v P509 a B155 Si02 mat1ici. Patrně vlivem dopantů v matrici se 
fotoluminiscence vzorků lehce posouvá od původních -750 nm pulverizovaného PS 
k - 720 nm (viz kapitola 5.2.3). 

Tento postup byl základem přípravy sady vzorků s různými koncentracemi 
ne-Si v matrici P509 Si02 (přibližně 3 obj.% - 45 obj.%) a jednoho vzorku ne-Si 
v matrici B 155 Si02. Technologická a finanční nenáročnost (oproti např. iontové 
implantaci) nejsou jediné výhody této nové metody. Nejpodstatnějším přínosem je 
především možnost připravit vzorky s takřka libovolnou koncentrací ne-Si v Si02 

matrici, v podstatě až k mezi soudržnosti takového materiálu (očekáváme asi 
50 obj.%). Ostatní dostupné metody tuto možnost nemají, nebo jen za cenu ztráty 
dobrých fotoluminiscenčních vlastností materiálu. Vzorky připravené touto metodou 
umožňují pak měření v širším intervalu koncentrací (viz kapitola 5.2.7). Nevýhodou 
však zůstává nehomogenita a malá optická kvalita výsledného materiálu. 
Nehomogenita těchto samonosných vzorků způsobuje, že měření optického zisku 
prováděná na témže vzorku vykazují náznaky optického zisku pouze v některých 
místech a že se začínají objevovat artefakty, které se ve výsledném měření projevují 
podobně jako optický zisk a komplikují tak interpretaci výsledků (viz kapitola 5.3.2). 
Elektrochemickým leptáním navíc neumíme připravit větší množství ne-Si s úzkou 
distribucí velikostí a tvarů, což ovlivňuje podstatnou měrou všechna prováděná 
optická měření. Větší nanokrystaly mají užší zakázaný pás než malé nanokrystaly, 
což se projevuje např. v nehomogenním rozšíření fotoluminiscenčních spekter 
(FWHM - 200 nm). Navíc velké komplexy složené z řady malých ne-Si rozptylují 
viditelné světlo, což vnáší nežádoucí optické ztráty. Tyto komplexy vznikají 
navzdory dlouhodobému působení ultrazvukové lázně, a lze je částečně odstranit 
hrubým odfiltrováním a pomocí několikanásobné sedimentace (obojí v roztoku UV 
ethanolu s ne-Si). 
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4.3. Příprava koloidních roztoků ne-Si s glycerinem a 
ethylenglykolem 

Nepolární rozpouštědla jako glycerin a ethylenglykol, která se používají např. 
k rozpouštění barviva v barvivových laserech, lépe smáčejí povrch ne-Si nežli 
polární rozpouštědla Uako např. námi užívaný UV spektroskopický ethanol), a 
alespoň částečně tak brání shlukování nanokrystalů [29]. Problémem však je, že tato 
nepolární rozpouštědla se vypařují velmi pomalu, takže již není možné bez většího 
nežádoucího zahřívání získat zpět suchý nanokrystalický prášek pro 
přípravu samonosných vzorků a je nutné vzorky ponechat ve formě roztoku. 
V předchozí analogii s barvivovým laserem se zdá být dalším vhodným krokem 
příprava vysoce koncentrovaného homogenního roztoku, sloužícího v barvivovém 
laseru namísto barvivového roztoku jako aktivní prostředí. V takovém případě se 
nabízí možnost ověření existence optického zisku v dalším materiálu na bázi Si. 
Problémem v tomto případě je příprava tak obrovského množství ne-Si. Na 1 ml 
rozpouštědla bychom potřebovali pro dosažení dostatečné koncentrace asi 0,5 g ne-Si 
(odhadovaná mezní koncentrace pro dosažení optického zisku je asi 10 19 Ncs/cm3

, 

což odpovídá asi 14 obj.% ne-Si v Si02 matrici [30]), což při standardní rychlosti 
přípravy (O, 1 mg za 2 hodiny) znamená odhadem asi 1 O 000 hodin práce. Při měření 
optického zisku na těchto roztocích metodou SES a VSL, které jsme připravili zatím 
pouze v koncentracích asi 0,1 obj.% (což je pro dosažení optického zisku patrně 
málo), jsme se tedy zaměřili pouze na vliv homogenity vzorku na měření těmito 
metodami. Právě zřejmě díky vysoké homogenitě těchto roztoků oproti samonosným 
vzorkům se nám podařilo takřka úplně eliminovat artefakty, které se projevovaly 
podobným exponenciálním prohnutím VSL křivky pro malé délky excitačního 

proužku jako při kladném optickém zisku (viz kapitola 5.3.3.), a znemožňovaly tak 
přímočarou interpretaci VSL měření. Tyto artefakty tak patrně způsobuje především 
nehomogenita samonosných vzorků a špatně definovaná výstupní hrana 
samonosných vzorků pro měření metodou VSL, která se v případě roztoků přesně 
shodovala s vnitřní stěnou kyvety. 

4.4. Příprava tenkovrstvých vzorků pro 
elektroluminiscence 

.,,..,,. , 
meren1 

Pro další možnou aplikaci 
materiálů na bázi ne-Si, jako 
aktivního prostředí křemíkového 

polovodičového laseru nebo 
elektroluminiscenční diody, je nutné 
přejít od optického buzení 
luminiscence k elektrickému. Pro 
měření případné elektroluminiscence 
jsme připravili slabě usměrňující 

sandwichovou strukturu na bázi 
ne-Si [Ali Si deska (p, n typ)/ ne-Si v 
P509 Si02/ Au] (obr. 4.5) metodou 
spin-coating ve spolupráci s Ústavem 
anorganické chemie A VČR v Řeži. 
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Obr.4.5) Sandwichová struktura vzorků určených 
pro měření elektroluminiscence, připravených 

metodou spin-coating (1-Au kontakt, 2- tenká vrstva 
ne-Si v Si02 matrici, 3- P, či N typová Si krystalická 
deska, 4-spodní Al kontakt) 
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Tenká vrstva P509 Si02 s ne-Si dosahuje tloušťky okolo 300 nm, horní transparentní 
zlaté kruhové kontakty o průměrech I mm a 2 mm (tloušťka asi 80 nm) byly 
napařeny po třech či pěti na vzorek. Objemová koncentrace ne-Si v roztoku P509 
před solidifikací dosahovala zlomků procenta (tj. asi 1017 Ncs/cm3

), avšak vzhledem 
k tomu, že ne-Si byly v tenké vrstvě solidifikované matrice Si02 P509 rozmístěny 
velmi nehomogenně, lokální koncentrace ne-Si byla řádově vyšší. Tato 
nehomogenita byla pozorovatelná pouhým okem, a jevila se jako makroskopické 
shluky ne-Si. Tyto shluky vykazovaly standardní intenzivní fotoluminiscenci při 
pokojové teplotě na vzduchu okolo 720 nm, v několika případech silně zúženou. 
Toto zúžení je patrně důsledek lokálně užší distribuce velikostí ne-Si. Ačkoliv se 
jednalo o první pokusnou řadu tenkovrstvých vzorků určených pro měření 
elektroluminiscence svého druhu, je zajímavé, že i přesto vzorky vykazovaly 
zajímavé poměrně dobře definované transportní vlastnosti a v řadě případů také 
relativně slabou elektroluminiscenci (viz kapitola 5.4.2.). 
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Kapitola 5 

Výsledky měření 

5.1. Spektrální odezva fotoluminiscenční aparatury 

Detekovaná luminiscence vzorku je vždy částečně zkreslena průchodem 
optickými prvky a detekční měřící soustavou. Každý optický prvek má svoji 
charakteristickou spektrální propustnost a optické vady, detekční soustava může mít 
velmi složitý průběh spektrální citlivosti. Abychom mohli artefakty způsobené 
detekčním systémem odstranit, musíme je nějakým způsobem kvantifikovat. To lze 
např. proměřením spektrální odezvy aparatury na záření o známém spektrálním 
průběhu. Dobře definované je např. záření černého tělesa, které poskytují některé 
speciálně konstruované zdroje světla (tzv. páskové kalibrační lampy). Jejich použitím 
namísto luminiskujícího vzorku můžeme tuto spektrální odezvu aparatury velmi 
přesně určit. Výslednou korekční křivku f(v) získáme jako poměr vyzařovací 

charakteristiky kalibrační lampy IJ(v) a naměřeného emisního spektra li(v). Touto 
křivkou potom pro případnou korekci stačí každé spektrum Ide1(v) vynásobit a tím 
eliminovat artefakty způsobené měřící aparaturou a získat skutečné spektrum /pL(v) 
dle: 

/ 1(v) 
I PL (v)= f(v)Ic1c, = --/dc1 · 

/ 2 (v) 

5.1.1. Měření korekční křivky 

(5.1.1.) 

Spektrální odezvu aparatury ve spektroskopické laboratoři KCHFO MFF UK, 
na níž jsme měřili fotoluminiscenční (PL) spektra většiny vzorků, jsme měřili pro 
několik typických experimentálních uspořádání (obr. 5.1) s nahrazením excitačního 
zdroje kalibrační wolframovou lampou (2) (ORIEL Tungsten Halogen Lamp 
(200 W, 6,5 A)), se známou vyzařovací charakteristikou. Aparatura zahrnovala 
emisní monochromátor HT-20 se třemi různými mřížkami (FIR, IR, VIS) (9) a třemi 
různými nejčastěji používanými šířkami vstupních a výstupních štěrbin (2 mm, 
1 mm, 0,5 mm) (8), kryostat (4) a fotonásobič FN R636-10 (U= -1250 V) (JO). 
Kalibrační křivku jsem měřila pro všechny běžně používané kombinace parametrů. 
Později se však ukázalo, že nejvhodnější pro další měření je pouze jedna kombinace 
a to: monochromátor HT-20 s IR mřížkou a s 1 mm štěrbinami, fotonásobič FN 
R636-10, vše bez kryostatu, neboť jsme měření prováděli za pokojové teploty. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o pomocné měření, uvádím zde pouze tuto jednu 
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kalibrační křivku spolu s vyzařovací charakteristikou kalibrační lampy (obr. 5.2). 
Intenzita detekovaného emisního spektra kalibrační lampy klesá okolo 900 nm, což 
je způsobeno prudkým poklesem citlivosti fotonásobiče. Tři zářezy ve spektru okolo 
460 nm, 570 nm a 740 nm jsou tzv. Woodovy anomálie způsobené IR mřížkou 
emisního monochromátoru HT-20. 

IM 
3 

Obr. 5.1) Experimentální uspořádání měření spektrální odezvy měřící aparatury (1- zdroj 40 V, i O A, 
2- kalibrační lampa, 3- odstínění světelného pozadí, 4- kryostat (4 křemenná skla na průchod), 5-
štěrbina, 6- čočka, 7- mechanický přerušovač světla (chopper), 8- štěrbina monochromátoru, 9-
monochromátor HT-20 se třemi mřížkami, JO-fotonásobič FN R636-10, 11- synchronní detektor) 
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Obr.5.2) Graf vyzařovací charakteristiky kalibrační wolframové lampy ORIEL Tungsten Halogen 
Lamp, detekovaného emisního spektra kalibrační lampy a výsledné korekční křivky. (Měřeno za 
pokojové teploty na vzduchu, spektra jsou normalizována) 
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5.2. Fotoluminiscenční měření 

Jedním ze základních charakterizačních měření polovodičů je měření 

fotoluminiscenčních (PL), mikro-fotoluminiscenčních (µ-PL) a excitačních spekter 
(PES). PL spektra ukazují na jakých vlnových délkách a s jakou intenzitou vzorek 
emituje světlo při dané excitaci, přičemž µ-PL spektra jsou navíc schopna dosáhnout 
jistého prostorového rozlišení emise. Spektrum PES do jisté míry zastupuje měření 
absorpce materiálu s tím rozdílem, že zde je viditelná pouze absorpce stavů, které 
jistým způsobem (byt' zprostředkovaně) souvisí se zkoumanou emisí světla. Jelikož 
mým úkolem bylo především optimalizovat přípravu vzorků vzhledem k dalšímu 
měření možného optického zisku, nebylo nutné měřit přímo absorpční spektrum, ale 
pro základní charakteristiku vzorků stačilo pouze PES spektrum. Jelikož se jednalo 
pouze o doplňkové měření, nebudu se výsledky měření PES spekter zde více 
zabývat. Princip měření luminiscenčních spekter je velmi jednoduchý a spočívá 
v tom, že na luminiskující materiál necháme dopadat excitační fotony a detekujeme 
v uspořádání na průchod (tenké transparentní vzorky) nebo v uspořádání na odraz 
emitované záření. Při měření PL a µ-PL fixujeme vlnovou délku excitace a 
detekujeme v širokém spektrálním oboru. Při měření PES spektra je tomu naopak: 
fixujeme detekční vlnovou délku a excitujeme postupně na různých vlnových 
délkách. Mechanismy, které se na fotoluminiscenci podílejí, můžeme určit dalším 
měřením absorpčního spektra, doznívání fotoluminiscence, měřením závislosti 
intenzity emise na intenzitě buzení atd., což již ovšem nezapadá do rámce této 
diplomové práce. Při různých teplotách se může vyzařovací charakteristika 
luminiskujícího materiálu podstatně měnit, neboť se mohou objevovat nové, nyní 
energeticky dovolené zářivé mechanismy a jiné postupně zanikat. To však nemusíme 
uvažovat, neboť všechna měření byla prováděna při pokojové teplotě. 

Měření luminiscenčních spekter sloužila především jako charakterizační měření 
vzorků určených pro měření optického zisku. Parametry, které jsme při této 
charakterizaci sledovali, byly poloha maxima a intenzita PL spektra. Jak vyplývá 
z diskuze v kapitole 3.3.4., pro možný optický zisk je nutné dosáhnout co nejkratší 
vlnové délky emise při maximální intenzitě emise. Tyto parametry závisí na řadě 
faktorů, které bylo možné při přípravě vzorků měnit. Těmito faktory byly v mém 
případě koncentrace ne-Si v Si02 P509 matrici, pasivace, popř. dopování ne-Si 
fosforem (popř. bórem) a selekce menších nanokrystalů filtrací pomocí 
několikanásobných sedimentací v UV spektroskopickém ethanolu. V dalších 
kapitolách uvádím výsledky měření vlivu těchto faktorů spolu s měřením tlouštěk a 
homogenity vrstev ne-Si s Si02 P509 matrici samonosných vzorků. 
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5.2.1. Experimentální uspořádání 

a) Měření PL a PES spekter ve spektroskopické laboratoři KCHFO MFF UK 
(obr. 5.3) 

Pro měření excitačních spekter je nutné mít excitační zdroj s širokou spektrální 
vyzařovací charakteristikou. Na pracovišti KCHFO MFF UK je k dispozici Xe lampa 
(1), z jejíhož spektra je možné excitačním monochromátorem (2) vybrat vhodnou 
vlnovou délku. Pro měření PL spekter to bylo 380 nm, odpovídající maximu PES 
spektra. V uspořádání na odraz 
jsme nechali dopadat excitační 

fotony na luminiskující vzorek 
(6), který emituje do všech 
směrů. Mezi vzorek a excitační 
monochromátor je vhodné vložit 
barevný filtr (5) (např. BG3 
s přibližně konstatní propustností 
mezi 280- 480 nm) k případnému 
potlačení nevhodných vlnových 
délek. Sběrným optickým 
systémem vybereme co největší 

prostorový úhel emise, kterou 
přes další barevný filtr (7) (např. 
GG495 s absorpční hranou na 
495 nm), omezující vstup zbytků 
excitačního záření do detekčního 
systému, fokusujeme na vstupní 
štěrbinu emisního 
monochromátoru HT-20 (9). 
Emisní monochromátor HT-20 
má k dispozici 3 mřížky pro 
různé spektrální oblasti detekce: 
VIS („visible") pro 200-850 nm, 
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Obr. 5.3) Experimentáln í uspofádání mél'ení PL a PES 
spekter (1-Xe lampa, 2-excitační monochromáror H20. 
3- štěrbina, 4- mechanick;í p1~erušovač svěrla (chopper), 
5- barevný fllrr BGJ, 6- vzorek, 7- barevný fllrr GG495, 
8- štěrbina, 9- emisní monochromátor HT20 (1 mm 
štěrbiny a IR mřížka), 10- fotonásobič FN R636-10, ] ]
zesilovač, 12- synchronní detektor, 13- PC, 14- stínění) 

IR („infrared") pro 400- 1600 nm a FIR („far infrared"). Jelikož samotná Si02 

matrice vyzařuje okolo 580 nm a ne-Si okolo 720 nm, je IR mřížka pro naše měření 
nejvhodnější, neboť efektivně zeslabuje signál z matrice a zesiluje signál 
z nanokrystalů. Problémem je, že vzhledem k širokému spektrálnímu pásmu má tato 
mřížka horší rozlišení. Tomu odpovídají vhodně široké štěrbiny emisního 
monochromátoru, v našem případě 1 mm. Spektrálně vybraný optický signál se mění 
na elektrický ve fotonásobiči FN R636-1 O (1 O) (napětí U= -1250 V), zesiluje 
zesilovačem (11) a měří synchronním detektorem (12) napojeným na mechanický 
přerušovač světla (chopper) (4) . Celý experiment byl automatizován a řízen pomocí 
PC (13). Na této aparatuře byla měřena spektra 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.16. Všechna 
měření PL spekter byla prováděna na vzduchu za pokojové teploty. 



5. Výsledky měření 

b) Měření u-PL spekter v Ústavu fyzikální biologie v Českých Budějovicích 
(obr. 5.4) 

41 

Prostorově rozlišená fotoluminiscenční spektra jsme měřili na pracovišti Ústavu 
fyzikální biologie v Českých Budějovicích. Jako excitační zdroj sloužila Hg výbojka 
(1), z níž bylo možné vybrat excitačním filtrem (2) vlnovou délku 450 nm. Excitační 
paprsek byl optickým mikroskopem OLYMPUS IX70 (3) (s mikroskopickým 
objektivem zvětšujícím 60 x) fokusován na vzorek (4), a emitované fotony byly 
v uspořádání na průchod detekovány přes zobrazovací spektrometr Triax 320 (5) 
kapalným dusíkem chlazenou CCD kamerou (6). Experiment byl automatizován a 
řízen pomocí PC (7). V tomto uspořádání byly měřeny grafy na obr. 5.11, 5.12, 5.14, 
5.17a5.18. 
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Obr. 5.4) Experimentální uspořádání měření µ-PL spekter (1- Hg výbojka, 2- excitační filtry, 3-
optický mikroskop OLYMPUS IX70, 4- vzorek, 5- zobrazovací spektrometr Triax 320, 6- CCD 
kamera, 7- PC) 

5.2.2. Vliv pulverizace na polohu maxima PL spektra 

Vliv pulverizace je možné určit porovnáním PL spektra PS fixovaného na 
krystalickém substrátu a téhož pulverizovaného PS, neboli ne-Si. Čekali bychom, že 
pulverizace na vzduchu jako taková není ideální způsob získávání ne-Si z PS, neboť 
hmotnost nanokrystalu o průměru 3 nm je asi 33.10-21 g, a Brownovým pohybem na 
vzduchu bychom o ně mohli snadno přijít. To by se mělo do jisté míry projevit 
v červeném posuvu PL spekter ne-Si oproti PS (28]. Většina ne-Si se zdá být však 
spojena do velkých těžkých komplexů, možná i se zbytky krystalického Si (neboť 
spektrální poloha maxima fotoluminiscence sice odpovídala průměru ne-Si asi 3 nm, 
ovšem pulverizovaný PS není podle našich zkušeností možné profiltrovat přes 1 µm 
filtr). Zdá se tedy, že i přes to, že o značnou část velmi malých nanokrystalů 
přicházíme, velké množství jich zůstává v těchto relativně těžkých komplexech. 
Z grafu na obr. 5.5 je patrný malý červený posuv PL spektra způsobený tímto 
úbytkem. Úzké maximum v okolí 718 nm odpovídá spektrální emisní čáře excitační 
Xe lampy. 



5. Výsledky měření 

1,0 

0,8 

::I !!. 0,6 
ev -·;:;; 
&i 0,4 -.5 
...J 
ll.. 

0,2 

o.o 

42 

Vliv pulverizace 
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Obr. 5.5) Graf korigovaných Pl spekter PS a pulverizovaného PS (ne-Si) (Úzké maximum u 718 nm 
odpovídá spektrální čáře excitační Xe lampy; spektra jsou normalizována; měřeno ve spektroskopické 
laboratoři KCHFO MFF UK). 

5.2.3. Vliv dopované matrice Si02 na polohu maxima 
PL spektra samonosných vzorků 

V řadě publikací se v poslední době 
objevují nové metody, které se snaží zvýšit 
účinnost fotoluminiscence křemíku, a 
jednou z nich je pasivace nenasycených 
(kývavých) vazeb na povrchu ne-Si 
fosforem [31] [32] [33] [34] [35]. 
Výsledky merem elektron-spinové 
rezonance a PL spekter na vzorcích ne-Si 
ve fosforosilikátovém skle (PSG) ukazují, 
že s rostoucí koncentrací fosforu se snižuje 
signál odpovídající právě volným 
kývavým vazbám a intenzita 
fotoluminiscence roste (obr. 5.6) [34]. 
S dalším zvyšováním koncentrace fosforu 
nad jistou hranici dochází však opět 
ke snižování intenzity PL (obr. 5.7). Je 
zajímavé, že oproti PL spektrům 
nedopovaných vzorků se spektrum 
dopovaných s rostoucí koncentrací fosforu 
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Obr. 5.6) Pl spektra ne-Si ve fosforo
si/ikátovém skle (PSG) při různých 
koncentracích fosforu v matrici za pokojové 
teploty (dle {34]) 
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neustále posouvá do krátkovlnné spektrální oblasti [35]. U nízkých koncentrací (obr. 
5.6) to není ještě příliš viditelné, ale u velmi vysokých koncentrací, při nichž již 
zřejmě dochází ke smzovam 
kvantové účinnosti fotoluminiscence, 
je posuv patrný na první pohled (obr. 
5.7). 

Vysvětlení těchto efektů je 
následující. Nejprve atomy fosforu 
v Si02 pasivují volné vazby na 
povrchu ne-Si. Pro velké koncentrace 
fosforu však zřejmě začínají atomy 
fosforu difundovat také dovnitř 
nanokrystalů, a to s větší 

pravděpodobností (snáze) do těch 
větších. Po excitaci optickým 
zářením, které v těchto ne-Si vytvoří 
volný e-h pár, jsou uvnitř 

nanokrystalu (těsně u sebe) přítomny 
tři kvazičástice: 2 elektrony, z nichž 
jeden pochází z ionizovaného donoru 
a 1 díra. Dochází pak zřejmě k 
nezářivé Augerově rekombinaci a 
tyto větší nanokrystaly téměř nesvítí. 
Fotoluminiscenci pak způsobují 
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Obr. 5. 7) Pl spektra ne-Si dispergovaných 
v solidifikovaných legovacích roztocích P506, P507, 
P509 (fosforem legovaná Si01 matrice) a 
v nedopovaném roztoku 700A. (čistá Si01 matrice) 
(dle [35)) 

zářivé přechody v menších nanokrystalech a to tak, že čím větší koncentrace fosforu, 
tím menší nanokrystaly (a tím méně nanokrystalů) svítí. Menší nanokrystaly emitují 
díky kvantově rozměrovému jevu u kratších vlnových délek, což způsobuje 
pozorovaný modrý posuv fotoluminiscence. Velmi povzbudivé je to, že vzorky 
připravované metodou využívající stejných legovacích roztoků P509 v CNRS
PHASE ve Strasbourgu, vykazují podobný modrý posuv (obr. 5.7) jako vzorky námi 
připravované stejnou metodou ve FZÚ A VČR (obr. 5.8). Modrý posuv 
fotoluminiscence ne-Si by totiž měl být výhodou pro přítomnost optického zisku, jak 
vyplývá z diskuze v kapitole 3.3.4. 

V korigovaných PL spektrech v grafu na obr. 5.8 je patrný slabý vliv 
fotoluminiscence čiré matrice Si02 P509 okolo 580 nm, jejíž intenzita je přibližně 
200 krát slabší nežli signál z ne-Si. 
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Obr. 5.8) Graf korigovaných PL spekter samotných ne-Si (pulverizovaný PS na vzduchu), spektrum 
ne-Si dispergovaných v legovacích roztocích BI 55 a P 509 Si02 s přídavkem bóru a fosforu a 
spektrum čiré matrice P509 Si02 bez ne-Si. (Úzké maximum u 718 nm odpovídá spektrální čáře 
excitační Xe lampy; spektra jsou normalizována; měřeno ve spektroskopické laboratoři KCHFO 
MFF UK). 
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5.2.4. PL spektra roztoků sedimentovaných ne-Si 
v glycerinu a ethylenglykolu 

Distribuce velikostí nanokrystalů pulverizovaného PS je široká [36], což se 
odráží např. v šířce PL spektra (FWHM ~200 nm) nebo v tzv. „stretched" 
exponenciálním doznívání fotoluminiscence (viz kapitola 3.3.2). U pulverizovaného 
PS je navíc problém, že jeho částmi nejsou jednotlivé nanokrystaly, ale velké 
komplexy, často větší než 1 µm. Takové částice již velmi dobře rozptylují viditelné 
záření a vzorky nejsou transparentní. Pro možný nástup stimulované emise a dobré 
vlnovodné vlastnosti je tento rozptyl jednou z hlavních překážek. Komplexy lze do 
jisté míry rozrušit ultrazvukovými lázněmi pulverizovaného PS v UV 
spektroskopickém ethanolu, ale jelikož ethanol je polární rozpouštědlo, tj . nesmáčí 
dobře povrch křemíkových nanokrystalů, povrchové síly přesto vytvářejí shluky 
nanokrystalů a ultrazvuková lázeň není účinná. Ethanol je ale jedním z mála 
neutrálních rozpouštědel, které se velmi rychle vypařují, a lze je použít k následné 
filtraci či sedimentaci práškového pulverizovaného PS. Nepolární rozpouštědla jako 
glycerin a ethylenglykol se často používají k rozpouštění barviv pro barvivové lasery 
a jsou pro homogenní disperzi nanokrystalů v roztoku vhodnější než ethanol [29], ale 
téměř se nevypařují. Vzorky s těmito rozpouštědly musí být proto ponechány ve 
formě koloidních roztoků. 
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Koloidní roztoky ne-Si v glycerinu a etylenglykolu byly připraveny z ne-Si 
prášku který byl mnohonásobně sedimentován v ethanolu, čímž jsme alespoň z části 
odstranili větší komplexy. Tyto roztoky jsou mnohem opticky kvalitnější nežli 
samonosné vzorky ne-Si v Si02 P509 matrici a jsou velmi flomogenní. PL spektra 
roztoků jsou nepatrně posunuty směrem do modré spektrální oblasti (obr. 5.9), což je 
zřejmě způsobeno odfiltrováním větších kře~íkových komplexů. Vliv luminiscence 
glycerinu a eJhylenglykolui můžeme vylpu~it, neboť tyto roztoky samotné 
neluminiskují ve viditelné oblasti. Tyto roztóky ne-Si v nepelámích rozpouštědlech 
byly určeny především pro měření optického zisku metodou VSL, kde měly potvrdit 
oprávněnost doplňkového měření metodou SES v případě nehomogenních 
samonosných vzorků oproti homogenním r~ztokům, což se podařilo (viz kapitola 
5.3.3.). Předpokládáme, že tyto roztoky by mohly v další fázi sloužit v roli 
barvivových roztoků v „barvivovém" laseru jako aktivní médium. 

1,0 

0,8 

::s 
ců 0,6 -ca -"j::;j 
c: 
Cl> 0,4 -.5 
_J 

a.. 
0,2 

o.o 

Emisní spektra ne-Si v glycerinu a ethylenglykolu 

• ne-Si/glycerin 
o ne-Si/ethylenglykol 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

vlnová délka [nm] 

Obr. 5.9) Graf korigovaných Pl spekter koloid11ích roztoků sedime11tova11ýcli 11c-Si v glyceri11u a 
ethyle11glykolu. (Úzké mllximum u 718 11111 odpovídá spektrální čáře excitllč11í Xe lampy: spektra jsou 
11ormalizová11ll; měře110 ve spektroskopické laboratoři KCHFO MFF UK). 
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5.2.5. PL spektra vzorků určených pro měření 
elektroluminiscence 

46 

PL spektra vzorků připravených metodou spin-coating ze sedimentovaného 
pulverizovaného PS pro měření elektroluminiscence, vykazovala před nanesením 
horních kovových kontaktů v několika případech silné zúžení spektra (obr. 5.10). 
Díky nehomogennímu charakteru vzorků by to mohlo být způsobeno lokálně užší 
distribucí velikostí ne-Si v daném místě. Nepatrný modrý posuv PL maxima 
vzhledem k pulverizovanému PS na vzduchu může být opět způsoben sedimentací 
ne-Si (viz diskuze v kapitole 5.2.4). 

PL tenkých vrstev ne-Si + Si02 ----------. 

1,0 

0,8 

...... 
=! 0,6 
~ 
CU --~ 0,4 
Q) -.5 
~ 0,2 

0,0 • ne-Si 
o Al/n typ Si/1 mg ne-Si+ 0,2ml P509 
6 Al/n typ Si/3mg ne-Si+ 0,2ml P509 

-0,2 +--.--r---..---.-.--~-r--.-!::::;===;====r::::i::i:;;==:;=";:=:::;=::::::;:::==;====r===I 
450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 

vlnová délka [nm] 

Obr. 5. JO) Korigovaná PL spektra tenkovrstvých vzorků ne-Si v Si01 P509 matrici na Si desce (Úzké 
maximum u 7 I 8 nm odpovídá spektrální čáře excitační Xe lampy; spektra jsou normalizována; 
měřeno ve spektroskopické laboratoři KCHFO MFF UK) 
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5.2.6. Měření tlouštěk vrstev ne-Si v Si02 matrici 
samonosných vzorků 

Tloušťky vrstev ne-Si v Si02 P509 matrici u samonosných vzorků jsme měřili 
pomocí prostorově rozlišené mikro-fotoluminiscence (µ-PL) dle experimentálního 
uspořádání na obr. 5.4. Zobrazovací spektrometr Triax 320 byl použit 
v zobrazovacím módu (místo difrakční mřížky je rovinné zrcadlo). CCD kamera tak 
zaznamenávala spektrálně nerozlišenou 2D mapu intenzit emise (vpodstatě se jedná 
o fotografii luminiskující struktury s vysokým rozlišením v nepravých barvách 
rozdělení intenzit), a převáděla ji na digitální signál, který se pomocí speciálního PC 
softwaru zobrazoval ve formě bitmapového obrazu. Taková fotografie jedné z 
měřených vrstev ne-Si v matrici o objemové koncentraci cca 14 obj.% je spolu 
s uvedenou tloušťkou na obr. 5 .11. Z digitálního obrazu bylo možné jednoduchým 
lineárním přepočtem převést tloušťku vrstvy v pixelech (PIXEL = zkratka .Q!cture 
element = standarndní jednotka velikosti digitálního obrazu) na skutečnou tloušťku v 
metrech. Tento přepočet jsme odvodili zobrazením kalibračního měřítka. 

Obr. 5.11) Fotografie luminiskující tenké vrstvy ne-Si v P509 Si02 matrici samonosného vzorku 
s vysokým rozlišením (uvedeno v nepravých barvách odpovídajících rozděleni intenzit luminiscence; 
měřeno na pracovišti ÚstavufYziká!ní biologie v Českých Budějovicích) 

Jelikož nebylo při daném experimentálním uspořádání možné zajistit, aby 
luminiskující vrstva byla nastavena přesně kolmo k detekčnímu systému a vrstvy 
byly poměrně nehomogenní, je nutné brát naměřené tloušťky vrstev uvedené v grafu 
na obr. 5.12 pouze orientačně, což je patrné z chybových úseček odhadnutých 
z neurčitosti nastavení vzorku. V každém případě ale z měření vyplývá, že hodnoty 
tlouštěk vrstev se pohybovaly řádově v desítkách mikrometrů mezi 20- 90 µm při 
objemových koncentracích mezi přibližně 3 obj.% až asi 25 obj.% (koncentrace 
odpovídají navážkám pulverizovaného PS do daného objemu kapalné Si02 matrice 
P509). Předpoklad nelineární závislosti tloušťky vrstvy ne-Si na množství ne-Si v 
matrici (obr. 5.12) vychází z představy, že pro malé koncentrace ne-Si je vliv 
Brownova pohybu v roztoku P509 vedle gravitačního působení stále významný, a 
tloušťka vrstvy roste přibližně lineárně. S rostoucím množstvím ne-Si se vliv 
Brownova pohybu může uplatňovat pouze na vrchní vrstvy ne-Si, takže rychlost 
růstu tlouštěk vrstev se značně zpomalí. V dalším zpracování pro jednoduchost 



5. Výsledky měření 48 

uvazuJL, že objemová koncentrace roste přibližně lineárně s množstvím ne-Si v 
roztoku P509 podle lineárního fitu na obr. 5 .13. 
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Obr. 5.12) Graf naměřených tlouštěk vrstev vzorků v závislosti na množství ne-Si vP509 před 
solidifikací. Uvedená data jsou pouze orientační, a slouží pouze k rámcovému odhadu tlouštěk vrstev 
a objemové koncentrace ne-Si ve vzorcích. (Červená křivka slouží jako vodítko pro oko; chyby 
určeny odhadem z nepřesnosti měření) 
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Obr. 5.13) Graf závislosti objemové koncentrace ne-Si ve vrstvě na množství ne-Si v 0,2ml 
roztoku P509 (Červená křivka je lineární fit naměřených hodnot; chyby určeny z chyb určení 
tlouštěk) 
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Obr. 5.14) Závislost tlouštěk vrstev na objemové koncentraci ne-Si vP509 Si02 matrici (Červená 
křivka slouží jako vodítko pro oko; chyby určení tlouštěk vrstev - viz graf 5.12; chyby určení 
objemové koncentrace dle chyby lineárního fitu závislosti na obr. 5.13)) 

5.2. 7. Koncentrační závislost intenzity PL 
samonosných vzorků 

U materiálů s vysokou koncentrací luminiscenčních center může dojít k tzv. 
koncentračnímu zhášení foto luminiscence, tj. koncentrační závislost intenzity 
foto luminiscence by měla 

vykazovat pro určitou ~ 
koncentraci maximum (obr. 
5.15). Tento jev je pro konkrétní 
příklad materiálu KCl:Tl popsán 
pomocí jednoduchého modelu 
např. v [37]. Jedním z důležitých 
cílů mé diplomové práce bylo 
prave zjistit optimální 
koncentraci ne-Si v P509 Si02 

matrici z hlediska luminiscenční 
intenzity. Abychom mohli 
porovnat intenzity emise měřené 
na různých vzorcích, bylo nutné 
udržet experimentální podmínky 
pro všechny vzorky naprosto 
stejné (geometrie uspořádání, 
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Obr. 5.15) Schematické znázornění luminiscenční 

účinnosti v závislosti na koncentraci luminiscenčních 

center (dle [37]) 
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citlivost detekční systému, apod.). PL spektra jsme měřili v experimentálním 
uspořádání dle obr. 5.3 na pracovišti KCHFO MFF UK. Výsledná závislost maxima 
PL spektra na objemové koncentraci ne-Si ve vrstvě je vynesena v grafu na obr. 5 .16, 
přičemž červená křivka zde slouží jako vodítko pro oko a její tvar je velmi podobný 
teoretickému průběhu na obr. 5.15. Hodnoty objemových koncentrací zde byly 
určeny dle obsahu ne-Si v původním 0,2 ml kapalného P509 roztoku z lineárního fitu 
v grafu na obr. 5.13 (poslední hodnota objemové koncentrace o 45 obj.% v grafu 
5.16 je určena extrapolací pro obsah ne-Si 3 mg na 0,2 ml kapalného P509 roztoku). 
Je velmi zajímavé, že maximální intenzita fotoluminiscence byla naměřena pro 
množství ne-Si asi 1 mg ne-Si/ 0,2 ml P509, což odpovídá přibližně koncentraci 
1019 Ncs/cm3

, neboli -14 obj.%. Italská skupina Pavesiho v Trentu předpověděla na 
základě teoretických výpočtů, že tato koncentrace by měla být prahovou pro možný 
optický zisk [30]. 
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Obr.5.16) Graf závislosti maxima intenzity PL na objemové koncentraci ne-Si v P509 Si02 matrici 
(Červená křivka slouží jako vodítko pro oko; chyby viz graf 5.14; intenzity PL byly měřeny na 
pracovišti KCHFO MFF UK) 

Tato závislost by měla být správně korigována, neboť luminiskující vrstva 
ne-Si v matrici byla pro různé koncentrace různě tlustá. Pokud by absorpční 

koeficient vrstev byl malý, excitační záření by se v tenčích vrstvách neabsorbovalo 
všechno, kdežto v tlustších ano a detekovaná emise by tak byla závislá kromě 
koncentrace také na tloušťce vrstvy. Pro tuto „tloušťkovou korekci" je nutné znát 
tloušťky vrstev a hloubku průniku světla do materiálu. Z měření tlouštěk vyplývá 
(viz kapitola 5.2.6), že jsou ~ 20 µm. Hloubku vniku světla do materiálu můžeme 
odhadnout ze známé hodnoty absorpčního koeficientu v Si+ implantovaných vzorcích 
o atomární koncentraci 26 at.%, která je asi 8.103 cm-1 [38]. Vzhledem k horší 
optické kvalitě samonosných vzorků oproti Si+ implantovaným Si02 (větší rozptyl v 
důsledku nehomogenity) můžeme však očekávat, že absorpční koeficient bude o 
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něco větší. Z Lambertova zákona (2.3.1.) platí, že záření se téměř všechno absorbuje 

(tj. jeho intenzita klesne na l2-) na vzdálenosti odpovídající přibližně převrácené 
e 

hodnotě absorpčního koeficientu (neboli záporného koeficientu zisku), tj. v případě 
implantovaných vzorků asi na 1,3 µm. Jelikož atomární koncentrace našich vzorků je 
okolo 15 at.% (nejméně zhruba 3 at.%), a můžeme-li předpokládat přibližně lineární 
závislost absorpčního koeficientu na koncentraci nanokrystalů, dostaneme absorpční 
délku u nejméně koncentrovaných vrstev okolo 11 µm. Vzhledem k výše zmíněné 
nehomogenitě našich vzorků však můžeme spíše očekávat o něco kratší vzdálenost. 
To znamená, že ve všech případech se excitační fotony absorbovaly téměř všechny 
ve vrstvě ne-Si, a v tomto prvním přiblížení tedy není nutné korekci dělat. 

5.2.8. Měření spektrální homogenity vrstev 

V experimentálním uspořádání na obr. 5.4 na pracovišti Ústavu fyzikální 
biologie v Českých Budějovicích bylo možné měřit vertikální spektrální homogenitu 
vrstvy (spektrální ptůřez vrstvou) s vysokým prostorovým rozlišením. Spektrální 
průřez jednou z měřených luminiskujících vrstvev ne-Si v Si02 P509 matrici při 
excitaci na 450 nm je na obr. 5.17 (konkrétně se jedná o spektrální průřez vrstvou ve 
vzorku, který je na obr. 5.11). Nekorigovaná PL spektra na jednotlivých sedmi 
řezech v odstupech po asi 11 µm v obrázku 5.17 jsou vynesena v grafu na obr. 5.18. 
Tato spektra měla odhalit případnou závislost distribuce rozdělení velikostí 
nanokrystalů na souřadnici z, tj. na vertikálním posuvu ve vrstvě. Jelikož všechna 
maxima leží přibližně v intervalu 660 nm - 680 nm, můžeme říci v prvním přiblížení, 
že tuto vrstvu lze považovat za poměrně dobře spektrálně homogenní. Nanokrystaly 
v objemu celé vrstvy (jednotlivé i spojené do větších komplexů) tak lze považovat za 
přibližně stejně veliké. Tato měření byla prováděna se stejnými výsledky pro všech 
11 měřených samonosných vzorků s různými koncentracemi (cca 3 obj.% - cca 
25 obj.%) ne-Si v P509 Si02 matrici. 

Obr. 5.17) µ-PL spektrální průřez vrstvou ne-Si v P509 Si02 matrici (spektra nejsou korigována; 
měřeno v Ústavu fyzikální biologie v Českých Budějovicích) 
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Obr. 5.18) Nekorigovaná PL spektra na průřezu vzorkem ne-Si v Si02 P509 matrici (měřeno na 
pracovišti Ústavu fyzikální biologie v Českých Budějovicích). 
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5.3. Měření optického zisku 

Pro přípravu polovodičového laseru na bázi křemíku je nutné, aby tento 
materiál vykazoval poměrně vysoký optický zisk. Před více než čtyřmi lety poprvé 
demonstrovala K.Luterová z FZÚ A VČR na konferenci E-MRS Spring Meeting 
1998 ve Strasbourgu náznaky optického zisku na st implantovaných sklech. Od té 
doby se objevilo několik dalších skupin, které pozorovaly optický zisk, např. skupina 
Pavesiho z Univerzity v Trentu [7] nebo skupina Faucheta· z Rochester Univerzity v 
New Yorku [21]. Je zajímavé, že každá skupina, která v současné době na výzkumu 
Si laseru pracuje, zkoumá odlišnou křemíkovou nanostrukturu. Pavesiho skupina se 
zabývá především St implantovanými skly a v poslední době též vzorky 
připravenými chemickou depozicí z plazmatu (PECVD) [4]. Skupina Faucheta 
zkoumá supermřížky nc-Si/Si02, apod. Výsledky skupin se však poněkud liší a 
v současné době nebylo žádné z těchto pozorování potvrzeno měřením nezávislé 
laboratoře. Naopak se objevuje řada pochybností vzhledem k interpretaci výsledků 
metody VSL pro nízkoziskové materiály jako je křemík [I]. My jsme se kvůli 
technologické náročnosti implantace skel Si+ ionty, či přípravy různých supermřížek, 
zajímali o možné jednodušší způsoby získání podobné křemíkové nanostruktury. 
V roce 2001 V. Švrček ve FZÚ AVČR objevil novou metodu velmi levné a 
jednoduché přípravy vzorků Si02 s ne-Si pomocí solidifikujících legovacích roztoků 
P509 apod., tzv. spin-on-diffusant (viz kapitola 4.2), kterou jsem v rámci své 
diplomové práce rozpracovala a použila k přípravě řady samonosných vzorků. Tyto 
vzorky nejsou tak opticky kvalitní a homogenní jako st implantovaná skla, ale díky 
příměsi fosforu vykazují luminiscenci na kratších vlnových délkách než tyto 
implantované vzorky, což se zdá být pro pozorování optického zisku podstatnější 
(viz kapitola 5.3.2.). Vzorky Si+ implantovaných skel máme mimochodem také 
k dispozici. Jde o velmi kvalitní vzorky připravené na Australian National University 
v Canbeře a jejich měřením se zabývá ve FZÚ AVČR K. Luterová a na MFF UK 
J. Valenta. Měřili jsme optický zisk na třech samonosných vzorcích: #020711 (S,P), 
#021O18 (S,P ,herasil) a #021021 d (S,P ,herasil), připravených pomocí 
solidifikujícícho roztoku P509 (viz kapitola 4.2) a na jednom Si+ implantovaném 
Si02 vzorku (implantační dóza 4.1017 iontů/cm2, což odpovídá asi 17 obj.%). 
Koncentrace ne-Si v samonosných vzorcích dosahovala vždy přibližně 14 obj.%, tj. 
mezní koncentrace 1019 Ncs/cm3 [30]. Vzorek #020711 (S,P) nevykazoval žádný 
optický zisk (obr. 5.21), druhé dva vzorky na určitých místech ve vzorku optický 
zisk o velikosti 24 cm·• (obr. 5.22 a 5.23) (při změně polohy excitačního proužku na 
témže vzorku již optický zisk pozorován nebyl (obr. 5.23 a 5.24)). Vzhledem k této 
nehomogenitě vzorků není možné zatím výsledky jednoznačně reprodukovat, přesto 
lze ale říci, že jasný náznak optického zisku se nám podařilo demonstrovat. Na Si+ 
implantovaném Si02 vzorku jsme nepozorovali žádný náznak optického zisku, což je 
zřejmě způsobeno tím, že vzorek emituje v dlouhovlnnější spektrální oblasti (obr. 
5.25) (viz diskuze v kapitole 3.3.4.). 
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5.3.1. Experimentální uspořádání 

a) Experimentální uspořádání měření optického zisku metodou VSL a SES na 
pracovišti KCHFO MFF UK (obr. 5.19) 

Jako excitační zdroj byl k dispozici excimerový laser (1) s vlnovou délkou 
308 nm, šířkou laserového pulsu asi 30 ns a energií v pulzu okolo 18 mJ, což 
odpovídá asi 0,6 MW. Výstupní svazek laseru měl obdélníkový průřez, který byl 
relativně intenzitně homogenní. Děličem světla (2) byla intenzita snížena na asi 4 % 
z původní hodnoty, a dalšími filtry (Si02 - obyčejné sklo pro diapozitivní rámečky) 
(3) snížena každým na asi 45 %. Horizontální štěrbinou (4) byl laserový svazek 
oříznut, cylindrickou čočkou (5) fokusován na pohyblivou clonu (popř. štěrbinu) (6) 
a zobrazovací soustavou (7,8) fokusován na vzorek (9) (obr. 2.4). Fokusovaný 
proužek byl asi 100 µm vysoký, a dlouhý od 100 µm do 3 mm. Emitované záření 
bylo ve směru excitovaného proužku (obr. 2.4.) detekováno fotonásobičem (13) přes 
řadu šedých titrů (12) a interferenční filtr (11) (sloužícího k vydělení vlnové délky 
emise na 640 nm). Fotonásobič byl připojen ke zdroji vysokého napětí (14), a k box
caru (15). Box-car byl triggrován přes PC (16) napojené na excimerový laser. Jelikož 
tato aparatura neobsahovala emisní monochromátor, nebylo možné měřit současně 
také PL spektra. 
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Obr. 5. 19) Experimentální uspořádání měření optického zisku metodami VSL a SES na pracovišti 
KCHFO MFF UK (1- excimerový laser, 2- dělič svazku sloužící k zeslabení intenzity, 3- obyčejná 

skla sloužící k zeslabení intenzity, 4- horizontální štěrbina, 5- cylindrická čočka, 6- posuvná clona 
(VSL), popř. štěrbina (SES), 7,8- zobrazovací soustava, 9- vzorek, IO- čočka, 1 I- interferenční filtr 
(640nm), 12- šedé filtry, 13- fotonásobič, 14- zdroj vysokého napětí, 15- Box-car lntegrator, 16-
PC) 
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b) Experimentální u pořádání měřeni optického zisku metodou VSLa SES na 
pracovišti IPCMS Strasbourg (obr. 5.20) 

Jako excitační zdroj byl opět k dispozici excimerový laser (1) s vlnovou 
délkou 308 nm, šířkou laserového pulsu asi 20 ns a energií v pulzu okolo 11 µJ, což 
odpovídá asi 540 W. Výstupní svazek laseru měl obdélníkový průřez, který byl 
intenzitně homogenní. Svazek byl veden přes horizontální štěrbinu (2) a zrcadlo (4) 
na cylindrickou čočku (5). Děličem svazku (3) byl odštěpen slabý svazek pro 
triggerovací fotodiodu (16) napojenou na box-car (14). Svazek byl cylindrickou 
čočkou fokusován na pohyblivou clonu (VSL), popř. štěrbinu (SES) (6) . Přes další 
horizontální clonu (7) a šedé filtry (8) byl svazek zobrazovací soustavou (9) 
fokusován na vzorek (1 O). Emitované světlo bylo ve směru proužku (obr. 2.4.) 
detekováno přes emisní monochromátor (12) fotonásobičem (13) a 

1

měřeno box
carem (14) napojeným na PC (15). Díky emisnímu monochromátoru bylo možné 
měřit současně také PL spektra vzorků, přičemž tato spektra nejsou korigována na 
spektrální odezvu aparatury. 

Obr. 5.20) Experimentální uspořádání měření optického zisku matodou VSL a SES na pracovišti 
IPCMS Strasbourg (1 - excimerový laser, 2- horizontální štěrbina, 3- dělič svazku, 4- zrcadlo, 5-
cylindrická čočka, 6- horizontální štěrbina 7- vertikální posuvná clona (VSL) či štěrbina (SES), 8-
šedé fi ltry, 9- zobrazovací soustava čoček, 1 O- vzorek, 11- zobrazovací soustava čoček, 12- emisní 
monochromátor, 13-fotonásobič, 14- box-car, 15- PC, 16- triggerovací fotodioda) 

5.3.2. Měření optického zisku na samonosných 
vzorcích 

V této kapitole uvádím veškerá měření optického zisku, která se nám podařilo 
na prvních nejkvalitnějších samonosných vzorcích naměřit. Optický zisk těchto 
vzorků spolu se vzorkem st implantovaného skla dovezeného z „Australian 
National University" v Canbeře byl měřen metodou VSL a SES (viz kapitola 2.3.1) 
na pracovišti IPCMS ve Strasbourgu dle experimentálního uspořádání na obr. 5.20 a 
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ve spektroskopické laboratoři KCHFO MFF UK dle experimentálního uspořádání na 
obr. 5.19. 

a) vzorek #020711 CS.Pl 
Tento vzorek byl vůbec prvním zkušebním vzorkem pro tato měření a také 

jediným samonosným vzorkem, který byl měřen na pracovišti KCHFO MFF UK dle 
experimentálního uspořádání na obr. 5.19. Hustota excitační intenzity byla cca 
240 kW/cm2 a šířka excitačního proužku asi 100 µm. Narozdíl od později 
připravovaných samonosných vzorků nebyl umístěn ve spektroskopické kyvetě a byl 
mírně tvarově zdefonnován, takže vrstva nebyla dle požadavků metody VSL přesně 
rovinná s dobře definovanou výstupní hranou, která je nutná pro studium zesílené 
spontánní emise. To se projevilo velmi jasně při měření doplňkové metody SES jako 
defonnace SES křivky (obr. 5.21). Ve všech měřeních metodou VSL je patrné 
exponenciální prohnutí pro krátké délky excitačního proužku, což bylo donedávna 
považováno za jasnou existenci kladného optického zisku. V současné době tomu 
však tak není a užitečnost doplňkové metody SES je nesporná [l]. Metoda SES tak 
umožňuje odlišit skutečný optický zisk od artefaktů měření, které se projevují 
podobným exponenciálním prohnutím pro krátké délky excitačního proužku. Křivky 
SES po integraci přes všechny vzdálenosti od výstupní hrany vzorku se v případě 
kladného optického zisku neshodovaly s měřením VSL metodou a ležely pod 
křivkami VSL. V případě opačném křivku VSL téměř přesně kopírovaly, nebo ležely 
nad ní. Křivky SES před integrací vykazovaly defonnace způsobené zjevně 
nehomogenitami samonosných vzorků, neboť při měření optického zisku na velmi 
homogenních roztocích ne-Si v glycerinu a etylenglykolu se již vůbec neprojevily (tj. 
SES křivky byly téměř konstantní) (viz kapitola 5.3.3). Jelikož se jedná o první 
orientační měření optického zisku, které bylo jako jediné v případě samonosných 
vzorků prováděno na aparatuře v KCHFO MFF UK, není zatím možné měření dále 
diskutovat. 

b) vzorek #021018 CS.P.herasil) 
Tento vzorek byl po zkušenostech s předchozím vzorkem #020711 (S,P) již 

ponechán pro měření optického zisku metodou VSL ve spektroskopické kyvetě 
(speciální herasilové sklo propuštějící excitační vlnovou délku 308 nm). Vrstva ne-Si 
ve vzorku zůstala poměrně dobře rovinná a výstupní hrana vzorku se shodovala 
s vnitřní stěnou kyvety. Optický zisk i PL spektrum byly měřeny na pracovišti 
IPCMS ve Strasbourgu dle obr. 5.20. Hustota intenzity excitace byla v tomto případě 
asi 1,7 kW/cm2 a šířka excitačního proužku asi 0,4 mm. Nekorigované emisní 
spektrum vykazovalo maximum okolo 620 nm a podařilo se nám naměřit kladný 
optický zisk s hodnotou 24 cm·• (viz obr. 5.22). Tuto hodnotu jsme získali fitováním 
VSL křivky exponenciální funkcí dle vztahu (2.3.2) bez uvážení naměřených hodnot 
pro větší délky proužku, kdy již docházelo k saturaci emitované intenzity v důsledku 
spotřebování inverze populace, neboli k postupnému snižování hodnoty optického 
zisku. Že se skutečně jedná o zesílenou spontánní emisi je patrné opět ze srovnání 
integrované křivky SES a křivky VSL. Vzorek byl poměrně velmi nehomogenní, což 
se projevilo ve značně zdefonnované SES křivce (obr.5.22). 
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c) vzorek #021021 d (S.P .herasil) 
Tento vzorek byl připraven záměrně naprosto stejným způsobem při stejných 

podmínkách jako předchozí vzorek #021018 (S,P,herasil), a také byl ponechán po 
solidifikaci ve spektroskopické kyvetě z herasilového skla. Tento vzorek byl určen 
pro případnou reprodukci výsledků získaných na předchozím vzorku. Měření PL 
spektra i optického zisku byla opět prováděna ve stejném uspořádání jako v 
předchozím případě na pracovišti IPCMS ve Strasbourgu. Sířka excitačního proužku 
byla jen 30 µm, což umožnilo zvýšení hustoty excitační intenzity. Nekorigované PL 
spektrum opět vykazovalo maximum okolo 620 nm, což ukazuje na dobrou 
reprodukovatelnost technologie přípravy. Optický zisk byl měřen na dvou místech 
vzorku, přičemž v jednom z nich se nám podařilo naměřit kladný optický zisk okolo 
24 cm·1 (obr. 5.23) při hustotě intenzity excitace 59 kW/cm2

, což je v dobré shodě 
s předchozím výsledkem. Hodnotu optického zisku jsme opět určili z 
exponenciálního fitu dle (2.3.2.) jako v předchozím případě, opět s vyloučením 
naměřených hodnot pro delší excitační proužek, pro něž se závislost již saturuje. 
Druhé měřené místo ve vzorku při buzení 280 kW/cm2 optický zisk již nevykazovalo 
(obr. 5.24), což by znamenalo, že vzorek nebyl příliš dobře homogenní. To se velmi 
zřetelně projevilo také v silné deformaci SES křivky (obr. 5.23, 5.24). Na 
nepřítomnost optického zisku soudíme opět z toho, že křivky VSL a integrovaný SES 
jsou de facto identické, a naopak existence kladného optického zisku se projevila v 
prvním případě v podstatné odchylce těchto dvou křivek. 

d) vzorek Si+ implantovaného skla 
Tento vzorek připravila S.Cheylan na Univerzitě v Canbeře pomocí iontové 

implantace st ionty s implantační dózou 4.1o 17 iontů/cm2 ' což odpovídá objemové 
koncentraci asi 17 obj.%. Tento vzorek byl výrazně opticky kvalitnější 

(homogennější a s minimálním rozptylem) než naše samonosné vzorky. Optický zisk 
byl měřen při stejném uspořádání jako v předchozích případech na pracovišti IPCMS 
ve Strasbourgu K.Luterovou (obr. 5.25). Hustota intenzity excitace byla asi 
0,6 kW /cm2 a šířka excitačního proužku asi 0,4 mm. Maximum nekorigovaného PL 
spektra měřeného při stejném uspořádání jako PL spektra vzorků 
#021018 (S,P,herasil) a #02102ld (S,P,herasil) však vykazovalo maximum až u 
740 nm, tedy asi o 120 nm více v červené oblasti než v případě našich samonosných 
vzorků. Vzorek nevykazoval žádný optický zisk, na což usuzujeme z toho, že křivka 
VSL a integrovaný SES jsou vpodstatě identické. To je vzhledem k jeho optické 
kvalitě překvapivé a naznačuje to, že významnější roli nežli optická homogenita zde 
zřejmě tedy hraje vlnová délka emise stanovená v zásadě velikostí ne-Si v matrici, 
která by dle předpokladu měla být pro pozorování kladného optického zisku co 
nejmenší (viz diskuze v kapitole 3.3.4). 

Odhadneme-li počet generovaných e-h párů na jeden nanokrystal z hodnot 
hustoty excitační intenzity a velikosti excitované oblasti ve vzorku dané koncentrace, 
zjistíme, že v případech kdy byl pozorován optický zisk připadalo na jeden 
nanokrystal méně než jeden foton (tj. generovaný e-h pár). V případech, kdy optický 
zisk pozorován nebyl, připadalo na jeden nanokrystal v excitované oblasti okolo čtyř 
fotonů (generovaných e-h párů). Je známo, že výskyt více než dvou volných e-h párů 
v jednom nanokrystalu vede k rychlé nezářivé Augerově rekombinaci, což je patrně 
také důvod, proč jsme v takových případech optický zisk nepozorovali. 
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Obr. 5.21) Měření optického zisku metodou VSL a SES na samonosném vzorku #020711 (S,P) (nc
Si v Si02 ?509 matrici) (hustota excitační intenzity cca 240 kW/cm2

; šířka excitačního proužku 
100 µm; vzorek nevykazoval žádný optický zisk; křivky jsou normalizovány; měření bylo prováděno 
na pracovišti KCHFO MFF UK) 
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Obr. 5.22) Měření optického zisku metodou VSL a SES na samonosném vzorku #021018 (S,P,herasil) 
(ne-Si v Si02 P509 matrici). (hustota excitační intenzity cca 1,7 kW/cm2

; šířka excitačního proužku 
0,4 mm; vzorek naznačuje kladný optický zisk okolo 24 cm-1

; vložené emisní spektrum není 
korigované a bylo měřeno při stejné budící intenzitě a délce proužku 3 mm; křivky jsou 
normalizovány; měřeno na pracovišti IPCMS ve Strasbourgu) 
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Obr. 5.23) Měření optického zisku metodou VSL a SES na samonosném vzorku 
#02102Jd (S,P,herasil) (ne-Si v Si02 P509 matrici). (hustota excitační intenzity cca 59 kW/cm2

; 

šířka excitačního proužku 30 µm; vzorek naznačuje kladný optický zisk okolo 24 cm-1
; vložené 

emisní spektrum není korigované a bylo měřeno při stejné budící intenzitě a délce proužku 3 mm; 
křivky jsou normalizovány; měřeno na pracovišti IPCMS ve Strasbourgu) 
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Obr. 5.24) Měření optického zisku metodou VSL a SES na samonosném vzorku 
#021021d (S,P,herasil) (ne-Si v Si02 P509 matrici). (hustota excitační intenzity cca 280 kW/cm2

; 

šířka excitačního proužku asi 30 µm; vzorek nevykazuje kladný optický zisk; vložené emisní 
spektrum není korigované a bylo měřeno při stejné budící intenzitě a délce proužku 3,5 mm; 
křivky jsou normalizovány; měřeno na pracovišti IPCMS ve Strasbourgu) 
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Obr. 5.25) Měření optického zisku metodou VSL a SES na Si+ implantovaném infrasilu (ne-Si ve 
skle Si02). (hustota excitační intenzity cca 0,6 kW/cm2; šířka excitačního proužku asi 0,4 mm; 
vzarek nevykazuje kladný optický zisk; vložené emisní spektrum není korigované a bylo měřeno při 
stejné budící intenzitě a délce proužku 3,5 mm; křivky jsou normalizavány; měřeno na pracovišti 
IPCMS ve Strasbourgu) 
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5.3.3. Měření optického zisku na koloidních roztocích 
ne-Si s glycerinem a ethylenglykolem 

Měření optického zisku metodami VSL a SES roztoků ne-Si s nepolárními 
rozpouštědly byla prováděna na pracovišti KCHFO MFF UK. Hustota intenzity 
excitace byla asi 110 kW/cm2 a šířka excitačního proužku 100 µm. Vzhledem 
k tomu, že koloidní roztoky ne-Si s nepolárními rozpouštědly glycerinem a 
ethylenglykolem (v koncentraci 2 mg ne-Si/ l ml rozpouštědla, tj. cca 0,1 obj.%) 
jsou dle předpokladů skutečně opticky kvalitnější a velmi homogenní, můžeme na 
jejich příkladě poukázat na možný původ artefaktů měření optického zisku metodou 
VSL u opticky méně kvalitních samonosných vzorků. Jelikož SES křivky měřené na 
koloidních roztocích jsou téměř dokonale konstantní a VSL a integrovaný SES 
nevykazují žádný superlineární nárůst intenzity, můžeme říci, že artefakty způsobuje 
zřejmě především geometrická nedokonalost rozhranní samonosných vzorků a 
nehomogenita disperze ne-Si v samonosné Si02 P509 matrici. Křivka SES je téměř 
konstantní v ideálním případě pro dokonale homogenní vzorky s malým absorpčním 
koeficientem, což je zde splněno velmi dobře (obr. 5.26, 5.27). Vzorky jsou asi 
140 krát méně koncentrované nežli samonosné vzorky (s koncentrací ne-Si 14 obj.%) 
u nichž byl absorpční koeficient odhadnut na 4,6.103 cm·1

• Uvážíme-li obrovský 
rozptyl, způsobený komplexy o rozměrech - 1 µm a přibližně lineární závislost 
absorpčního koeficientu na objemové koncentraci ne-Si, můžeme v prvním přiblížení 
odhadnout, že světlo by se v takovém roztoku absorbovalo (tj. jeho intenzita 10 by 

klesla na ~)na více než 0,3 mm. Nízká koncentrace ne-Si (cca 0,1 obj.%) je zřejmě 
e 

také důvodem, proč jsme na těchto roztocích nepozorovali optický zisk (obr. 5.26, 
5.27). Na neexistenci optického zisku usuzujeme opět z toho, že křivka VSL a 
integrovaný SES jsou téměř identické a nevykazují superlineámí růst. Připravit tak 
obrovské koncentrace (- 14 obj.%) jako se nám podařilo v případě vrstev ne-Si v 
samonosných vzorcích, bude v tomto případě vyžadovat obrovské množství ne-Si. 
Na 1 ml roztoku bude potřeba asi 0,5 g ne-Si, což odpovídá asi 1 O 000 hodinám 
leptání PS při standarndní rychlosti leptání O, 1 mg/ 2 hod. V rámci diplomové práci 
nebylo bohužel možné takové množství př!f,ravit a ověřit tak předpoklady o prahové 
koncentraci pro nástup optického zisku 101 Ncs/cm3 na dalším typu materiálu [30]. 
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Obr. 5.26) Měření optického zisku metodou VSL a SES homogenního roztoku #03011701 (2 mg nc
Si v 1 ml glycerinu ). (hustota excitační intenzity cca 110 kW/cm2

; šířka excitačního proužku asi 
JOO µm; vzorek nevykazuje kladný optický zisk; křivky jsou normalizovány; měřeno na pracovišti 
KCHFO MFF UK) 
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Měření optického zisku metodami VSL a SES na vzorku 
#03011702 (homogenní roztok 2mg ne-Si v 1 ml ethylenglykolu) 
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Obr. 5.27) Měření optického zisku metodou VSL a SES homogenního roztoku #03011702 (2 mg ne-Si 
v I ml ethylenglykolu). (hustota excitační intenzity cca 1 JO kW!cm2

; šířka excitačního proužku asi 
JOO µm; vzarek nevykazuje kladný optický zisk; křivky jsou normalizovány; měřeno na pracovišti KCHFO 
MFF UK) 

KNIHOVNA MAl .+-YZ. fAKULn 
Knihovna Fr. Záv1sKy \tyz. odd.I 

Ke Karlovu 3 
121 16 Praha 2 



5. Výsledky měření 66 

5.4. Elektroluminiscence 

Pro pnpravu křemíkové světlo-emitující LED diody musíme být schopni 
dosáhnout účinné elektroluminiscence křemíkovém materiálu, což se v současné 
době podařilo již několika pracovištím na světě v různých formách křemíkových 
materiálů, od nanokrystalických forem až po krystalický Si. Pro přípravu 
křemíkového laseru však navíc potřebujeme dosáhnout i kladného optického zisku 
při elektrickém čerpání, což se stále ještě zatím nikomu nepodařilo. 

Výzkum elektroluminiscenčních struktur na bázi Si v posledních měsících 
zaznamenal velký obrat. Skupina ve výzkumné laboratoři Corporate Technology 
R&D STMicroelectronics v Catanii připravila LED diodu na bázi Si02 dopovaného 
ionty Er3

+ a obsahujícího zároveň Si nanokrystaly, s vnější kvantovou účinností 10 % 
a emitující na 1,54 µm (obr. 5.28, 5.29) [4]. Technologie přípravy takové struktury je 
ekvivalentní technologiím používaným v integrované křemíkové mikroelektronice, 
což znamená, že tato součástka je v podstatě připravena pro komerční využití. 

n+ polykrystalický křemík 

Obr. 5.28) Schematický nákres MIS struktury světloemitující LED diody s vnější kvantovou 
účinností JO o/o na bázi Si02 dopovaného ionty Er3

+ a obsahujícího ne-Si (dle {4}). Firma 
STMicroelectronics nedávno oznámila, že je připravena uvést podobnou součástku v blízké 
budoucnosti do komerční produkce {5}. 

Řada pracovišť po celém světě se nyní 
intenzivně zabývá výzkumem alternativních 
elektroluminiscenčních struktur na bázi Si ([ 6], [22], 
[39] atd.). Je důležité zdůraznit, že výzkum 
elektroluminiscenčních vlastností křemíkových systémů 
není zdaleka uzavřený, naopak se jedná o jednu z 
živějších oblastí výzkumu křemíkové optoelektroniky. 
Proto jsme se i my zaměřili na případnou 

elektroluminiscenci struktury na bázi ne-Si v Si02 
P509. Připravili jsme zatím první sadu sandwichových 
struktur dle obr. 4.5 s tenkou vrstvou (cca 300 nm) Si02 
P509 obsahující tři různé koncentrace ne-Si, 

Obr. 5.29) Fotografie LED 
na bázi Si02 s ne-Si 
dopovaného Er3+ (dle { 4}) 
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deponovanou na různě legovaných krystalických substrátech (P-typ a N-typ) . 
Schematicky můžeme 6 připravených vzorků zapsat jako: 

1) Al/ P-Si/ 1 mg ne-Si v 0,2 ml P509/ Au 
2) AV P-Si/ 2 mg ne-Si v 0,2 ml P509/ Au 
3) AV P-Sil 3 mg ne-Si v 0,2 ml P509/ Au 
4) Al/ N-Si/ 1 mg ne-Si v 0,2 ml P509/ Au 
5) AV N-Si/ 2 mg ne-Si v 0,2 ml P509/ Au 
6) AV N-Sil 3 mg ne-Si v 0,2 ml P509/ Au 

Vzorky s obsahem 1 mg ne-Si v 0,2 ml roztoku P509 měly koncentraci asi 
0,21 obj.% ne-Si v roztoku P509, tj. 15.1016 Ncs/cm3

. Pro obsah 2 mg ne-Si v 0,2 ml 
P509 by to bylo 0,43 obj.%, tj. 30.10 16 Ncs/cm3

, a v případě 3 mg ne-Si v 0,2 ml 
P509 je to už 0,64 obj.%, lj . asi 45.1016 Ncs/cm3

. 

5.4.1. Experimentální uspořádání 

Základní charakterizací transportních vlastností elektroluminiscenčních 

vzorků 1)-6) zde zatím rozumíme měření volt-ampérových (VA) charakteristik a 
základní charakterizací elektroluminiscenčních vlastností závislost intenzity 
elektroluminiscence na přiloženém elektrickém napětí na vzorek. Obojí jsme měřili 
ve FZÚ AVČR v experimentálním uspořádání dle obr. 5.30. Na horní zlatý kontakt 
vzorku (1) (obr. 4.5) bylo přiloženo napětí ze zdroje (elektrometr Keithley 237) (6), 
přičemž spodní Al kontakt vzorku byl uzemněn. Elektrometr Keithley 237 (6) zde 
zároveň sloužil k merem proudu procházejícího vzorkem. Emitovaná 
elektroluminiscence se sbírala vlnovodnou skleněnou tyčinkou s vysokou aperturou 
(2) a elektroluminiscenční fotony se detekovaly fotonásobičem (4). Elektrický signál 
z fotonásobiče se integroval ve fotonovém čítači Hamamatsu C 54-1 O přes časový 
interval 1 sekundy (5). Celý experiment byl automatizován a řízen pomocí PC (7). 

5 

7 

6 

Obr. 5.30) Experimentální uspořádání měření elektroluminiscence a základních transportních 
vlastností ve FZÚ A VČR (1- vzorek, 2- vlnovodná skleněná tyčinka, 3- neutrální šedé filtry pro 
zeslabení světelného toku, 4- fotonásobič Hamamatsu R636-JO, 5- čítač fotonů Hamamatsu C 54-
10, 6- elektrometr Keithley 237, 7- PC) 
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5.4.2. Měření základních transportních vlastností a 
měření elektroluminiscence 

Za základní charakterizaci transportních vlastností můžeme považovat měření 
VA křivek. Tato měření jsme prováděli ve stejném uspořádání a současně s měřením 
intenzity elektroluminiscence v závislosti na přiloženém napětí. Na vrchní zlatý (Au) 
kontakt vzorku jsme přivedli stejnosměrné napětí ze zdroje (6), přičemž spodní 
hliníkový kontakt (Al) je uzemněn. Měřili jsme proud procházející vzorkem a 
současně také elektroluminiscenci vzorku. 

Nejprve si však všimněme VA křivek, které byly na našich vzorcích 1)-6) 
získány na spolupracujícím pracovišti Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně. Tam 
se zaměřili na úzký interval (-100 mV - 100 mV) přiloženého napětí v okolí nuly 
(obr. 5.31). VA charakteristiky ve všech případech vykazovaly při nízkém 
přiloženém napětí slabě usměrňující průběh. Při vyšších přiložených napětích (cca 
~ 0,2 V) však již dochází ke komplikovanějšímu průběhu VA křivek, který v 
současné době studujeme ve spolupráci s UTB ve Zlíně a který nebude v této práci 
detailněji diskutován. Podstatná informace obsažená v obr. 5.31 je však ta, že s 
rostoucí koncentrací ne-Si ve vzorku se zvyšuje elektrická vodivost Si02 vrstvy 
obsahující tyto nanokrystaly. Jak již bylo zmíněno v diskuzi v kapitole 4.4, 
nanokrystaly jsou v tenké vrstvě rozptýleny velmi nehomogenně, takže ve vrstvě 
existují místa s lokálně vyšší koncentrací ne-Si ("ostrůvky"). Je možné, že u dvakrát 
vyšší koncentrace ne-Si ve vrstvě se vytvořilo přibližně dvakrát více takových 
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Obr. 5.31) VA charakteristiky vzorků 1)-6) měřené VKřesálkem na pracovišti UTB ve Zlíně. 
S rostoucí koncentrací ne-Si v Si02 vrstvě roste směrnice VA křivek. Křivky vykazují slabý 
usměrňující průběh. Polarita napětí je vztažena na krystalický Si substrát. 
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"ostrůvků", což by mohlo v ideálním případě znamenat dvakrát vyšší proud i 
intenzitu elektroluminiscence. Do jisté míry tomu tak skutečně je, což je patrné z 
grafu na obr. 5.31. Směrnice V A křivky daná elektrickou vodivostí vzorku opravdu 
roste přibližně úměrně koncentraci ne-Si ve vrstvě. Tyto V A charakteristiky byly 
měřeny v podobném uspořádání jako ve FZÚ A VČR s tím rozdílem, že napětí bylo 
přivedeno na spodní Al kontakt, přičemž horní Au kontakt byl uzemněn. Je zajímavé, 
že tyto V A křivky byly mnohanásobně zreprodukovány s naprosto stejnými 
výsledky. Při podrobnějším studiu si můžeme všimnout toho, že VA křivky měřené 
na vzorcích s krystalickým substrátem typu P měly všechny přibližně konkávní tvar, 
přičemž křivky měřené na vzorcích s N-typovým substrátem byly přibližně 

konvexní. To by hovořilo, jak jsme se již zmínili, pro jisté usměrňující schopnosti 
těchto struktur, avšak velmi slabé. 

Nyní budeme konečně diskutovat V A charakteristiky (a příslušné 

elektroluminiscenční křivky) v širším intervalu napětí, tak jak byly autorkou práce 
změřeny ve FZÚ A VČR (viz grafy na obr. 5.32 - 5.36). Vzhledem k tomu, že ne-Si 
připravené pulverizací PS leptaného ze slabě legované P-typové Si desky jsou v 
drtivé většině zřejmě intrinsické (neobsahují atom akceptoru) a po zapracování do 
Si02 P509 matrice se patrně slabě legují fosforem, můžeme očekávat, že vrstva Si02 
s ne-Si se bude chovat přibližně jako N-typový materiál. V tom případě by ve vzorku 
s P-typovým krystalickým křemíkovým substrátem po přiložení záporného napětí na 
vrchní Au kontakt mohlo dojít teoreticky také k injekční elektroluminiscenci na 
rozhranní vrstvička s ne-Si/ substrát. Je zajímavé, že k elektroluminiscenci docházelo 
nejčastěji na vzorcích s P-typovým krystalickým substrátem, na nějž bylo vztaženo 
kladné napětí okolo IO V, což se velmi podobá právě této podmínce injekční 

elektroluminiscece v diskuzi výše. Ve skutečnosti se však jedná spíše o nárazovou 
elektroluminiscenci (viz kapitola 2.2.2), neboť přiložené elektrické pole, při němž 
k elektroluminiscenci dochází, je velmi vysoké (- 105 V/cm). Tento model zastávají 
také jiné skupiny zkoumající podobné elektroluminiscenční struktury, např. [22]. 
Vrstva Si02 s ne-Si se chová téměř jako izolant (vodivost- 10-6ff1cm"1

). Přiložíme
li na tuto vrstvu poměrně vysoké elektrické pole (řádu 105 V/cm), elektrony jsou v 
tomto poli urychlovány a injektovány do vrstvy. Tyto tzv. horké elektrony, tj. 
elektrony s poměrně vysokou kinetickou energií, tunelují patrně přímo mezi 
jednotlivými nanokrystaly v "ostrůvcích" a nárazem generují v nanokrystalech e-h 
páry, které následně zářivě rekombinují. Emitované fotony potom detekujeme jako 
elektroluminiscenci, která se v tomto případě tedy nazývá nárazová (nebo také 
impaktní). 

Charakteristickým rysem všech elektroluminiscenčních křivek na obr. 5.32 -
5.36 je pozvolný růst počtu fotonů, počínaje od hodnoty napětí cca 4 - 5 V, a jeho 

prudký pád při dosažení napětí 12 - 15 V (někdy i méně). Prakticky zároveň dochází 
k citelnému poklesu proudu. Tato pozorování kvalitativně interpretujeme tak, že jsou 
způsobena dielektrickým průrazem vrstvy Si02 podél vodivé dráhy reprezentované 
„ostrůvkem" ne-Si. Napětí - 1 O V přiložené na vrstvu o tloušťce - 0,3 µm totiž 
znamená přiložení elektrického pole - 3.105 V/cm, což je hodnota blízká hodnotě 
dielektrické pevnosti křemíku. Tím dojde k rozrušení vodivých drah, doprovázené 
poklesem proudu, tedy i elektroluminiscence. Zřejmě vzhledem k těmto nevratným 
změnám ve struktuře vrstvy Si02 s ne-Si se nedařilo měření při vysokém přiloženém 
elektrickém poli reprodukovat. V jednom případě se nám to relativně podařilo, však 
s nepoměrně horším výsledkem (viz červená křivka v obr. 5.36). Průběh 
elektroluminiscenční křivky se kvalitativně shodoval, avšak s asi 20 krát nižší 
intenzitou. Nejčastěji k elektroluminiscenci docházelo pouze při jedné polaritě 
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přiloženého napětí na daný typ krystalického Si substrátu. Tuto polaritu jsme označili 
jako „propustnou polaritu" a odpovídá situaci, kdy na krystalický křemíkový substrát 
typu P je vztaženo kladné napětí (záporné napětí na horním Au kontaktu) nebo 
v případě N-typového substrátu záporné napětí (kladné napětí na horním Au 
kontaktu). V několika případech se nám ovšem podařilo pozorovat 
elektroluminiscenci při obou polaritách napětí (obr. 5.35). Nemůžeme zatím z těchto 
úvodních měření dělat žádné definitivní závěry, ale je dobré poznamenat, že 
vzhledem k tomu, že se jedná o první sadu vzorků tohoto typu na světě a úvodní 
měření, je velmi povzbudivé, že se nám podařilo byt' jen slabé náznaky 
elektroluminiscence pozorovat. Bude nutno zvýšit koncentraci ne-Si v Si02 vrstvě a 
zvýšit intenzitu elektroluminiscence tak, abychom mohli naměřit emisní spektrum 
elektroluminiscence, které bude moci osvětlit řadu nejasností. 
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Obr. 5.32) Graf intenzity elektroluminiscence v závislosti na přiloženém napětí na vzorek a VA 
charakteristika. (Polarita napětí je vztažena na Si02 vrstvu (viz obr. 4.5); červená křivka slouží jako 
vodítko pro oko). 
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Obr. 5.33) Graf intenzity elektroluminiscence v závislosti na přiloženém napětí na vzorek a 
VA charakteristika. (Polarita napětí je vztažena na Si02 vrstvu (viz obr. 4.5); červená křivka 
slouží jako vodítko pro oko). 
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Obr. 5.34) Graf intenzity elektroluminiscence v závislosti na přiloženém napětí na vzorek a VA 
charakteristika. (Polarita napětí je vztažena na Si02 vrstvu (viz obr. 4.5); červená křivka slouží 
jako vodítko pro oko). 
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Obr. 5. 35) Graf intenzity elektroluminiscence v závislosti na přiloženém napětí na vzorek a 
VA charakteristika. (Polarita napětí je vztažena na Si02 vrstvu (viz obr. 4.5); červená křivka 
slouží jako vodítko pro oko). 
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Obr. 5.36) Graf intenzity elektroluminiscence v závislosti na přiloženém napětí na vzorek a VA 
charakteristika. (Polarita napětí je vztažena na Si02 vrstvu (viz obr. 4.5); červená křivka slouží 
jako vodítko pro oko). 
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Kapitola 6 

Shrnutí výsledků a závěr 

Příprava vzorků 

V rámci této diplomové práce jsem především rozpracovala novou metodu přípravy 
ne-Si dispergovaných ve fosforem dopované Si02 P509 matrici. Podařilo se připravit 
řadu poměrně kvalitních samonosných vzorků s ne-Si o velikosti - 3 nm s 
objemovými koncentracemi od 3 obj.% do 45 obj.%. Tyto vzorky sloužily pro 
měřeni fotoluminiscence a optického zisku metodou VSL, doplněnou o novou 
metodu SES. Připravili jsme také velmi homogenní koloidní roztoky ne-Si v 
nepolárních rozpouštědlech glycerinu a ethylenglykolu pro měřeni optického zisku 
metodami VSL a SES. Pro měření elektroluminiscenčních vlastností materiálu na 
bázi ne-Si ve fosforem dopované matrici Si02 P509 jsme připravili první sadu 
(bohužel zatím ještě poměrně nehomogenních) vzorků s různými koncentracemi nc
Si ve vrstvě Si02. 

Dále bude nutné se zaměřit na zvýšení optické kvality a homogenity 
samonosných vzorků pro možné zopakováni některých měření, především měření 
optického zisku metodou VSL a SES. V případě koloidních roztoků by bylo 
zajímavé při~ravit větší množství tohoto roztoku o koncentraci nanokrystalů 
-1019 Nes/cm pro možné použiti namísto barvivového roztoku v barvivovém laseru. 
Vzhledem k obrovskému potřebnému množství ne-Si se však tato možnost nabízí až 
v delším časovém horizontu. V případě elektroluminiscnčních vzorků bude potřeba 
zvýšit koncentraci ne-Si ve vrstvě Si02 P509 a zlepšit homogenitu těchto vzorků pro 
lepší definovanost mechanismů elektroluminiscence. 

Měření fotoluminiscenčních vlastností 
Podařilo se kvalitativně popsat vliv jednotlivých parametrů přípravy na polohu 
maxima a intenzitu fotoluminiscence. Pozorovali jsme (shodně s jinými skupinami 
ve světě) modrý posuv fotoluminiscence v důsledku dopování ne-Si fosforem 
v důsledku zabudování těchto nanokrystalů do fosforem dopované Si02 matrice 
P509. Vzhledem k možnosti přípravy takřka libovolně koncentrovaného vzorku 
(vzhledem k obsahu ne-Si v Si02 P509 matrici) se nám podařilo proměřit 
koncentrační závislost intenzity fotoluminiscence a stanovit objemovou koncentraci 
ne-Si v matrici, pro niž je vnější kvantová účinnost fotoluminiscence nejvyšší. Tuto 
závislost se, pokud je nám známo, zatím nikomu nepodařilo zjistit vzhledem k tomu, 
že ostatní metody přípravy podobných vzorků neumožňuji dosažení tak širokého 
intervalu koncentrací ne-Si v matrici Si02. Metodou mikrofotoluminiscence jsme 
měřili tloušťky a spektrální homogenitu vrstev ne-Si v Si02 matrici. Pro korekci 
fotoluminiscenčních spekter na spektrální odezvu měřici aparatury jsme stanovili 
korekční křivku pomocí kalibrační wolframové lampy. Po korekci spekter jsme 
zjistili, že všechny vzorky luminiskovaly mezi 720 - 750 nm. Vzhledem k očekávané 
široké distribuci velikostí a tvarů ne-Si v matrici jsou všechna PL spektra 
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nehomogenně rozšířena (FWHM - 200 nm). V několika případech měření PL 
spektra elektroluminiscenčních vzorků se nám podařilo pozorovat zúžené spektrum 
(FWHM - 50 nm), což vzhledem k nehomogenitě těchto vzorků mohlo být 
způsobeno lokálně užší distribucí velikostí ne-Si. 

Měření optického zisku 
Měřili jsme optický zisk metodou VSL kombinovanou s doplňkovou metodou SES, 
která měla pomoci jednoznačně interpretovat výsledky VSL měření. Zjistili jsme, že 
nehomogenita a špatně definovaná výstupní hrana samonosných vzorků způsobovala 
artefakty v měření VSL, které se projevovaly podobným exponenciálním prohnutím 
pro malé délky excitačního proužku jako kladný optický zisk. Pro nízkoziskové 
materiály jako je křemík pak není možné jednoduše tyto dva efekty od sebe oddělit, a 
je nutné používat souběžně doplňkovou metodu SES, kterou jsme rozpracovali na 
pracovišti FZÚ A VČR a KCHFO MFF UK. Všechny křivky VSL měřené na našich 
samonosných vzorcích vykazují exponenciální prohnutí odpovídající kladnému 
optickému zisku, avšak pouze na dvou různých vzorcích se nám podařilo náznak 
optického zisku 24 cm· 1 opravdu pozorovat. V ostatních případech se jednalo právě o 
artefakty způsobené zhoršenou kvalitou samonosných vzorků. Při měření velmi 
homogenních koloidních roztoků jsme naopak nepozorovali žádné exponenciální 
prohnutí, což potvrzuje naše předpoklady. Zajímavý je také odhad počtu excitačních 
fotonů (přibližně odpovídající počtu generovaných e-h párů) na jeden nanokrystal. V 
případě, že optický zisk pozorován byl, je tento počet :::: I a v opačných případech 
;:::: 3. To by hovořilo pro standardně uznávaný model, který říká že pro více než jeden 
generovaný e-h párů v jednom Si nanokrystalu již dochází k rychlé Augerově 
nezářivé rekombinaci. 

Nyní bude potřeba připravit pro tato měření kvalitnější samonosné vzorky a 
pokusit se tato měření zopakovat. V případě koloidních roztoků se pokusíme zvýšit 
koncentraci ne-Si. 

Měření elektroluminiscence 
Provedli jsme první řadu měření V A charakteristik a intenzity elektroluminiscence v 
závislosti na velikosti přiloženého elektrického pole na první sadě 

elektroluminiscenčních vzorků. Ve spolupráci s UTB ve Zlíně se nám podařilo 
prokázat závislost vodivosti vzorků na koncentraci ne-Si v Si02 P509 vrstvě pro 
malá napětí :::: 0,1 V. Pro vyšší hodnoty napětí :::: 0,2 V se již začíná projevovat 
zajímavé reprodukovatelné, avšak velmi složité chování (např. hystereze V A křivek), 
které je v současnosti ve spolupráci s UTB ve Zlíně intenzivně zkoumáno a není již 
součástí této diplomové práce. My jsme se spíše zaměřili na vyšší hodnoty 
přiloženého elektrického pole vzhledem k elektroluminiscenčním vlastnostem 
vzorku. Pozorovali jsme pozvolný nárůst intenzity emitovaných fotonů od velikosti 
přiloženého napětí asi 4 V a její prudký pokles okolo 12 V, což odpovídá hodnotě 
elektrického pole řádu l 05 V /cm. Současně s tímto poklesem elektroluminiscenční 
intenzity byl pozorován prudký pokles proudu. Vzhledem k tomu, že elektrické pole 
odpovídající těmto napětím je velmi blízko hodnoty dielektrické pevnosti křemíku, je 
možné, že nastal podél vodivých drah ve vzorku dielektrický průraz, který způsobil 
jejich rozrušení, a tím i pokles vodivosti vzorku. 

V další etapě se pokusíme především zvýšit intenzitu elektroluminiscence tak, 
aby bylo možno měřit elektroluminiscenční spektra. Doposud to nebylo možné 
vzhledem k malé intenzitě elektroluminiscence (řádu desítek fotonů za sekundu). 
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