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PŘEDMLUVA 

Polovodičové nanokrystaly jsou předmětem intenzivního výzkumu již zhruba 20 let. Za tuto 

dobu nepozbyly nic ze své zajímavosti a postupně začínají naplňovat naděje, které do nich 

byly od počátků vkládány. Rychle nacházejí své uplatnění v celé řadě vzájemně téměř nesou

visejících oborů. V biologii se polovodičové nanokrystaly používají k luminiscenčnímu znač

kování, podobně jako barviva, nebo se na jejich povrch umisťují různé proteiny a nanokrysta

ly pak umožňují monitorovat průběh různých reakcí. V elektronice se nanokrystaly zatím uží

vají především v jednoelektronových zařízeních, využívajících jevu tzv. coulombické bloká

dy. Postupně se objevují i různé nové potenciální aplikace, například ve velmi nadějné spin

tronice nebo v kvantovém zpracování informace. Pro všechna tato využití je třeba pokračovat 

v jejich základním výzkumu. 

V předkládané disertační práci jsou shrnuty výsledky výzkumu vlastností nanokrystalů 

CdSe připravených metodou chemické depozice, který jsem prováděl během svého doktor

ského studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Cílem práce bylo 

osvětlení různých aspektů výroby nanokrystalického CdSe prostřednictvím metody chemické 

depozice z roztoku, dále pak studium optických vlastností takto připravených nanokrystalů, a 

především studium dynamik fotoexcitovaných nosičů v těchto strukturách. 

Předpokladem tohoto výzkumu bylo získání zdroje světla pro ultrarychlou optickou 

spektroskopii na příslušných vlnových délkách, tedy v intervalu 500 nm až 650 nm. Toho 

jsme dosáhli prostřednictvím generace femtosekundového kontinua v nelineárním mikrostruk

turovaném (fotonickém) vlákně. 

Disertační práce je rozdělena do osmi částí. V úvodní první části zopakujeme dobře 

známé základní skutečnosti o nízkodimenzionálních strukturách, a především o kvantových 

bodech. Uvedeme, jak prostorové omezení vede k nové struktuře energetických hladin, změ

nám v hustotách stavů a optických a nelineárně optických vlastnostech. 

V druhé části je krátký výčet nejrozšířenějších metod, užívaných k přípravě polovodi

čových kvantových bodů s velkým aplikačním potenciálem. 

Ve třetí části uvádíme stručný přehled výzkumu nanokrystalů CdSe, který má nějaký 

vztah k předkládané práci. 

Ve čtvrté, svým rozsahem již větší části uvedeme výčet užívaného experimentálního 

vybavení a experimentálních uspořádání. Popíšeme zde princip časově rozlišené metody exci

tace a sondování, a především zde podrobně vylíčíme využití mikrostrukturovaného optického 

vlákna jako zdroje spektrálně širokých optických pulsů pro časově rozlišenou spektroskopii. 
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Tato implementace fotonického vlákna byla podmínkou pro vypracování předkládané diser

tační práce, a jejímu popisu je tedy věnováno více prostoru. Uvedeme krátkou informaci o fo

tonických vláknech, mechanismu generace spektrálně širokých optických pulsů v nich, a 

zejména pak informace o našem vlákně a o jeho aplikaci. 

Pátá část je již věnována výzkumu nanokrystalů CdSe, připravených metodou chemické 

depozice za různých podmínek. Po stručném vylíčení postupu přípravy našich vzorků v kapi

tole 5.1 se v kapitole 5.2 podrobně věnujeme vlivu substrátu na morfologii připravených na

nokrystalických filmů. V kapitole 5.3 zkoumáme vliv osvětlení při výrobě vzorků na dynami

ky fotoexcitovaných nosičů. V kapitole 5.4, která je poslední kapitolou této části, je podrobně 

popsán výzkum vlivu koncentrace CdS04 v růstových roztocích na absorpční a fotoluminis

cenční vlastnosti nanokrystalických filmů CdSe, jejich složení a dynamiky fotoexcitovaných 

nosičů v nich. 

V šesté části jsou popsány dva případy modifikace vlastností CdSe nanokrystalických 

filmů po jejich přípravě. V kapitole 6.1 je to ovlivnění vlastností filmů působením 4% roztoku 

amoniaku. V kapitole 6.2 pak výrazný vliv intenzivního osvitu nanokrystalického CdSe filmu 

na účinnost jeho foto luminiscence. 

V sedmé části shrneme obdržené výsledky, naznačíme jejich vzájemnou souvislost a 

zmíníme možné další směry výzkumu. 

V závěrečné, osmé části jsou pak uvedeny dva dodatky. V dodatku 8.1 je stručně vylí

čen teoretický popis šíření pulsů v optických vláknech, a především vznik solitonů. V dodatku 

8.2 pak uvádíme podrobný popis práce s fotonickým vláknem, který by měl v budoucnu 

usnadnit začátky práce s ním, coby zdrojem spektrálně širokých optických pulsů pro spektro

skopická měření. 

Na závěr této předmluvy vyjadřuji svůj hluboký dík všem, kteří mi během mého doktor

ského studia pomohli. Především děkuji Prof. RNDr. Petrovi Malému, DrSc. za odborné ve

dení a všestrannou pomoc během celého mého studia na MFF UK. Dále patří mé poděkování 

Doc. RNDr. Františku Trojánkovi, Ph.D. a RNDr. Petru Němcovi, Ph.D. za užitečné rady 

k experimentální práci a pomoc při řešení nejrůznějších, nejen pracovních, problémů. RNDr. 

Ivanu Němcovi, Ph. D. děkuji za pomoc při práci v laboratoři Katedry anorganické chemie 

PřF UK. Všem kolegům na oddělení pak za přátelské vztahy a příjemný pobyt ve škole. V ne

poslední řadě děkuji své rodině a přátelům za lidskou podporu během celého mého dlouhého 

studia. 

Miroslav Šimurda, Praha, duben 2006 
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1. ÚVOD 

V této úvodní kapitole zkusíme krátce vystihnout, co to jsou nízkodimenzionální struktury a 

jak se liší od objemových materiálů. K tomu nám poslouží jejich nejjednodušší teoretický po

pis, který vyžaduje pouze zcela elementární použití kvantové mechaniky. Samotné nízkodi

menzionání struktury se dosud realizují především v polovodičových materiálech a polovodi

čové nanokrystaly, kterými se v této práci budeme zabývat především, jsou právě takovou 

realizací kvazi-nuladimenzionální struktury- kvantových bodů (teček). 

1.1 NÍZKODIMENZIONÁLNÍ STRUKTURY 

Hlavním rysem nízkodimenzionálních struktur je omezení pohybu částic, lokalizovaných 

uvnitř struktur v jedné dimenzi (kvantové jámy) až ve všech třech dimenzích (kvantové bo

dy). To vede k celé řadě velmi zajímavých efektů a nabízí řadu nových aplikací. Fundamen

tální zrněny v energetických hladinách, ke kterým snížením dimenze systému dochází, je nej

vhodnější ilustrovat na hustotě stavů volné částice, vystavené takovému prostorovému ome

zení. Samotná hustota stavů je klíčovou charakteristikou všech systémů. Abychom ji získali, 

je třeba mít informace o energetických hladinách částice v daném systému. Nejjednodušší pří

pad částice v omezujícím potenciálu obnáší řešení následující stacionární Schrodingerovy 

rovnice 

[-~:'V' +V(x,y,z)Jv(x,y,z)~ E\/f(x,y,z), (1.1) 

kde V(x,y, z) je potenciální energie příslušející, omezujícímu potenciálu kvantové struktury. 

Jednoduchost řešení rovnice (1.1) závisí na průběhu potenciální energie a pro pravoúhlé ne

konečně vysoké skokové potenciály je řešení problému notoricky známé. Provádí se separací 

proměnných, a výsledné vlnové funkce jsou tak součinem tří funkcí jedné proměnné. Tyto 

funkce jedné proměnné jsou buď rovinné vlny, které jsou řešením ve směrech, v nichž je po

tenciální energie konstantní, nebo stojaté vlny s uzly na nekonečných skocích potenciálu. Sto

jaté vlny jsou řešením v těch směrech, v nichž potenciální energie závisí na souřadnici. Kvan

tovými čísly pro jednotlivé případy jsou tak vlnové vektory k rovinných vln a počty n kmiten 

stojatých vln. Energetické hladiny nebo pásy v jednotlivých kvantových strukturách s pravo

úhlými potenciály lze z rovnice (I. I) rovněž snadno určit a pro jednu částici dostaneme, podle 
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toho v kolika dimenzích je jí ponechán volný pohyb, následující energetické hladiny 

(1.2) 

kde k jsou složky vlnového vektoru ve směrech souřadných os, n jsou kvantová čísla, popisu

jící stavy ve směrech, v nichž je pohyb částice omezen, a jsou rozměry omezení ve směrech 

souřadných os a m je hmotnost zkoumané částice. 

Pro sféricky symetrické kvantové body je výpočet poněkud zajímavější, ale rovněž ne

představuje velký problém. Naznačíme jej zde pro obecně vysokou bariéru, ale energie jed

notlivých hladin uvedeme opět jen pro nekonečnou, kdy jsou dány podobně jednoduchým 

předpisem jako (1.2). Rovnici (I.I) je v případě sféricky symetrického potenciálu vhodné 

převést do sférických proměnných. Jedná se v podstatě o převod Laplaceova operátoru. Tento 

postup však zde nebudeme vypisovat a raději použijeme Schrodingerovu rovnici ve sféric

kých proměnných, napsanou rovnou pro pohyb částice v radiálně symetrickém potenciálu, 

kdy se kinetická energie skládá z energie translačního pohybu v radiálním směru a rotační ki

netické energie, tedy 

-' +--2 + V(r} lfl(r,.9,cp)= El/f(r,.9,cp), [
p2 L2 ] 
2m 2mr 

(1.3) 

kde p, je operátor hybnosti v radiálním směru, který závisí pouze na radiální souřadnici a de

rivaci podle ní, a L je operátor momentu hybnosti, který ve sférických souřadnicích závisí jen 

na úhlových proměnných. V rovnici (1.3) je tedy rovněž možné separovat proměnné. Pro 

spektrum a vlastní funkce operátoru momentu hybnosti platí 

(1.4) 

kde Y,m(.9,cp) jsou tzv. kulové funkce, které jsou dány poměrně komplikovaným předpisem, 

například viz [I], I kvantuje velikost momentu hybnosti a m jeho průmět. Z ( 1.4) dosadíme do 

( 1.3) a dostaneme tak, po vyjádření radiální hybnosti, rovnici pro radiální funkci Rn1 (r) 

-- --+-2 + , + V(r) R„,(r)= E„1R„1(r). [ 
11 2 (2a a2 J 1(1+1)11

2 J 
2m r or or 2mr-

(1.5) 
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Nyní již přejdeme přímo k nalezení vázaných stavů konečně hluboké sféricky symetrické po

tenciálové jámy, reprezentující náš kvantový bod. To se v rovnici ( 1.5) projeví konkrétním 

tvarem potenciální energie v(r ), pro kterou bude v našem případě platit 

V(r) = O , pro r < R a V(r) = V0 pro r > R , (1.6) 

kde R je poloměr kvantového bodu. Řešení musíme rozdělit na řešení uvnitř a vně kvantového 

bodu. S označením 2mE„1 /h
2 =k;, a k„,r = p máme pro řešení uvnitř rovnici 

a
2 
R„, (p) + ~ oR„, (p) + (1 - 1(1 + 1 )JR„, (p) = o' 
op2 p or p2 (1.7) 

jejímiž řešeními jsou sférické Besselovy j,(p) a Neumannovy n1(p) funkce [l, 2]. Protože 

Neumannovy funkce jsou v počátku souřadného systému singulární, musí se řešení uvnitř 

kvantového bodu skládat pouze ze sférických Besselových funkcí, a platí tedy 

R111 (r)= Aj,(k„1r), pro r <R. (1.8) 

, Rovnice pro radiální část vlnové funkce vně kvantového bodu vypadá zcela stejně jako ( 1. 7), 

pouze s tím rozdílem, že k;, = 2m(E111 -V0 )/h 2
, a protože se zabýváme vázanými stavy, je 

záporné. Označíme zde tedy k111 = iK„1 , K111 = ~2m(V0 -E111 )/h 2 
• Rovnice je stejná a řešením 

je tedy opět kombinace sférických Besselových a Neumannových funkcí. Obě tyto funkce 

však pro komplexní argument v r --+ oo divergují, zatímco my potřebujeme funkci kvadratic

ky integrabilní, a tedy tlumenou. Tou je kombinace obou výše uvedených funkcí, tzv. Hanke

lova sférická funkce prvního druhu, h; (p) = j 1 (p) + in / (p), a řešením vně kvantového bodu 

je tak 

R111 (r)= Bht(iK111 r), pro r >R. (1.9) 

Hodnoty koeficientů A a B jsou dány podmínkou spojitosti a hladkosti funkce Rk1 (r) na hra

nici kvantového bodu. Tyto podmínky vedou na homogenní soustavu dvou lineárních rovnic a 

z podmínky řešitelnosti této soustavy vyjdou povolené hodnoty k„1 a K„1 • Hodnoty A a B se 

nakonec určí normováním celkové vlnové funkce. Pro kvantový bod s nekonečně vysokými 

bariérami na jeho hranici je V0 = oo a tedy též K„1 = oo . Protože je funkce R„1 (r) dle ( 1. 9) ex

ponenciálně tlumená pro r --+ oo , platí dle očekávání pro nekonečně hlubokou jámu 
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---

R,Ar)= O, pro r >R, (1.10) 

a rovněž Rn1 (r) dle ( 1.8) musí být tedy rovno nule pro r = R . Z rovnice ( 1.8) je patrné, že 

toto nastává pro kořeny sférických Besselových funkcí a 1n (n-tý kořen sférické Besselovy 

funkce řádu /, a 01 = a .• 1 = 7t ), z nichž dostaneme hodnoty kvantových čísel kn1 a příslušných 

energií 

2k2 2 2 
k = a,„ a E = ~ = ti a,„ . 

"
1 R nt 2m 2mR 2 

(1.11) 

Energie ve sféricky symetrickém kvantovém bodě tak nezávisí na magnetickém kvantovém 

čísle a je tedy pro dané I (21 + 1) krát degenerována. 

Nyní, když známe energetické hladiny nízkodimenzionálních struktur, můžeme vyhod

notit hustoty stavů v jejich jednotlivých případech. 

1.2 HUSTOTY STAVŮ 

Jak jsme již uvedli, je nejjednodušší charakteristikou spektra energetických hladin nějakého 

systému hustota stavů, která vyjadřuje množství kvantových stavů, které v daném systému 

připadají na určitou energii. Jak lze usoudit z jejího významu, je definována jako 

g(E)= Lo(E-E„), (1.12) 
li 

kde n reprezentuje celou množinu kvantových čísel, popisujících daný systém, viz například 

[3]. Stavy v pravoúhlých nízkodimenzionálních strukturách jsou popsány kvantovými čísly, 

spojenými s rovinnými a stojatými vlnami. Zatímco kvantová čísla našich stojatých vln jsou, 

díky fyzikální okrajové podmínce, diskrétní, u rovinných vln tomu tak není, a pro jejich spo

čítání je třeba užít kvantovací objem a na rovinné vlny vložit periodické okrajové podmínky. 

Tím se povolí pouze vlnové vektory, pro něž rovinné vlny vyhovují těmto okrajovým pod

mínkám, a dostaneme také diskrétní spektrum. Tento postup je v pořádku díky tomu, že po

kud jsou rozměry kvantovacího objemu nekonečné, lze dokázat, že hustota stavů na kvanto

vacím objemu nezávisí. Odtud rovněž vyplývá, že ve směrech, kde není pro částici žádná pře

kážka ve volném pohybu, má smysl počítat hustotu stavů v jednotkovém objemu. 

Nyní tedy můžeme přistoupit k užití definice (1.12) pro energie (1.2), popřípadě (1.11). 

Pro kvazispojitá kvantová čísla, která kvantují pohyb částice ve směrech, kde není její pohyb 

omezen, je vhodné přejít od sumy v (1.12) k integraci, a to podle známého předpisu, kdy se 
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pro každý rozměr nahradí suma integrálem L--+ n rdk. kde nje výše zmíněný kvantova-
k 27t J 

cí objem. Hustotu stavů budeme počítat normovanou, pro volnou částici na jednotkový ob

jem, pro částici v kvantové jámě na jednotkovou plochu a pro částici v kvantovém drátu na 

jednotkovou délku. 

1.2.1 Volná částice 

V tomto případě nepociťuje částice žádné prostorové omezení, a v definici (1.12) je možné 

nahradit celou sumu integrací. Pro (normovanou) hustotu stavů tak dostaneme[2] 

g(E) = (
2
:)3 f B(E- Ek )d

3 
k= (

2
:)3 d dE f e(E-Ek )d

3 
k, (l.13) 

kde 8 je Heavisidova skoková funkce. Přechodem ke sférickým proměnným a integrací přes 

úhlové proměnné, na nichž energie nezávisí, získáme 

g(E)= ~~ 
00

f e(E- h
2

k2 )e dk = _l_~"(Jk~ 2 dk 
27t- dE 2m 27t2 dE 

o o 

3 3 

_ 1 I d (2mE)2 _ 1 (2m)2 JE 
- 27t 2 3 d E ~ - 47t2 h. 2 • 

(1.14) 

Pro volnou částici tak hustota stavů na jednotkový objem závisí na odmocnině energie. 

1.2.2 Kvantovájáma 

V kvantové jámě je možné nahradit sumu integrací pro dva směry v rovině kvantové jámy. Ve 

směru kolmém na tuto rovinu máme diskrétní hladiny. Z definice (I. 12), po přechodu k po

lárním souřadnicím a integraci přes úhly, máme tedy 

1 °'J( h
2

k
2 

) g(E)=-~ B E--· --E„_ kdk. 
27t~ 2m -

"= o 

(1.15) 

Nyní substituujeme za výraz pro energii volného pohybu, a dostaneme tak 

°' 
g(E) = -

1 ~ fa(E - E - E )!!!_d E 
27t ~ k "= 112 k 

"= o 
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=-
1 ~ ~ e(E-E ). 

27t 1'12 L.J "= 
(1.16) 

"= 

Hustota stavů je tak mezi kvantovanými hladinami konstantní a mění se skokem na energiích, 

odpovídajících energetickým hladinám, pocházejícím od prostorového omezení. Má tak po

dobu stejně vysokých, ale pro pravoúhlé potenciály různě dlouhých schodů. 

1.2.3 Kvantový drát 

V kvantovém drátu zbývá volný pohyb částici pouze v jednom směru. Stejným postupem jako 

výše, tj. přechodem od sumace přes k k integraci a vyjádřením Diracovy 8-funkce pomocí de

rivace Heavisidovy skokové funkce, dostaneme 

li( k) 

(E)--1 ~ ~ Ídk--1 .J2;, ~ ~~E-E -E 
g - 27t L.J d E J' - 27t h L.J d E ".•· "= 

~~~ o ~~~ 

2m 
(1.17) 

E-E„ -E„ 
·'' : 

Normovaná hustota stavů má tak pro kvantový drát podobu převrácených odmocnin energie 

nad energiemi kvantovaných hladin. 

1.2.4 Kvantový bod 

V tomto případě jsou energetické stavy částice uvnitř omezujícího potenciálu kvantovány 

pouze prostřednictvím diskrétních kvantových čísel a hustota stavů je dána definicí ( 1.12), 

kterou v tomto případě nemá cenu dále upravovat. Tedy 

g(E) = L B(E - E„, - E„_,. - E„:) (1.18) 
nx,n_..,n: 

pro pravoúhlý kvantový bod, nebo 

g(E)= LB(E-E„,,,,)= L(2/ + 1}8(E-E„1m) (1.19) 

"·' 
pro sféricky symetrický kvantový bod, kde je možné posčítat přes magnetické kvantové číslo 

m, na kterém energie nezávisí, viz ( 1.11 ). 
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Hustotu stavů v případě kvantových bodů tak tvoří množina 8-funkcí, lokalizovaných 

v pozicích kvantovaných energetických hladin. 

Na uvedených hustotách stavů pro jednotlivé případy nízkodimenzionálních struktur je 

vidět, jak zásadní vliv na systém energetických hladin má prostorové omezení pohybu částice, 

které vede k jejich diskretizaci. Všechny právě vypočtené hustoty stavů jsou schématicky 

ukázány na obrázku 1.1, převzatém z [ 4]. V dalším textu se soustředíme na sféricky symetric

ké kvantové body, které jsou hlavním předmětem našeho zájmu. 

g(E) 

o Energie 

g(E) 
ID 

Energie 

g(E) OD 

Energie 

Obr. I. I Hustoty stavů částice v nízkodimenzionálních 
strukturách rozlišené podle počtu dimenzí, v nichž je mož
ný volný phyb. 

1.3 REÁLNÉ NÍZKODIMENZIONÁL.NÍ STRUKTURY 

Při konkrétní realizaci kvantových struktur se však prakticky nikdy nejedná o jakousi částici, 

pohybující se v nějakém potenciálu. Kvantové struktury se nejčastěji realizují prostřednictvím 

nejrůznějších polovodičových materiálů za účelem jisté funkcionality [3, 4, 5, 6, 7], a oněmi 

částicemi s omezenými možnostmi pohybu jsou tedy elektrony nebo díry nebo obě částice na

jednou. Poslední případ nastává v našem kontextu především optickou generací. V nejjedno

dušším přiblížení, na které se zde omezíme, lze na elektrony a díry v polovodičových nano

strukturách pohlížet jako na volné částice s efektivními hmotnostmi, danými vlastnostmi po-
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lovodiče, který tvoří vnitřek kvantové struktury. Celková vlnová funkce elektronu v kvantové 

struktuře je při tomto popisu dána stejně jako v objemovém polovodiči, až na to, že místo ro

vinné vlny jako obálkové funkce se bere obálková funkce, která vyjde z řešení kvantové 

struktury a kterou jsme zde pro sféricky symetrický kvantový bod uvedli. Tento přístup se na

zývá aproximace efektivní hmotnosti a nevyžaduje téměř žádné změny ve výše uvedených 

úvahách pro obecnou částici, pokud neuvažujeme coulombickou interakci mezi elektronem a 

dírou. Rozdíl zde spočívá pouze v tom, že v rovnici (1.1) nyní vystupují dvě částice, každá s 

jinou hmotností a každá se svou potenciální energií. Dokud tedy neuvažujeme coulombickou 

interakci, rozpadne se nová rovnice na dvě rovnice ( 1.1 ), pro elektron a díru, a nic z výše uve

deného se nezmění. Pouze energie elektronu se počítá ode dna vodivostního a díry od vrcholu 

valenčního pásu objemového polovodiče. Pro hustoty stavů jednotlivých částic platí to, co 

jsme zde již uvedli s příslušnými efektivními hmotnostmi a s tím, že pro započtení spinové 

degenerace je třeba tyto vztahy vynásobit dvěma. Rovněž zcela bez následků je započtení ko

nečnosti potenciálových skoků v nízkodimenzionální struktuře, které vede pouze k posunu 

hladin, nikoliv však k zásadním změnám. Zahrnutí coulombické interakce mezi elektronem a 

dírou (Ve = -e2 /(41C& Iře -ř,1 lh naproti tomu již představuje jistou komplikaci a může se lišit 

pro různé nízkodimenzionální struktury. My se dále soustředíme na polovodičové kvantové 

body, často označované jako nanokrystaly. 

Započítání coulombické interakce je možné provést různými způsoby, od přesného vý

počtu po různé názorné aproximativní postupy, které jsou závislé na velikosti a materiálu na

nokrystalů a na vzájemném vztahu energií prostorového omezení a elektrostatické interakce 

mezi elektronem a dírou. Rozlišujeme tak tři režimy kvantového omezení, vymezené vzájem

nou velikostí kvantového bodu R a Bohrova poloměru a 8 excitonu ( coulombicky vázaný pár 

elektronu díry) v daném materiálu. 

1.3.1 Režim slabého kvantového omezení 

Pro velké kvantové body, kdy R>> a8 , a kde je tedy energie spojená s prostorovým omeze

ním menší než energie coulombické interakce, hovoříme o režimu slabého kvantování. V 

tomto případě je možné na vázaný pár elektron-díra pohlížet jako na jednu částici - exciton o 

hmotnosti dané součtem efektivních hmotností elektronu a díry, která se pohybuje v omezují

cím potenciálu a má své vnitřní stavy volnosti, které jsou dány řešením vodíku podobného 

problému. Výše uvedený popis jevu prostorového omezení se pak vztahuje na exciton jako 

celek a energie spojená s jeho existencí, tedy například energie optického kvanta nutná pro 

jeho generaci, je dána součtem energie částice o příslušné hmotnosti v kvantové struktuře a 

16 



energie zakázaného pásu, zmenšené o vazební energii excitonu, danou jeho vnitřní strukturou. 

Energie elektron-děrového páru je tak v tomto případě 

t;.2 2 

E E 
„ a,11 

11111·= g+ 2 . ( • •)R 2 m„+m„ 

h2 
, , 0 8 = 41t&--

2m 0
2 n'- m e2 ' r H r 

h2 
(1.20) 

kde & je permitivita polovodiče, m; je efektivní hmotnost elektronu, m;, je efektivní hmotnost 

díry, mr je jejich redukovaná hmotnost, na I kvantují pohyb excitonu v kvantovém bodě a n' 

kvantuje jeho vnitřní stavy. 

1.3.2 Režim silné/10 kvantové/10 omezení 

Pro malé kvantové body, kdy R<< a8 ,je energie spojená s prostorovým omezením podstatně 

větší než coulombická interakce mezi elektronem a dírou ( Ec :::::: I/ R, ale EJámy :::::: 1/ R2 
, viz 

(1.11)) a mluvíme o režimu silného kvantování. Elektrostatickou interakci tak lze buď za

nedbat, nebo na ni pohlížet jako na poruchu, a respektovat ji tedy poruchovým počtem [8]. 

Pro základní stav elektronu a díry v nanokrystalu vyjde dle ( l. l l) a se započtením poruchy 

h2 7t2 h2 7t2 1 e2 
E1,"' =Eg+--. - 2 +--. - 2 -l,786----

. · . 2m„ R 2m„ R 41t& R 
(1.21) 

Tento režim odpovídá nanokrystalům, kterým se budeme věnovat v naší práci. 

Pro opravdu malé nanokrystaly se používá teoretický popis, který na nanokrystaly ne

pohlíží jako na malé kousky objemového polovodiče, ale jako na velké molekuly. Vzájemná 

souvislost obou přístupů je pěkně zachycena například v [8]. Přístup kvantové chemie je pro 

skutečně malé nanokrystaly vhodnější, protože je lépe schopen předpovídat strukturu energe

tických stavů, včetně stavů povrchových, které hrají v malých nanokrystalech zásadní roli. 

1.3.3 Režim střední/10 kvantové/10 omezení 

V tomto režimu kvantování je energie spojená s prostorovým omezením srovnatelná s energií 

coulombickou a není možné ji zanedbat, jako je tomu v případě silného kvantování. Do určité 

míry může opět fungovat poruchový přístup. Pro materiály, kde je efektivní hmotnost díry 

mnohem větší než efektivní hmotnost elektronu, lze systém popsat v rámci Bomovy

Oppenheimerovy aproximace, kdy se řeší problém elektronu pohybujícího se v kvantovém 

bodě s nehybnou dírou uprostřed a pak pohyb díry ve vystředovaném poli elektronu. V jiných 

případech je ale na místě důsledný výpočet. 
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Z rovnic (1.20) a (1.21) je vidět, jak prostorové omezení přispívá k rozšiřování zakáza

ného pásu polovodiče. Další zpřesňování popisu kvantových struktur pak obnáší uvážení ani

zotropie pásů, existenci obvykle tří větví valenčního pásu (pás lehkých a těžkých děr a spin

orbitálně odštěpený pás). My zde nebudeme do detailů teoretických popisů zabíhat, protože 

bychom stejně nemohli být úplní a lze je nalézt v řadě knih [4, 5]. Na závěr úvodní kapitoly 

uvedeme již jen rozdíly v optických vlastnostech kvantových bodů oproti objemovému mate

riálu. Tyto rozdíly dělají kvantové body zajímavými pro potenciální optické aplikace. 

1.3.4 Optické vlastnosti polovodičovýc/1 nanokrystalů 

Rozdíly v optických vlastnostech oproti objemovému materiálu jsou spojeny s prostorovým 

omezením a s následnou diskretizací energetických hladin. V případě silného kvantování, kdy 

lze pominout coulombickou interakci, lze výpočet absorpčního koeficientu provést analyticky, 

s vlnovou funkcí utvořenou obálkou pocházející od prostorového omezení a „pásovou" funkcí 

objemového polovodiče [9] tak, jak jsme uvedli výše. Pro potenciálově nekonečně hluboký 

kvantový bod dá tento výpočet dobře známá výběrová pravidla pro dipólové přechody, podle 

nichž může k těmto optickým přechodům docházet pouze mezi stavy se stejnými kvantovými 

čísly, popisujícími stav uvnitř kvantového bodu. Pro kvantové body s konečnými bariérami 

jsou tato výběrová pravidla poněkud uvolněna, díky nenulovému překryvu obálkových funkcí 

v bariérách. Pro absorpční koeficient nanokrystalů tak obdržíme [9] 

a{m)~!Pcvl 2 ~ La(hm-Eg -E;,,,, -E::,m), 
nim 

(1.22) 

kde E;,m a E:,m jsou energie elektronu a díry dle (1.2) nebo (1.11), V je objem nanokrystalu, 

Pcv je maticový element mezipásového přechodu v objemovém polovodiči a m je frekvence 

použitého světla. Tento vztah platí pro libovolný tvar a velikost nanokrystalu, se zanedbáním 

coulombické elektron-děrové interakce, efektů lokálního pole a efektů, souvisejících s po

vrchem reálných nanokrystalů. Kvantová čísla n, I a m jsou obecná, potřebná pro popis systé

mu. Pro sféricky symetrický nanokrystal lze posčítat přes m, které pak zmizí ze sumy, v níž se 

objeví faktor (2/ +I). Výběrová pravidla pro přechody uvnitř pásu v případě sféricky symet-

rického nanokrystalujsou, pro elektrony i pro díry, n; -::t:. nf, lf -I;= 0,±1 a mf -m; = 0,±1, 

kde n čísluje hladiny jámy, I je orbitální a m magnetické kvantové číslo. Zatímco koeficient 

absorpce nebo síla oscilátoru/Qo je v (1.22) úměrná IPcvl2 /v, pro excitonový přechod v ob-

jemovém materiálu je síla oscilátoru/Exc úměrná IPcvl 2 
/rr.a!, kde asje Bohrův poloměr exci-

18 



tonu. Vidíme tedy, že pro malé nanokrystaly s poloměrem R, kde V~ R3
, je poměr obou ve

ličin fQo / fl!xc ~a!/ R3 
• Z tohoto výsledku je patrné, že pro malé nanokrystaly dosáhneme 

větší pravděpodobnosti absorpce. 

Diskrétní charakter koeficientu absorpce, plynoucí z dosud uvedené teorie, však ve vět

šině nanokrystalických vzorků nepozorujeme, protože zde dochází k homogennímu a neho

mogennímu rozšíření přechodů. Homogenní rozšíření je způsobeno například interakcemi 

s fonony, nehomogenní pak především distribucí velikostí nanokrystalů ve vzorku. Výsledný 

absorpční koeficient se pak získá vystředováním homogenně rozšířeného absorpčního koefi

cientu přes distribuci velikostí nanokrystalů. 

V nelineárně optických vlastnostech jsou mezi objemovými a nanokrystalickými polo

vodiči rovněž značné rozdíly. Zatímco některé typické objemové jevy ztrácí v nanokrystalech 

svůj význam, objevují se jevy zcela nové [5, 9, 10, 11, 12]. Například v případě kvazirovno

vážných nelinearit, tedy těch spojených s přímou generací volných nosičů, ztrácí svůj velký 

význam stínění coulombické interakce [1 O]. Je to opět důsledkem rozdílné energetické struk

tury stavů v objemovém materiálu a kvantovém bodě, tedy přímo důsledkem prostorového 

omezení. Ke stínění dochází v objemovém materiálu díky přeskupení volných nosičů tak, aby 

byla jejich coulombická energie co nejmenší. To je umožněno snadným přecházením mezi 

jednotlivými stavy ve vodivostním pásu, které vede k přeuspořádání nosičů v reálném prosto

ru. V kvantovém bodě nejsou tyto přechody, vyvolané pouze vlivem coulombické interakce, 

možné díky relativně značné vzdálenosti mezi jednotlivými stavy ve srovnání s ušetřenou 

coulombickou energií. 

Hlavním zdrojem kvazirovnovážných nelinearit v polovodičových nanokrystalech je tak 

především plnění stavů [10, 13, 14] díky jejich, oproti objemovému materiálu, značně omeze

nému množství. Do jednoho stavu se dle Pauliho vylučovacího principu vejdou pouze dva 

elektrony s opačnými spiny, a proto se jednotlivé stavy, při dostatečné úrovni excitace, rychle 

plní. Přes omezené rozměry nanokrystalu však nelze vliv coulombovské interakce zcela za

nedbat. Důsledkem jejího působení se po generaci jednoho elektron-děrového páru v nano

krystalu mění struktura energetických hladin. Tak se po excitaci jednoho excitonu (elektron

děrového páru) v nanokrystalu objevuje hladina, která odpovídá vytvoření biexcitonu (dvou

párový stav) a kteráje v nanokrystalech CdSe ve skle posunutá o asi 32 meV [13] dolů oproti 

energii, kterou by měly dva elektron-děrové páry v nejnižším jednopárovém stavu. To má vliv 

na absorpční spektrum, a tedy i na index lomu, které se tak v nanokrystalech mění již při exci

taci pouze jednoho páru nosičů. 

Koherentní nebo přechodné nelinearity, tedy ty které nejsou spojeny s generací volných 

nosičů, hrají v nanokrystalech obdobnou roli jako v objemových polovodičích. Patří sem na-
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příklad optický Starkův jev nebo různé parametrické procesy. Při jejich vyhodnocení je však 

třeba brát v úvahu rozdílnou strukturu stavů v nanokrystalech. 

Vedle přímého vlivu na optické pole uvnitř materiálu ovlivňuje změny v absorpci a in

dexu lomu i to, kolik elektrického pole do nanokrystalu skutečně vstoupí. S výše uvedenými 

změnami se samozřejmě mění i dielektrická funkce, čímž dochází k tzv. efektům lokálního 

pole, tzn. ke vtahování pole do nanokrystalu, nebo naopak k jeho vypuzování, podle toho, v 

jakém vztahu je dielektrická konstanta nanokrystalu a okolního prostředí. Tyto efekty mohou 

vést k intrinsické zpětné vazbě a vytváření bistabilního chování [9]. 

K dalším vlastnostem reálných nanokrystalů, především CdSe, se vrátíme ve třetí části 

této práce, kde podáme stručný přehled o relaxačních procesech v nich a o dalších vlastnos

tech, přesahujících tento úvod. Nejprve však uvedeme, jak se různé nanokrystaly připravují. 
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2. METODY PŘÍPRAVY POLOVODIČOVÝCH 
KVANTOVÝCH BODŮ 

Kvantové body již byly realizovány celou řadou způsobů, od malých krystalů polovodičů, tzv. 

nanokrystalů, po elektrickým polem vymezené oblasti ve dvourozměrných kvantových já

mách. V této kapitole popíšeme několik z těchto mnoha cest, jimiž byly kvantové body při

praveny, a především popíšeme přípravu nanokrystalů CdSe prostřednictvím chemické depo

zice. Nanokrystaly připravené touto metodou a metoda sama byly totiž předmětem výzkumu, 

jehož výsledky jsou shrnuty v této práci. 

Tato kapitola rozhodně není pokusem o systematický a vyčerpávající výčet technologií 

přípravy kvantových bodů. Spíše půjde o krátký přehled technik, pomocí nichž jsou připravo

vány kvantové body, na kterých se provádí intenzivní výzkum z hlediska jejich budoucích 

aplikací nebo které jsou aktuální ve vztahu k našemu výzkumu. Uváděnými metodami lze při

pravit polovodičové kvantové body o velikostech několika nanometrů až desítek nanometrů. 

Podrobnější a aktuální přehled metod přípravy nanokrystalických materiálů lze nalézt napří

klad v [7]. 

2.1 NANOKRYSTALY CDSE PŘIPRAVENÉ CHEMICKOU DEPOZICÍ 

Sama metoda chemické depozice je velmi stará, poprvé se objevila údajně již v roce 1884, 

kdy byla použita k přípravě PbS [15], a během své dlouhé existence posloužila pro výrobu 

tenkých filmů z nejrůznějších materiálů (CdS, CdSe, ZnS, MnS, CulnS2, CulnSe2). Průmys

lové uplatnění našla především ve fotovoltaice, kde se používá k výrobě vrstev CdS 

v n-CdS:p-CdTe solárních článcích. Z rozmanitosti materiálů, které lze touto metodou připra

vit, je zřejmé, že existuje celá řada různých forem chemické depozice. My se zde budeme 

podrobně věnovat pouze té, která vede k nanokrystalickým filmům CdSe. I zde se však obje

vují různé modifikace přípravy, například v [16]. Chemická depozice nejrůznějších polovodi

čů byla rozsáhle zpracována v [17], a to včetně vlastností připravených materiálů ajejich apli

kací. 

Příprava CdSe prostřednictvím této metody je založena na reakci kadmiového komple

xu kyseliny nitrilotrioctové (H3NT A) se selenosíranem v zásaditém roztoku za pokojové, ne

bo mírně zvýšené, teploty. My zde nyní uvedeme chemické reakce a mechanismy, které ve

dou k vytvoření nanokrystalického filmu CdSe, dle [18]. 

Depoziční mechanismus je silně závislý na podílu koncentrací komplexotvorného čini-
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dia (NT A) a kadmiových iontů (R = NT A/Cd) v roztoku, užitém pro přípravu nanokrystalic

kého CdSe filmu [17, 19]. V závislosti na tomto poměru nastává růst filmu jedním ze dvou 

růstových mechanismů [19]: Nehydroxidovým, během něhož nedochází v růstovém roztoku 

ke tvorbě hydroxidu kademnatého, nebo hydroxidovým, kde je tomu naopak. Existuje teplot

ně závislý kritický poměr obou koncentrací, který ostře rozděluje obě uvedené růstové cesty. 

Pro poměr menší než kritický nastává růst hydroxidovým mechanismem a pro poměr větší 

než kritický nehydroxidovým mechanismem. Filmy, vypěstované za různých koncentrací 

NT A a kadmiových iontů, se liší svými vlastnostmi, jako například velikostí nanokrystalů ne

bo odrazivostí. Výsledkem nehydroxidového mechanismu jsou difúzně odrážející filmy s na

nokrystaly o průměrech asi 16 nm. Hydroxidový mechanismus vede naproti tomu k vysoce 

odrazivým filmům s nanokrystaly o průměru asi 5 nm [20]. 

Chemické reakce vystihující procesy probíhající při nehydroxidovém mechanismu růstu 

filmů CdSe,jsou [18]: 

sesoi- + oH- --+ Hse- + so~- , (2.1) 

Cd(NT A)~- ~ Cd(NT A)- + NT A 3- ~ Cd 2+ + 2NT A 3-, (2.2) 

Cd 2+ + Hse- +OH- ~ CdSe + H20' (2.3) 

(CdSe)
11 

+ Cd 2+ + HSe- +OH-~ (CdSe)
11
+1 + H 20, (2.4) 

(CdSe)
11 

+ nH 20 ~ nCd 2
+ + nHSe- + nOH-, (2.5) 

{CdSe)11 + {CdSe)m --+ {CdSe)m+n. (2.6) 

Pomalu vznikající anionty HSe- (reakce (2.1 )) se spolu s ionty kadmia ve formě NTA kom

plexu (reakce (2.2)) v roztoku podílejí na tvorbě pevného CdSe, ať už zakládáním nových zá

rodků (reakce (2.3)) nebo rozšiřováním již existujících krystalků (reakce (2.4)). Ve skutečnos

ti je rovnice (2.1) zjednodušením komplikovanější reakce, v nížje síran konečným produktem 

[19]. Velikost výsledných nanokrystalů nejvíce ovlivňuje reakce (2.5), která popisuje roz- . 

pouštění již existujících nanokrystalů, tedy rozpad termodynamicky nestabilních zárodků. 

Samotný růst probíhá ve třech fázích, jimiž jsou nukleace (reakce (2.3)), tj. tvorba zárodků 

nanokrystalů, růst (reakce (2.4)), a agregace, neboli splývání již existujících zárodků (reakce . 

(2.6)). Stabilita malých zárodků je teplotně závislá. 

Pro hydroxidový mechanismus růstu platí některé z výše popsaných rovnic a některé . 

nové. Pro nás je tento mechanismus růstu významnější, protože koncentrace reagentů v námi · 

používaných depozičních roztocích jsou takové, že dominantním depozičním mechanismem. 

by měl být právě hydroxidový (klastrový) mechanismus [19]. Reakce kadmiových iontů Cd2+ : 
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ve formě NT A komplexu (reakce (2.2)) s hydroxidovými anionty vede ke generaci koloidního 

hydroxidu kademnatého Cd(OH)2, tedy 

(2.7) 

Vytvoření Cd(OH)2 vede k opalescenci depozičního roztoku v počátečních stádiích depozice 

během několika minut po smíchání roztoků, viz kapitola 5.1. Reakce hydroxidu kademnatého 

se selenovodíkovým aniontem, který vznikl jako produkt zásadité hydrolýzy selenosíranu (re

akce (2.1 )), vede k postupnému formování CdSe, tedy 

(2.8) 

K nukleaci CdSe může při hydroxidovém mechanismu docházet na částicích hydroxidu ka

demnatého, tedy k reakci 

(2.9) 

Růst CdSe je při chemické depozici silně ovlivněn osvětlením během růstu [21]. Tomu

to aspektu chemické depozice se budeme z hlediska dynamik fotoexcitovaných nosičů náboje 

věnovat v kapitole 5.3. Změny výsledku růstu při osvětlení jsou pravděpodobně následkem 

fotoelektrodepozice CdSe. Nejdůležitější reakce tohoto procesu může být popsána následující 

rovnicí (str. 163 v [17]) 

(2.10) 

Pro osvětlený roztok předpovídá tato rovnice silný nárůst pH během růstu CdSe filmu, což je 

v souladu s experimentálními pozorováními [21]. 

Chemická depozice je tedy relativně snadno dostupnou cestou k nanokrystalickým ma

teriálům. Bohužel jejím prostřednictvím nevytvoříme tak dobře definované nanokrystaly 

s velmi úzkou distribucí velikostí, jakých lze dosáhnoutjinými metodami, viz dále. 

2.2 NANOKRYSTALY CDSE PŘIPRAVENÉ KOLOIDNÍ CESTOU 

Příprava polovodičových nanokrystalů touto cestou má mnoho forem, a proto bude náš popis 

velmi informativní, bez nároku na větší detaily. Původně probíhala tato příprava srážením 

z roztoku, obsahujícího kovový iont (Ag, Hg, Pb, Zn, Cd, In), prostřednictvím hydroxidu síry, 

selenu, teluru nebo fosforu následovaným přidáním stabilizátoru koloidu [6]. Vylepšením této 

původní metody byl růst v mikroemulzních roztocích s inverzními micelami. V těchto rozto-
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cích jsou součásti emulze, například heptan a voda [22], odděleny surfaktanty (povrchově ak

tivní látky), tj. molekulami které se koncentrují na rozhraní fází roztoku, kde snižují povrcho

vou, případně mezifázovou energii, a umožňují tak vznik menších částic v emulzi. Inverzní 

micely vznikají v nevodných prostředích a surfaktanty na povrchu micel jsou zde orientovány 

svojí polární částí dovnitř micely a uhlíkovým řetězcem ven, tedy obráceně než u ne

inverzních micel. V inverzních micelách tak může být uvnitř solubilizována voda a okolí tvo

řit nějaké nepolární prostředí, například heptan. Při výrobě nanokrystalů CdSe se tak v in

verzních micelách soustředí roztok iontů Cd2
+ (vzniklý rozpuštěním Cd(Cl04) 2 ve vodě). Ná

sledným přidáním selenu (může být v různých formách) se v inverzních micelách tvoří CdSe. 

Velikost vznikajících nanokrystalů je dána množstvím přidaného kadmia a selenu a velikostí 

micel. S roztokem takto utvořených nanokrystalů lze poté dále pracovat. Odpařením mikro

emulze a vysušením vznikne pevný surfaktant s uzavřenými nanokrystaly, který lze opět roz

pustit v uhlovodíkovém rozpouštědle. Tyto roztoky mají značnou trvanlivost. Další možnost 

spočívá v přidání velkého množství vody k výslednému roztoku, čímž dojde k flokulaci, tzn. 

agregaci koloidních částic. Takto vzniklou pevnou látku již nelze snadno rozpustit. K flokula

ci pomalu dohází i bez přidání vody, pokud není výsledný roztok vysušen. Nejzajímavější je 

však možnost do výsledného roztoku přidat různé látky, které pasivují povrch nanokrystalů. 

Právě popsanou cestou vznikají čisté a stabilní prášky nanokrystalů. 

Dalšího zlepšení kvality produkovaných nanokrystalů bylo dosaženo pyrolýzou orga

nometalických reagentů, injektovaných do horkého koordinačního solventu [23]. Při tomto 

postupu výroby se do 300°C horkého oxidu trioctylfosfinu (TOPO) vpraví roztok trioctylfos

finu (TOP), organometalického činidla dimetyl kadmia a zdroje selenu (případně teluru nebo 

síry), mající pokojovou teplotu. Při tomto smísení dojde k prudké tvorbě zárodků nanokrysta

lů CdSe, a poklesu teploty na I 80°C. Tento pokles teploty zabrání další tvorbě zárodků. Dále 

je roztok postupně zahříván na 230°C až 260°C a dochází k růstu nanokrystalů. Velikost a 

distribuce nanokrystalů v roztoku se monitoruje pomocí optické absorpce a její další vývoj je 

ovlivňován regulací teploty růstového roztoku. Růst nanokrystalů je silně ovlivněn Ostwaldo

vým zráním (Ostwald rippening), kdy se termodynamicky nestabilní nanokrystaly rozpouští a 

uvolněný materiál se usazuje na povrchu větších, stabilnějších, nanokrystalů. Přítomnost ko

ordinačního rozpouštědla na povrchu nanokrystalů však umožňuje kontrolu tohoto procesu. 

Takto kontrolovaný růst vede k značně monodisperzním nanokrystalům. Je-li třeba, aby po

kračoval růst nanokrystalů, zvyšuje se teplota reakční nádoby. Pokud je naopak třeba zúžit 

distribuci, teplota se sníží, aby došlo k vyrovnání velikostí. Růst nanokrystalů ukončí ochla

zení reakční nádoby. V poslední době se podařilo nahradit nepříjemné organometalické slou

čeniny, používané jako zdroj kadmia (dimetyl kadmium), méně toxickým a reaktivním oxi-
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dem kademnatým (CdO) [24]. Tato záměna umožní používat tuto metodu výroby i ve větším 

měřítku. Připravené nanokrystaly mohou být dále upravovány. Distribuci velikostí je možné 

dále zúžit velikostně citlivým usazováním nanokrystalů z roztoku. Touto cestou lze získat na

nokrystaly s distribucí velikostí širokou pouze několik procent. Vypěstované nanokrystaly 

jsou pasivovány molekulami TOPO nebo mohou být překryty vrstvou jiného polovodiče s 

podobnými parametry krystalové mříže (tzv. „core shell" nanokrystaly), v případě CdSe na

příklad CdS nebo ZnS [25, 26], které upraví kvalitu povrchu nanokrystalů, a díky oproti CdSe 

širšímu zakázanému pásu uvězní elektrony a díry uvnitř, podobně jako je tomu u kvantových 

jam. Touto úpravou lze značně zvýšit kvantovou účinnost fotoluminiscence nanokrystalů. Dá

le se řeší, jak docílit rozpustnosti nanokrystalů ve vodě, protože popsané postupy přípravy ve

dou k nanokrystalům rozpustným pouze v nepolárních rozpouštědlech. TOPO, které během 

přípravy nanokrystalů umožňuje jejich kontrolovaný růst a brání jejich agregaci, obklopuje 

nanokrystaly i po přípravě a způsobuje hydrofobní chování. K dosažení rozpustnosti, napří

klad ve vodě, je možné použít několik cest, které v podstatě spočívají v obklopení nanokrysta

lů molekulami s hydrofilními vlastnostmi [6]. 

Právě popsanými metodami se připravuje naprostá většina nanokrystalů CdSe, zkouma

ných v dnešní době. Proto jsme jim věnovali poměrně hodně místa, i když detailní popis a po

chopení procesů, vedoucích k jejich přípravě, je zřejmě mimo naše možnosti. Zároveň se stále 

objevují nové postupy, s novými chemikáliemi, jako například [27]. 

2.3 NANOKRYSTALY CDSSE VE SKLENĚNÉ MATRICI 

Jednou z nejstarších me~od přípravy polovodičových nanokrystalů je jejich výroba ve skleně

né matrici, například [28]. Tyto materiály slouží jako barevné hranové filtry a vyráběly se dří

ve, než se vědělo, že za jejich ostrou, výrobou laditelnou, absorpční hranu jsou zodpovědné 

právě nanokrystaly. Vlastnosti nanokrystalů v takto připravených vzorcích byly, a stále ještě 

jsou intenzivně zkoumány [4, 5, 29]. 

Příprava skel obsahujících polovodičové nanokrystaly, probíhá v několika fázích za tep

lot stovek stupňů Celsia. Nejprve se do surovin na přípravu čirého křemenného skla přidá ně

kolik hmotnostních procent kadmia, selenu a síry (ve formě CdO, CdS, S, Se). Tato směs se 

taví při teplotách 1300°C až 1400°C, a vzniklé sklo je pak konvenčně odléváno. Poté se teplo

ta taveniny sníží na 450°C až 550°C, čímž vznikne přesycený roztok přimíseného polovodiče. 

Při následném opětovném zvýšení teploty na 500°C až 800°C probíhá žíhání, a to po dobu 

0,5 hodin až 400 hodin. Během tohoto žíhání probíhá difúzí kontrolovaný růst nanokrystalů. 

Právě uvedený interval teplot, za něhož růst nanokrystalů probíhá, je dán požadavkem na 
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účinnou difúzi iontů v matrici a zároveň na přesycenost roztoku. Vlastní růst nanokrystalů má 

několik stádií. Nejprve probíhá tzv. nukleace, tedy tvorba zárodků. Pokles přesycenosti rozto

ku během nukleace odstartuje fázi růstu krystalků, během níž už k tvorbě dalších zárodků ne

dochází. Po vyčerpání polovodiče rozpuštěného v tavenině nastává poslední fáze růstu, tzv. 

rekondenzace neboli Ostwaldovo zrání, během něhož rostou větší, termodynamicky stabilněj

ší, nanokrystaly na úkor menších, nestabilních. Výsledky pěstování mohou být ovlivněny 

průběhem výroby, například volenými teplotami. Nanokrystaly, připravené ve skleněné mat

rici, jsou velmi stabilní, jejich koncentrace v komerčních hranových filtrech je asi 4.10-15 cm"3 

a lze je připravit o velikostech od zhruba 2 nm. Mají však, bohužel, velkou distribuci velikostí 

-15%. 

2.4 KŘEMÍKOVÉ NANOKRYSTALY 

Křemíkové nanokrystaly jsou velice intenzivně zkoumaným materiálem především pro neutu

chající naději na získání křemíkového zdroje světla, což je s objemovým křemíkem nemožné 

kvůli jeho nepřímému zakázanému pásu, který brání účinné fotoluminiscenci, natož pak spon

tánní emisi. O jejich přípravě se zde zmíníme jen velice krátce na základě [30]. 

Jednou z forem nanokrystalického křemíku je porézní křemík, který vzniká elektroche

mickým leptáním krystalického křemíku ve vodném roztoku kyseliny fluorovodíkové. Leptá

ním vznikají v krystalickém křemíku kanálky, které obsahují nanokrystaly. Pro úspěšné leptá

ní je nutný nedostatek elektronů (tedy přítomnost děr) na povrchu krystalického křemíku. Pro

to leptá-li se n-typový materiál, musí se díry vytvořit, například osvětlením krystalu. Hlavním 

řídícím parametrem při tomto způsobu přípravy je hustota užitého elektrického proudu. Po 

vystavení vyleptaného křemíku působení vzduchu se v pórech vytvoří Si02, které oddělí vy

leptané nanokrystaly. Porézní křemík lze následně rozdrtit a nanokrystaly zanést například do 

sol-gel matrice. 

Dalším, v poslední době velice populárním, způsobem přípravy je iontová implantace 

křemíkových iontů do Si02 substrátu. Ionty Si, urychlené na energie - 100 eV, pronikají do 

substrátu, kde podle hloubek průniku vytvoří jisté rozdělení koncentrace. Po skončení implan

tace následuje žíhání při teplotách - 1000°C po dobu řádově hodin. Během tohoto zahřátí se 

implantované ionty shluknou a vytvoří nanokrystaly. Zároveň toto zahřátí umožní napravení 

vazeb v Si02, které byly poškozeny v průběhu implantace. 
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2.5 KVANTOVÉ BODY PŘIPRAVENÉ SAMOORGANIZOV ANÝM RŮSTEM 

Při epitaxní přípravě, například kvantových jam, se obvykle volí dva materiály s různě širo

kými zakázanými pásy, ale blízkými, nebo ještě lépe stejnými parametry krystalových mříží. 

To umožňuje, aby byl přechod mezi oběma materiály, pokud možno, bez vtisknutých napětí. 

Pokud není tato podmínka splněna a materiál nanášený na substrát má jinou mřížkovou kon

stantu, naroste vrstva tohoto materiálu s vnitřním napětím. Je-li toto napětí kompresivní, vede 

po nanesení několika atomárních vrstev k rozrušení 2D vrstvy a vytvoření 3D ostrůvků, do 

nichž se nanesený materiál přeskupí. Tím dojde k uvolnění napětí, způsobeného nesouladem 

mříží, a vytvoření kvantových bodů, které mají tvar podobný pyramidám. Čím větší je rozdíl 

mezi parametry mříží, tím menší kvantové body se vytvoří. Tento způsob přípravy vede k vy

soce kvalitním kvantovým bodům z průmyslově významných polovodičů, především typu 111-

V. Nesoulady mezi mřížkovými konstantami pro různé materiály jsou například [4] 7 % pro 

InAs/GaAs nebo 4 % pro Ge/Si, InP/GalnP a InP/GaAs. Například InAs kvantové body 

v GaAs mají průměr podstavy 12 nm-20 nm a výšku 3 nm-6 nm. 

Takto vzniklé kvantové body lze po jejich vytvoření opět epitaxně přepěstovat materiá

lem substrátu a celý postup opakovat. Tímto způsobem lze připravit několik kvantových bodů 

nad sebou. Podobné struktury jsou intenzivně zkoumány, především pro kontrolovatelnou 

vazbu mezi takto blízkými kvantovými body a pro jejich potenciální aplikaci. 

2.6 ZAJÍMAVÉ REALIZACE 

Ne všechny realizace kvantových bodů využívají pouze neměnných potenciálových bariér, 

vytvořených změnou materiálu mezi kvantovým bodem a okolím. V poslední době se objevi

ly i úspěšné koncepty kvantových bodů a vázaných kvantových bodů, kombinující omezující 

potenciál kvantové jámy a elektrostatický potenciál, dodávaný napětím na ovládacích branách 

[31]. Tyto kvantové struktury umožňují relativně pohodlně ovládat například spinový stav vá

zaných nosičů a interakci mezi sousedními kvantovými body. Zdá se tedy, že podobné reali

zace mají velkou budoucnost. 

Z významných metod jsme zde dosud neuvedli především přípravu polovodičových nano

krystalů v různých porézních materiálech, které mají dobře definovaný systém pórů. Tyto pó

ry mohou být zaplněny polovodičem a jejich velikost určuje výsledné vlastnosti nanokrystalů. 

Jako porézní matrice se používá celá řada materiálů: porézní skla (sol-gel), zeolity nebo různé 

polymerní matrice. 
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3. VLASTNOSTI NANOKRYSTALŮ CDSE 

V této kapitole podáme krátký přehled výsledků výzkumu nanokrystalů CdSe, které se něja

kým způsobem týkají předkládané disertační práce. Půjde zejména o dynamiky fotoexcitova

ných nosičů a nelineárně optické vlastnosti. Výzkum těchto vlastností probíhá především 

spektroskopickými metodami, které byly hlavním zdrojem původních dat, uvedených v této 

práci. 

3.1 DYNAMIKY FOTOEXCITOVANÝCH NOSIČŮ NÁBOJE 

Začněme relaxací energie nosičů excitovaných vysoko nad nejnižší energetický přechod 

v nanokrystalech. Dříve se mělo za to, že velká vzdálenost mezi nanokrystalovými hladinami, 

ve srovnání s energií LO fononu (v CdSe 26 meV), povede, v důsledku neefektivnosti relaxa

ce prostřednictvím fononů, k velmi pomalé relaxaci mezi excitovanými stavy [32]. Tato do

mněnka se neukázala jako správná, a naopak bylo zjištěno, že k relaxaci dochází velmi rychle, 

a to v časech - 100 fs [33]. (Zkoumány zde byly nanokrystaly CdSe ve skleněné matrici me

todou excitace a sondování, viz kapitola 4.3.) Jako mechanismus této rychlé relaxace bylo ve 

[33] nabídnuto dostatečné množství nových akustických fononů, souvisejících se sférickou 

symetrií nanokrystalů. Další studie relaxace elektronů mezi excitovanými stavy (opět meto

dou excitace a sondování, tentokrát však na koloidních nanokrystalech CdSe), uvedené napří

klad v [14, 34, 35, 36, 37], nabízejí pro vysvětlení její rychlos~i augerovskou výměnu energie 

mezi elektronem a dírou. Výměnu energie zde zprostředkovává coulombická interakce. Pro 

ověření tohoto mechanismu byly na povrch nanokrystalů umisťovány různé chemikálie (např. 

pyridin [34, 36]), které vázaly díru na povrchu nanokrystalu, a oslabovaly tak interakci mezi 

elektronem a dírou. To vedlo ke zpomalení relaxace od - 100 fs k několika ps a podpoře této 

domněnky. 

Následná relaxace elektronů z nejnižších (I s) elektronových kvantových stavů je, dle 

výše uvedených prací [14, 35, 38], silně ovlivněna stavem povrchu zkoumaných nanokrystalů 

a její časový průběh je silně neexponenciální. V [35] ji rozdělují na tři oblasti: počáteční 1 ps 

- 2 ps relaxaci, střední sub-100 ps a nakonec pomalou 2 ns - 3 ns relaxaci. Vícesložkovost 

procesu vysvětlují autoři jako důsledek superpozice dynamik v nanokrystalech s různými ra

laxačními kinetikami, tedy v nanokrystalech s různými typy povrchových pastí. Dynamiky 

elektronů nejsou příliš silně ovlivněny velikostí nanokrystalů, pouze pro koloidní nanokrysta

ly CdSe s poloměrem větším než 2,5 nm se, dle [35], ztrácí nejrychlejší ps komponenta. 
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Na rozdíl od elektronových stavů probíhá depopulace děrových kvantovaných stavů 

podle [14, 35, 38] velmi rychle, do - I ps, a její rychlost nesouvisí se stavem povrchů nano

krystalu, jak se ukázalo porovnáním dynamik získaných v koloidních CdSe nanokrystalech 

s riiznými povrchovými úpravami, překryté ZnS pasivované molekulami TOPO a dalšími. 

Nezávislost relaxace na vlastnostech povrchu ukazuje, že pasťové stavy, zodpovědné za rych

lou relaxaci, nejsou spojeny s povrchovými defekty, ale jsou spíše vlastní polovodičovým na

nokrystaliim. Přesná povaha děrových stavu zustává zatím nejasná. 

3.2 VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH NANOKRVSTALŮ 

Doposud jsme se věnovali výsledkům, získaným na sice silně zředěných systémech polovodi

čových nanokrystalu (nanokrystaly ve skle, nebo v koloidu), ale přesto šlo o soubory mnoha 

nanokrystalu. Přirozeně proto vznikla snaha měřit pouze jeden nanokrystal, což má význam 

zejména u luminiscenčních vlastností. Při tom se objevila řada zajímavých skutečností, které 

byly při měření souboru ztraceny, ať už díky široké distribuci velikostí nebo prostě velkým 

počtem nanokrystalu. Zejména se ukázalo, že nanokrystaly CdSe, připravené koloidní cestou, 

případně překryté ZnS, neemitují soustavně, ale procházejí střídavě stavy, kdy luminiskují a 

kdy jsou temné [39, 40] - tedy stavy, kdy dochází k zářivé a nezářivé rekombinaci. Dále se 

ukázalo, že ani intenzita luminiscence, ani její doznívání [40] a ani její spektrální složení 

nejsou pro jeden nanokrystal stále stejné [41]. Obecně je přijato, že tyto vlastnosti jsou ovliv

něny přítomností náboje v okolí nanokrystalu [39, 40, 41]. Statistika jednotlivých času, po 

které je nanokrystal svítící, nebo naopak nesvítící, je dána mocninnou závislostí s exponenty -

-1,5 [39]. Zatímco statistika časů, po které nanokrystal nesvítí, nezávisí na vlastnostech po

vrchu, teplotě a excitační intenzitě, statistika časů, po které je nanokrystal v luminiskujícím 

stavu, je pro delší časy na všech těchto veličinách závislá a pravděpodobnost, že nanokrystal 

nezmění svuj stav, se výrazně odchyluje od mocninné závislosti k menším hodnotám [39]. 

Navržený model počítá se zachycením excitovaného elektronu do pasti, která migruje v ener

giích a která jej zadrží, když se nachází v rezonanci s excitovaným stavem nanokrystalu, a 

opět jej uvolní, když se vlivem migrace dostane opět do rezonance. Protože statistika do 

značné míry nezávisí ani na teplotě, ani na intenzitě excitace, jedná se nejspíše o zachycení a 

uvolnění tunelováním. Závislost statistiky na výše uvedených podmínkách, objevující se pro 

delší časy svítícího stavu, je zřejmě dána příspěvkem nových procesu, například augerov

ských, k zachycení elektronu [39]. Pozorovaná nestálost doznívání luminiscence jednoho na

nokrystalu ve svítícím stavu je v [ 40] jednoznačně korelována s intenzitou luminiscence z to

hoto nanokrystalu, která se pro jeden nanokrystal muže rovněž značně lišit. Svítící stav tedy 

není pokaždé stejný, a nanokrystal tak někdy vykazuje intenzivní luminiscenci s pomalým do-

30 



zníváním a jindy naopak slabou luminiscenci s rychlým dozníváním. V [40] je to dáváno do 

souvislosti s povrchem nanokrystalu, který může někdy obsahovat alternativní nezářivý kanál, 

dodaný například adsorbovanou molekulou, ajindy nikoliv. Posledním jevem, který se objevil 

při sledování luminiscence jednotlivých nanokrystalů a o kterém se zmíníme, je spektrální di

fúze, tedy změna vlnové délky emitovaného záření. I tento jev je dle [ 41] dán nábojem v okolí 

nanokrystalu. Tento náboj, prostřednictvím Starkova jevu, ovlivňuje energie stavů uvnitř na

nokrystalu, a mění tak jejich luminiscenční vlastnosti. Spektrální difúze byla v [41] zkoumána 

v nanokrystalech CdSe, připravených organometalickou plynnou depozicí v matrici ZnSe. 

Ovlivňováním tloušťky vrstvy nad nanokrystaly šlo ladit vzdálenost mezi nanokrystaly a ná

bojem, kumulovaným na povrchu této vrstvy. Tímto způsobem se dala spektrální difúze zcela 

eliminovat, když byly nanokrystaly překryty dostatečnou vrstvou ZnSe (cca 50 nm). 

Z uvedených skutečností je patrné, jak zásadní úlohu hraje v nanokrystalech povrch a 

s ním spojené stavy, ať už pocházejí od kývavých vazeb kadmia nebo nejrůznějších adsorbo

vaných molekul. Zajímavý výzkum povrchových stavů na jedriotlivých nanokrystalech CdSe, 

připravených mimo jiné metodou chemické depozice, byl proveden v [42]. Autoři tam použili 

vodivostní skenovací spektroskopii, při níž měřili proud jedním nanokrystalem v závislosti na 

napětí, přiloženém pomocí hrotu AFM. Uvnitř zakázaného pásu objevili stav pro elektrony 

zhruba 0,38 eV pod vodivostním pásem a stav pro díry asi 0,3 eV nad valenčním pásem. Oba 

stavy se projevovaly pouze v suché dusíkové atmosféře a byly pasivovány ve vlhkém vzdu

chu. Odtud autoři usoudili, že voda, adsorbovaná na povrchu nanokrystalů, oba stavy vysytí. 

K dalším povrchovým vlastnostem se vrátíme dále. 

3.3 KOLEKTIVNÍ JEVY V NANOKRVSTALICKÝCH PEVNÝCH LÁTKÁCH 

Po několika studiích, které se zabývaly měřením na jednotlivých nanokrystalech, uvedeme 

dále některé výsledky, které byly naopak získány na polovodičových nanokrystalech, uspořá

daných těsně k sobě. Ukázalo se, že ve směsích nanokrystalů CdSe s dostatečně různými veli

kostmi, jejichž povrchy jsou od sebe vzdáleny - 1, 1 nm (vzdálenost udává délka molekul 

TOPO na povrchu nanokrystalů), dochází ke změnám v doznívání fotoluminiscence a k její

mu červenému posunu tzn., že svítí především větší nanokrystaly [43, 44]. Pozorovaný jev je 

interpretován jako důsledek přenosu excitační energie z menších nanokrystalů na větší. Me

chanismem tohoto přenosu je tzv. Forsterův přenos, tedy dalekodosahový rezonanční přenos 

excitační energie. Jedná se o nezářivý proces, který je důsledkem vazby mezi elektromagne

tickými poli dipólů excitovaného donoru a neexcitovaného akceptoru. To vyžaduje, aby stav 

donoru, z něhož dochází k přenosu, byl v rezonanci s některým ze stavů akceptoru. Důsled-
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kem této podmínky je skutečnost, že k přenosu dochází především mezi nanokrystaly s dosta

tečně rozdílnými velikostmi. Tam totiž může být nejnižší excitovaný stav donoru v rezonanci 

s některým z vyšších excitovaných stavů akceptoru. V [44] uvádějí autoři minimální rozdíl 

55 meV mezi velikostmi zakázaných pásů donoru a akceptoru. Další možné vysvětlení pozo

rovaných spektrálních posunů nabízí difúze excitonu z menšího nanokrystalu do většího. To

muto mechanismu však neodpovídá ani časové chování, ani vzdálenost nanokrystalů, protože 

difúze excitonů nastává pro vzdálenosti 0,2nm - 0,5 nm [43]. Charakteristické časy Forstero

va přenosu, získané v [ 44] jsou O, 7 ns - 1,9 ns, teoretický limit je však podle stejné práce až -

40 ps. Velký rozdíl zřejmě způsobuje malá pravděpodobnost, že v náhodné směsi několika 

souborů nanokrystalů s různými středními velikostmi budou v bezprostřední blízkosti vhodné 

páry donorů a akceptorů. Speciálně navržené materiály, které by zahrnovaly vhodně uspořá

dané nanokrystaly různých velikostí, by však mohly dosahovat uvedených teoretických limitů 

a umožňovat velmi rychlý přenos energie [44]. 

V právě popsaném případě byly nanokrystaly CdSe blízko u sebe, blíže než například 

ve skle nebo roztoku, ale ještě ne v přímém kontaktu. Zdá se však, že pokud se nanokrystaly 

vhodných velikostí uspořádávají stále těsněji k sobě, ztrácí absorpční spektra takových soubo

rů charakteristické rysy diskrétních hladin jednotlivých kvantových bodů a začínají vykazovat 

přítomnost kolektivních delokalizovaných stavů [45]. Podobně tomu je při přechodu od dis

krétních hladin izolovaných atomů k pásové struktuře krystalů. Podle modelu, uvedeného 

v [46], roste procento delokalizovaných stavů s podílem průměru nanokrystalů a vzdálenosti 

mezi nimi. Čím jsou nanokrystaly větší, tím blíže se u sebe musí nacházet, aby se tvořily de

lokalizované stavy. Jakýmsi limitem je dle [46] průměr nanokrystalů 4 nm, kdy převládají de

lokalizované stavy při těsném dotyku nanokrystalů, tedy pokud se vzdálenost jejich středů 

rovnají jejich průměrům. Větší nanokrystaly již nelze k sobě dostatečně přiblížit. 

Pro různě uspořádané celky malých částic hrají, například dle [12], velkou roli i efekty 

lokálního pole, spojené s okolním uspořádáním ostatních nanokrystalů. K tomuto závěru do

jdeme uvážením skutečnosti, že elektrické pole v místě nanokrystalu se rovná součtu optické

ho pole a pole, pocházejícího od ostatních polarizovaných nanokrystalů. Tak ve vzorku do

chází ke vzniku míst, kde jsou velmi silná elektrická pole, mnohem větší než, je pole lasero

vého svazku, a míst, kde není pole prakticky žádné. To může vést k velikému nárůstu neline

árně optických koeficientů, platných pro daný materiál díky tomu, že dopadající pole je „pře

sunuto" na žádaná místa, a tak značně zesíleno, což se vztaženo na celý materiál, projeví 

v nárůstu koeficientů, které dávají do souvislosti vnější pole a například polarizaci materiálu. 

Tímto způsobem lze dojít k velkému posílení čtyřvlnového směšování, Ramanova rozptylu, 

generování vyšších harmonických, a samozřejmě k nárůstu nelineárního indexu lomu. 
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3.4 VLIV POVRCHU NA LUMINISCENČNÍ VLATNOSTI NANOKRYSTALŮ 

Nyní se trochu vrátíme k úloze povrchů, a sice k jejich vlivu na luminiscenční vlastnosti na

nokrystalů CdSe. V řadě prací byla pozorována závislost účinnosti fotoluminiscence nano

krystalů CdSe na jejich osvětlení světlem různé intenzity, s energií fotonů přesahující pás za

kázaných energií. Samotné nanokrystaly byly nejčastěji vyrobeny koloidní cestou, a posléze 

uspořádány do tenkých filmů nebo zabudovány do polymerní matrice. 

V práci [47] bylo ukázáno, jak osvit nanokrystalického filmu ve vlhké atmosféře (dusí

kové, kyslíkové) vede k počátečnímu výraznému nárůstu účinnosti luminiscence tohoto filmu. 

Jednoznačně se rovněž ukázalo, že efekt je částečně reverzibilní a lze jej zrušit odčerpáním 

atmosféry z okolí vzorku. Počáteční výrazný nárůst účinnosti fotoluminiscence je pro delší 

osvity následován pomalým poklesem. Rychlost nárůstu a poklesu závisí ve [ 4 7] na velikosti 

nanokrystalů (čím menší, tím rychleji nárůst skončí a začne rovněž rychlejší pokles) a na po

vrchové úpravě nanokrystalů. Pozorované jevy byly přisouzeny dvěma soupeřícím procesů. 

Fotoindukované adsorpci vody z okolní atmosféry, která pasivuje povrchové nezářivé rela

xační kanály, a fotooxidaci povrchu, která naopak vede k poklesu účinnosti luminiscence. 

Charakteristickými časy pro uvedené procesy jsou desítky až stovky sekund. 

V práci [48] byl pozorován velice podobný jev zesilování luminiscence osvitem nano

krystalů CdSe v TOPO matrici. Efekt zesilování luminiscence autoři vysvětlili kumulací foto

excitovaných elektronů v organické matrici. Rovněž navrhli využití pozorovaného jevu k vý

robě optické paměti. Tato myšlenka byla dále rozvedena v [49]. Detailnější kinetický model 

těchto procesů je uveden v [50]. Samotné zesilování luminiscence a fotooxidace se různí pro 

nanokrystaly CdSe se ZnS obálkou a pro nanokrystaly bez této povrchové úpravy. Nanokrys

taly bez povrchové úpravy lze převést osvětlením do vysoce svítícího stavu, ve kterém setrvá

vají a v němž jsou méně citlivé k fotostmívání [51]. Pokus o odfiltrování vlivu adsorbované 

vody byl učiněn v [52], kde se z koloidní cestou připravených nanokrystalů utvořily na skle

něné podložce různě tlusté filmy. Tyto filmy se posléze překryly křemenným sklem, čímž se 

zabránilo přístupu vody k povrchům nanokrystalů. Ukázalo se, že míra zesilování luminiscen

ce závisí na vzájemné vzdálenosti nanokrystalů a na počtu nanokrystalických vrstev ve vzor

ku, s maximem pro 3,2 vrstvy. Mechanismem, vedoucím k zesilování fotoluminiscence, je dle 

[52] potlačení fotoionizace nanokrystalů. Toto potlačení vzniká v důsledku elektrostatického 

působení jednoho fotoionizovaného nanokrystalu v okolí. 

Vliv osvětlení nanokrystalů CdSe na vlastnosti jejich povrchů a luminiscenční vlastnosti 

byl zkoumán i v [53] a [54]. V [53] autoři ukázali, že řada úprav nanokrystalů (žíhání, vyjmutí 

koloidních nanokrystalů z roztoku a jiné) vede k poškození povrchu, což má za následek po

kles účinnosti luminiscence. Osvětlení takto pozměněných nanokrystalů světlem s energií fo-
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tonů přesahující pás zakázaných energií vede však k opětovnému napravení povrchu, a násle

dovně ke zvýšení účinnosti fotoluminiscence. Proces obnovy povrchu má dle [53] charakter 

protažené exponenciály. Mikroskopický mechanismus zde však autoři neuvádějí. V práci [54] 

byl pozorován podobný vliv osvětlení na povrchové stavy a fotoluminiscenci filmů, připrave

ných metodou chemické depozice. 

Jako shrnutí fotoindukovaného zesilování fotoluminiscence uveďme, že na základě ci

tovaných prací je tento jev kombinovaným důsledkem adsorpce vody, transformace povrchů 

nanokrystalů a působení náboje, zachyceného v matrici nanokrystalického materiálu. K této 

problematice se ještě vrátíme v kapitole 6.2, kde ukážeme, že naše výsledky, které jsme shr

nuli v [A6], rovněž ukazují na silný vliv adsorpce vody. Popsaný výrazný jev je dobrým pří

kladem velice zajímavého chování nanokrystalů CdSe. 

3.5 STIMULOVANÁ EMISE A OPTICKÝ ZISK 

Na závěr této části disertační práce se zmíníme o optickém zisku a stimulované emisi v nano

krystalech CdSe a jejich využití v nanokrystalických laserech. Oproti měřením dynamik foto

excitovaných nosičů, kdy je cílem excitovat v průměru méně než jeden elektron-děrový pár na 

nanokrystal, je měření stimulované emise spojeno s velkými excitačními intenzitami. 

Teoreticky byl zisk v polovodičových nanokrystalech počítán například v [55], kde se 

ukázalo, že hlavní příspěvek ke stimulované emisi by měl pocházet od přechodu z biexcitonu 

(dvoupárový stav) do excitonu Gednopárový stav). Experimentálně to bylo potvrzeno napří

klad v [56], kde byly zkoumány dynamické vlastnosti stimulované emise metodou up-konver

ze a excitace a sondování. Nanokrystaly CdSe byly připraveny koloidní cestou, pasivovány 

molekulami TOPO nebo překryty vrstvou ZnS a uspořádány do tenkého filmu na skleněné 

podložce. Zde se ukázalo, že optický zisk vzniká v důsledku existence mnohopárových stavů 

v nanokrystalech, s dominantní rolí dvoupárových stavů (biexcitonů). Optický zisk se zde roz

víjí během 1 ps - 2 ps po excitaci a trvá po dobu několika pikosekund (- 5 ps - 20 ps) od ex

citace. Jeho trvání závisí na teplotě, velikosti nanokrystalů, kvalitě jejich povrchu a intenzitě 

excitace. Dominantními jevy, zodpovědnými za velmi krátkou dobu života optického zisku 

v nanokrystalech, jsou velmi rychlý záchyt děr a především intrinsická augerovská rekombi

nace. Prahovou excitační intenzitu určuje do značné míry kvalita povrchu. Prahová excitační 

intenzita musí totiž pokrýt ztráty fotoexcitovaných nosičů, relaxujících různými nezářivými 

procesy, ať už spojenými s povrchem nanokrystalů nebo intrinsickými augerovskými procesy. 

Kvůli silné závislosti účinnosti augerovských procesů a absorpce na velikosti nanokrysta

lů,závisí prahová excitační intenzita, dle [56], významně i na velikosti nanokrystalů. 
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V práci [57] zkoumali stimulovanou emisi v koloidních nanokrystalech CdSe překry

tých vrstvou ZnS a vpravených pod povrch polystyrénové kuličky o průměru 15µm. Pozoro

vali zesílenou luminiscenci na vlnových délkách, odpovídajících módům šeptající galerie 

(whispering galery modes). Podobná studie tentokrát na nanokrystalech, tvořících planární 

vlnovod a umístěných na vnitřní stěny kapiláry o průměru 80µm byla provedena v [58]. Na 

planárním vlnovodu byla metodou proužku proměnné délky sledována zesílená spontánní 

emise. Signál tvořily dvě komponenty od excitonů a biexcitonů. Optický zisk přitom pocházel 

především od biexcitonů, jak jsme již uvedli výše. V kapiláře pak dodávaly její stěny zpětnou 

vazbu a ve směrech kolmých k ose kapiláry docházelo k laserové akci v módech šeptající ga

lerie. Byl tak demonstrován mikroprstencový [59] laser s aktivním prostředím, tvořeným na

nokrystaly CdSe. Další realizace nanokrystalického laseru, tentokrát s rozloženou zpětnou 

vazbou a nanokrystaly CdSe, CdSe/ZnS v sol-gel titanové matrici, je uvedena [60]. 

Výzkum polovodičových nanokrystalů patří k nejrozsáhlejším oblastem současného 

pevnolátkového výzkumu, a je tedy zcela nemožné jej na tomto místě vystihnout v celé jeho 

šíři. Zmínili jsme proto jen některé studie nanokrystalů CdSe, které se přímo týkají následují

cích kapitol. 
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4. TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
A EXPERIMENTÁLNÍ METODY 

Většina experimentálních dat, uvedených v této práci, byla získána pomocí optických metod. 

Výjimku tvoří informace o morfologii nanokrystalických filmů, které byly získány elektrono

vou mikroskopií. V této části práce krátce pojednáme o užitém technickém vybavení, experi

mentálních metodách a příslušných experimentálních uspořádáních. Podrobně se pak budeme 

věnovat spektrálně rozlišené metodě excitace a sondování, jejíž realizace byla podmínkou této 

práce. 

4.1 Uživ ANÉ LASERY 

4.1.1 Kontinuální laser 

Zdrojem kontinuálního laserového záření byl helium-kadmiový laser Omnichrome od firmy 

Melles Griot (model T2056-MA03). Výstup z tohoto laseru je možné zvolit na vlnových dél

kách 442 nm nebo 325 nm, na nichž je dostupný výkon 55 m W resp. 18 m W. Rovněž možné 

je užívat obě vlnové délky současně. Polarizace světlaje na obou vlnových délkách náhodná. 

4.1.2 Pulsní laser 

Zdrojem optických pulsů byl titan-safirový (Ti3+ :A}i03) laser Tsunami od firmy Spectra

Physics (model 3960D), který je laditelný v intervalu 720 nm až 1000 nm a generuje piko

sekundové nebo femtosekundové pulsy s opakovací frekvencí 82 MHz. Délka pulsů ve fem

tosekundovém režimu je - 80 fs (FWHM) a v pikosekundovém - 1,2 ps (FWHM). Střední 

výkon ve femtosekundovém režimu na vlnové délce 800 nm byl v době našich měření - 1 W, 

čemuž odpovídá energie v jednom pulsu - 12 nJ. Generace krátkých pulsů se v tomto laseru 

dociluje synchronizací modů, které je dosaženo jednak pasivně, prostřednictvím nerezonanč

ního nelineárního optického jevu třetího řádu (Kerrovská synchronizace modů), a jednak ak

tivně, prostřednictvím akustooptického modulátoru. Pulsní laser byl čerpán kontinuálním ar

gonovým iontovým laserem BeamLok SA2060, rovněž od firmy Spectra-Physics, jenž je 

schopen dodávat čerpací výkon až I O W. 

K dalšímu ladění výstupní vlnové délky je možné využít nelineárního jevu zdvojování 

frekvence. Pro tento účel jsme používali generátor druhé harmonické frekvence, rovněž od 

firmy Spectra-Physics (model 3980), vybavený nelineárním krystalem BBO. 
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4.2 JEDNODUCHÁ EXPERIMENTÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

4.2.1 Měření lineární absorpce 

Lineární absorpce byla měřena pomocí mřížkového spektrografu Oriel Instaspec II, opatřené

ho lineárním diodovým polem, jež obsahovalo 1024 křemíkových diod, citlivých v rozsahu 

I 80 nm až 1 I 00 nm. Spektrální rozlišení činilo s užitou mřížkou přibližně I nm. Zdrojem 

světla pro tato měření byla žárovka se stabilizovaným zdrojem, svítící v rozsahu od 390 nm. 

Při samotném měření jsme neurčovali přímo absorpční spektrum, ale propustnost vzor

ku, jejíž souvislost s absorbancí je dána vztahem A0 =ad= -ln(T), kde a je absorpční koe

ficient, d je tloušťka vzorku a T je propustnost vzorku. Změřená spektra nebyla korigována 

ani na rozdílnou odrazivost vzorku a substrátu a ani na interferenční jevy v tenké vrstvě. To 

bylo umožněno jejich dalším zpracováním, které to nevyžadovalo. 

Užité experimentální uspořádání zachycuje obrázek 4.1. Uspořádání je velmi jednodu

ché. Po počáteční transformaci výstupu ze zdroje světla v použitelný svazek, se tento vede 

přes vzorek do optického vlákna, které jej dopraví do spektrografu. Optické vlákno mírně sni

žuje spektrální rozlišení. 

~ ~ o ~ o ~ o 
z . IC I OD IC I OD V JOD IOD 

.o 
F 

OMA 

~ 
Obr. 4.1 Experimentální uspořádáni pro měřeni absorpce. Z - zdroj světla, IC - irisová 
clonka, I OD - čočka s optickou mohutností I O D, V - vzorek, F - optické vlákno, 
OMA - spektrograf s diodovým polem. 

4.2.2 Měření časově integrované luminiscence 

Časově integrovaná luminiscence byla měřena pomocí stejného mřížkového spektrografu jako 

absorpce, se stejným spektrálním rozlišením - I nm. Všechna získaná luminiscenční spektra 

se posléze korigovala na spektrální citlivost celého uspořádání, která byla určena pomocí ka

librační žárovky (Oriel, model 63358). 

Pro excitaci luminiscence jsme používali buď frekvenčně zdvojený výstup z titan

safirového femtosekundového laseru, naladěného na vlnovou délku 800 nm, nebo výstup na 

vlnové délce 442 nm z kontinuálního helium-kadmiového laseru. 

Užité experimentální uspořádání zachycuje obrázek 4.2. Excitační svazek byl fokusován 

křemennou čočkou o optické mohutnosti 1 O D na vzorek, nastavený tak, aby odražený exci

tační svazek dále neovlivňoval měření. Luminiscenci sbírala skleněná čočka o optické mohut-

38 



nosti I O D, za níž následoval hranový filtr, nepropouštějící laserové světlo rozptýlené na 

vzorku. Do spektrografu byla luminiscence zavedena pomocí další skleněné čočky IO D. Pro 

některá měření byl vzorek umístěn do kryostatu CTI Cryogenics, který poskytoval nejsnazší 

způsob umístění vzorku do vakua. 

OMA lOD F IOD v 

M 

IOD 

Obr. 4.2 Experimentální uspořádání pro měření luminiscence. laser - zdroj světla, M -
zrcadlo, I OD - čočka s optickou mohtností I O D, V - vzorek, F - barevný filtr, OMA -
spektrograf s diodovým polem. 

4.2.3 Elektronová mikroskopie 

V této krátké podkapitole pouze uveďme, že elektronovou mikroskopii pro nás prováděl Petr 

Formánek z Technische Univesitat Dresden na elektronovém mikroskopu Philips CM200. 

Vzorky byly připraveny omytím filmů ze substrátů, a to vložením (pod malým úhlem) do sil

ně zředěné (1 %) kyseliny fluorovodíkové (HF). Filmy, plovoucí na hladině kyseliny, pak byly 

zachyceny na měděnou mřížku pro elektronovou mikroskopii. 
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4.3 SPEKTRÁLNĚ ROZLIŠENÁ METODA EXCITACE A SONDOVÁNÍ 

S FOTONICKÝM VLÁKNEM 

V této kapitole se budeme podrobně věnovat metodě, která byla hlavním zdrojem experimen

tálních dat uváděných v této práci. Principiálně se jedná o nejjednodušší z metod ultrarychlé 

spektroskopie, a sice o metodu excitace a sondování, o níž pojednáme obecně v úvodu této 

kapitoly. Dále pak podrobně rozebereme naši realizaci, zahrnující generaci spektrálně širo

kých sondovacích pulsů ve fotonickém vlákně. 

Vzhledem k relativní „novosti" uváděného zdroje femtosekundového kontinua a vzhle

dem k tomu, že jeho zprovoznění v naší laboratoři bylo jedním z úkolů této práce, budeme se 

podrobněji věnovat i samotnému jevu generace femtosekundového kontinua ve fotonických 

vláknech. 

4.3.1 Metoda excitace a sondování 

Stejně jako o jiných metodách časově rozlišené spektroskopie polovodičů lze se i o metodě 

excitace a sondování (pump & probe) podrobně dočíst v [61]. Hlavní výhoda metody excitace 

a sondování spočívá v její relativní jednoduchosti a značné variabilitě. 

Ultrafast laser 

correlation 
signal 

I FWM-signal I 
Pump-probe 
transmission 
signal 

Obr. 4.3 Princip metody excitace a sondování, se zobraze
ním měřitelných výstupfl a jejich významfl. Převzato z [61]. 

Princip metody znázorňuje obrázek 4.3, převzatý právě z [61]. Světelný svazek, vychá

zející z laseru a tvořený vlakem pulsů, je rozdělen na dva, z nichž jeden (excitace, pump) 

slouží k excitaci vzorku, kde vyvolá změny, které posléze jistým způsobem ovlivní druhý 

(sondování, probe), jehož vlastnosti měříme. Pomocí zpožďovací dráhy se mezi rozdělené 

pulsy zavádí časové zpoždění, umožňující monitorovat časový vývoj změn vyvolaných exci

tací. O metodě excitace a sondování hovoříme především tehdy, pokud je intenzita sondování 

podstatně nižší než intenzita excitace, tehdy totiž platí předpoklad, že samo sondování nevy-
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volává ve vzorku žádné změny a je ovlivněno pouze předchozí excitací. Zvolíme-li intenzity 

obou svazků stejné, nebo podobné, jedná se spíše o čtyř-vlnové směšování (four-wave mixing 

-FWM) [61]. V nejjednodušší formě mají excitační i sondovací svazek stejné vlnové délky a 

hovoříme o degenerované metodě excitace a sondování, mají-li oba svazky různé vlnové dél

ky, hovoříme o nedegenerované metodě excitace a sondování a variabilita metody značně 

vzroste. Dalším stupněm volnosti je polarizační stav excitačního a sondovacího svazku, jehož 

lze využít v řadě měření, buď jen k prostému lepšímu oddělení obou svazků nebo k získávání 

dalších informací. 

U sondovacího svazku můžeme sledovat řadu parametrů, například intenzitu nebo pola

rizační stav, a to v uspořádáních na odraz nebo na průchod. Při sledování intenzity sondovací

ho svazku získáváme informace o časovém vývoji změn absorpce a indexu lomu, případně 

jejich vztahu k polarizacím užitých svazků. Při sledování polarizačního stavu pak informace o 

časovém vývoji anizotropie nebo optické aktivity vzorku. Díky mikroskopickému původu 

všech těchto vlastností se pomocí metody excitace a sondování dovídáme o nejrůznějších mi

kroskopických relaxačních procesech, následujících po vyvedení vzorku z rovnováhy excitač

ním pulsem. Získáváme tak informace o dobách života, dekoherenčních časech a dalších 

vlastnostech vzorků. 

Dynamika signálu při měření metodou excitace a sondování je určena jak koherentní, 

tak nekoherentní odezvou zkoumaného vzorku. Pokud je časová škála, na níž provádíme mě

ření, srovnatelná nebo kratší než čas rozfázování (ztráta koherence), je při důsledné interpre

taci výsledků třeba řešit například polovodičové Blochovy rovnice za účelem nalezení neline

ární polarizace třetího řádu v příslušném směru. To je do značné míry složité, obzvláště pokud 

není ještě známa povaha stavů podílejících se na nelineární polarizaci. Na druhou stranu, po

kud je časová škála experimentu dlouhá ve srovnání s časem rozfázování, je možné dosáhnout 

značného zjednodušení interpretace výsledků ignorováním koherentních efektů. Jinými slovy 

ignorovat nediagonální komponenty matice hustoty, a zabývat se pouze nekoherentními ději, 

tedy populací různých stavů, tj. diagonálními komponentami matice hustoty. Tyto nekohe

rentní děje mohou být kvalitativně rozděleny [ 61] na mnohočásticové efekty, zodpovědné na

příklad za renormalizaci zakázaného pásu, změnu vazebné energie excitonu, rozšiřování sta

vů, nebo na efekty spojené s obsazeností jistých stavů. Obecně spolu obě tyto třídy efektů úz

ce souvisí. V našich experimentech jsme splnili obě podmínky výše uvedeného zjednodušení 

interpretace, jednak podmínku delších časů, což bylo dosaženo díky krátkým koherenčním 

časům v našich vzorcích a díky relativně dlouhým pulsům užitým pro měření, a jednak jsme 

volili intenzity excitace takové, že excitované hustoty nosičů byly malé a mnohočásticové 

efekty k měřenému signálu prakticky nepřispívaly. Užívané intenzity excitace vedly ve vzor-
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cích ke generaci průměrně méně než jednoho elektron děrového páru na nanokrystal a k mno

hočásticovým jevům tedy nemohlo ve větší míře docházet. 

Všechna naše měření probíhala v uspořádání na průchod a monitorovali jsme změny 

propustnosti vzorku v závislosti na časovém zpoždění mezi excitačním a sondovacím pulsem. 

Data jsme získávali pomocí tzv. synchronní detekce, která spočívá ve skutečnosti, že užitečný 

signál je vzorkován na určité frekvenci (-kHz) a při zpracování signálu z detektoru se signál, 

který nepřichází na vzorkovací frekvenci, odfiltruje. Konkrétně jsme vzorkovali excitaci, aby 

užitečný signál vstupoval do sondování pouze prostřednictvím nelineární interakce ve vzorku. 

Toto uspořádání nejen značně redukuje šumy, ale měřená veličina je při něm za určitých 

předpokladů přímo úměrná změně absorbance (tj. diferenciální absorbanci), tedy přímo veli

čině, která nás zajímá. Díky synchronní detekci platí mezi přímo zaznamenávaným signálem 

S, absorbancí bez excitace A (A = ad , kde a je lineární koeficient absorpce a d je tloušťka 

vzorku) a diferenciální absorbancí M následující vztah: 

kde t je zpoždění mezi excitací a sondováním, k je nějaká škálovací konstanta daná aparatu

rou, /_
1
.0 je intenzita sondovacího svazku před vzorkem a /_, , (, je intenzita sondovacího 

svazku za vzorkem bez excitace a s excitací. V poslední úpravě ve výrazu ( 4.1) jsme rozvíjeli 

exponenciálu do řady a zanedbali vše, až na nultý a první člen, což je možné, pokud je změna 

absorbance dostatečně malá. Z tohoto vztahu je přímo vidět, jak je synchronní detekce výhod

ná a že zaznamenávaný signál je pro malé změny přímo úměrný diferenciální absorbanci. 

Vzhledem k definici platí, že pokud je M <O a tedy S> O, máme saturaci absorpce, zatím

co když M >O a S< O, máme indukovanou absorpci. Někdy se signál ze vztahu (4.1) ještě 

dělí signálem bez excitace, což vykrátí všechny konstanty a na pravé straně zbyde jen záporně 

vzatá diferenciální absorbance - M(t). Na závěr ještě uveďme, že při skutečném měření je 

vždy přítomno nějaké pozadí (např. část excitačního svazku proniká do detektoru), k němuž 

se teprve přičítá signál ze vztahu (4.1). Při zpracování je pak možno toto pozadí odečíst. Al

ternativně lze ( 4.1) přepsat s využitím propustností, což lépe odpovídá prezentaci výsledků 

měření, tedy:· 

(4.2) 

kde je význam symbolů stejný jako v ( 4.1 ), S0 je signál sondování bez excitace (vzorkované 
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sondování) a Ta T0 jsou propustnosti vzorku s a bez excitace. Mikroskopický původ naměře

ných dat bude předmětem dalších kapitol. 

4.3.2 Fotonická vlákna a generace kontinua v nic/i 

Na tomto místě krátce pojednáme o fotonických vláknech, jejich odlišnostech od klasických 

vláken, o jejich nelineárně optických vlastnostech a hlavně o vzniku femtosekundového kon

tinua v nich. Budeme vycházet především z přehledových prací [62, 63 a 64], kde jsou histo

rie a fyzikální vlastnosti fotonických vláken, včetně popisu šíření laserových pulsů v nich, 

pěkně shrnuty až do současnosti. 

Fotonickými jsou nazývána optická vlákna, u nichž je vedení světla způsobeno spíše 

konstrukcí a strukturou jádra a claddingu (nejbližší okolí jádra), než prostým rozdílem indexu 

lomu mezi materiály z nichž jsou jádro a cladding, například rozdílným dopováním, vyrobe

ny. Ve fotonických vláknech je jak jádro, tak jeho okolí tvořeno stejným materiálem, zpravi

dla Si02, a obecně snad vakuem nebo nějakým plynem, vyplňÚjícím případné dutiny. 

Myšlenka fotonických vláken se poprvé objevila v roce 1970 [65], ale značná kompli

kovanost jejich přípravy [64] jim bránila v rozšíření až do konce devadesátých let minulého 

století. Tehdy se začalo dařit zvládat výrobu novým, dnes používaným, způsobem [66], při 

němž se předem připravený svazek skleněných tyčí a kapilár zahřeje a táhne při teplotách ko

lem 2000°C. Kapiláry si během tohoto procesu zachovávají svoji dutost, ale jejich rozměry se 

zmenší o několik řádů. Struktura vlákna je pak dána složením předem poskládaného svazku. 

Takto lze připravovat různá vlákna, která se od sebe liší nejen použitím, ale i principem své 

„světlovodnosti". 

Dva fyzikální mechanismy, jež, v závislosti na struktuře fotonického vlákna, uvězní 

světlo uvnitř, jsou totální odraz (stejně jako u klasických vláken) a fotonický zakázaný pás (tj. 

interval optických frekvencí, které se danou strukturou nemohou šířit a jsou tedy zcela odrá

ženy [67]). Vlákna, vedoucí díky totálnímu odrazu, se nazývají též mikrostrukturovaná vlákna 

(microstructured fibers) a vlákna, vedoucí díky fotonickému zakázanému pásu, označujeme 

jako vlákna s fotonickým zakázaným pásem (photonic band-gap fibers). 

Totální odraz funguje u fotonických vláken díky velkému rozdílu mezi indexem lomu 

skleněného jádra a nízkým efektivním indexem lomu mikrostrukturovaného claddingu, tvoře

ného většinou vakuem. Velký rozdíl mezi těmito indexy lomu vede k silné lokalizaci pole 

v jádře vlákna, a tím k posílení jeho nelineárních vlastností. Díky volnosti při výrobě tako

vých vlákenje možné velmi dobře laditjejich disperzní vlastnosti, cožje,jak uvidíme pozdě

ji, zásadní pro využití těchto vláken jako generátorů spektrálně širokého kontinua (tzv. super

kontinua). Další pozoruhodná vlastnost spočívá v jejich téměř neomezené jednomodovosti 
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[62, 64, 68], kterou, zdá se, způsobuje to, že všechny módy vyšší než první, které by klasické 

vlákno se stejným rozdílem indexů lomu mezi claddingem a jádrem normálně vedlo, jsou ve 

fotonickém vlákně vyvedeny z jádra prostřednictvím skleněných můstků, spojujících jádro 

vlákna s mezerami mezi dutinami. Toto vyvedení je umožněno díky prostorovému rozložení 

elektromagnetického pole ve vyšších módech. Ukázka různých mikrostrukturovaných vláken 

s různými přednostmi je na obrázku 4.4 převzatém z [69]. 

Obr. 4.4 Různé typy fotonických vláken a) vysoce nelineární 
vlákno, b) nekonečně jednomodové vlákno, c) dvojlomné vlákno 
ad) vlákno s velkou numerickou aperturou. (převzato z [69]) 

Vlákna, vedoucí díky fotonickému zakázanému pásu, mají zpravidla duté jádro a pomě

ry mezi indexy lomu jádra a claddingu jsou tak přesně opačné než u klasických vláken, čímž 

je vedení prostřednictvím totálního odrazu vyloučeno. Ukázka vláken, vedoucích díky foto

nickému zakázanému pásu, je na obrázku 4.5, převzatém z [70]. 

Obr. 4.5 Průřezy vláken s dutým jádrem, vedoucích díky fotonickému zakáza
nemu pásu. Převzato z [70]. 

Skutečnost, že je v těchto vláknech světlo vedeno dutým jádrem, umožňuje řadu zcela 

nových aplikací, jako je transport vysokých výkonů, díky značnému snížení nelinearity vlá-
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ken, nebo dokonce transport částic vlákny [64]. Posledně jmenovaná schopnost je dána kom

binací dutého jádra a existencí tzv. dipólových sil, které působí na částice v optických polích. 

Díky těmto silám fungují například laserové pinzety nebo atomární trampolíny, a jsou úzce 

spojeny s laserovým chlazením [71]. 

Fotonická vlákna se od klasických vláken odlišují i v řadě dalších vlastností, jako jsou 

ztráty, módová struktura nebo disperze, protože však nejsou naším hlavním tématem, nebu

deme se zde těmto vlastnostem dále věnovat. Rovněž numerické metody, sloužící k simula

cím fotonických vláken, nebudeme rozebírat a přejdeme rovnou ke generaci femtosekundové

ho kontinua. 

Generace kontinua byla poprvé pozorována v roce 1970, kdy pikosekundové pulsy dru

hé harmonické z Nd:sklo laseru na vlnové délce 530 nm budily v borosilikátovém skle konti

nuum, sahající od 400 nm do 700 nm [72]. Generace kontinua byla od té doby prokázána 

v celé řadě materiálů [73, 74]. Všechny tyto generace měly společný značný výkon v čerpa

cím svazku, který kontinuum generoval, nebo nebylo kontinuum příliš široké. V tom je hlavní 

rozdíl oproti generaci superkontinua ve vysoce nelineárních mikrostrukturovaných vláknech, 

jež byla poprvé pozorována v roce 1999 [62]. V těchto vláknech stačí i relativně nízký výkon 

v nezesílených pulsech z titan-safirového laseru ke generaci širokého kontinua. Velmi podob

ná je situace i ve ztenčených klasických optických vláknech, v nichž je světlo vedeno rovněž 

totálním odrazem na rozhraní mezi tenoučkým vláknem (silným několik µm) a vzduchem 

[63]. Mechanismus vzniku kontinua a příspěvek různých nelineárních procesů je ve fotonic

kých vláknech značně závislý na vlastnostech vlákna a parametrech budících pulsů. Proto se 

dále soustředíme pouze na případ, který odpovídá situaci v naší laboratoři. Popíšeme tedy 

proces generace femtosekundového kontinua v nelineárních mikrostrukturovaných vláknech 

s nulovou disperzí pro vlnovou délku ve viditelné oblasti. Popis bude platný pro budící pulsy 

z titan-safirového laseru, dlouhé - 100 fs, s opakovací frekvencí kolem 80 MHz, naladěné 

v oblasti anomální disperze vlákna (poblíž vlnové délky nulové disperze). V těchto podmín

kách je generované kontinuum nejširší a klíčovým procesem je rozpad solitonu vyššího řádu 

[62, 75, 76, 77]. Cesty ke kontinuu pro jiné kombinace vlákno/puls jsou popsány v [62] i 

s rozsáhlými odkazy na příslušnou literaturu. 

Proces generace kontinua za výše uvedených podmínek, které odpovídají podmínkám 

v našem experimentálním uspořádání, je schématicky znázorněn na obrázku 4.6, převzatém 

z [76]. Vstupní puls, který obsahuje dostatek energie a má vhodný tvar (hlavně délku) [77], 

vytvoří soliton vyššího řádu, který se rozštěpí na své konstituenty, tedy solitony prvního řádu 

s různými výkony a délkami (viz dodatek 8.1 ). Tyto soli tony prvního řádu mají v závislosti na 

své délce různě široká spektra, a ta od těch nejkratších zasahují až do oblasti normální disper-
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ze. Tam může být splněna podmínka sfázování solitonu s disperzními vlnami a docházet k od

čerpávání energie ze solitonu do modře posunutých disperzních, nesolitonických, vln (NSR 

na obrázku 4.6) a k posunu solitonu do červené oblasti. Tento proces trvá do okamžiku, kdy 

přestane být podmínka sfázování splněna, a vyzařování nesolitonické radiace skončí. Solitony 

se pak posouvají dále do červena vlivem disperze třetího řádu, která hraje v okolí nulové dis

perze velkou roli (TOD na obrázku 4.6). Tento posuv se nazývá solitonický samofrekvenční 

posuv (soliton self-frequency shift) a je způsoben ztrátami, které soliton během šíření zakouší 

a které nastávají především pro vysokofrekvenční složky solitonu, který se s jejich úbytkem 

vyrovnává svým časovým rozšiřováním, a posunem k nižším frekvencím. 
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Obr. 4.6 Schéma generace femtosekundového kontinua za pod
mínek popsaných v textu. Převzato z [76]. 

Detaily celého právě popsaného procesu jsou určeny vzdáleností centrální vlnové délky 

čerpacího pulsu od vlnové délky nulové disperze a délkou a výkonem v pulsu. Čím dále je 

čerpací puls od vlnové délky nulové disperze směrem do anomální disperze, tím je generova

né nesolitonické záření posunuto více k modrým vlnovým délkám a na druhou stranu je jeho 

generace méně účinná díky menšímu spektrálnímu překryvu. To vede ke vzniku charakteris

tické mezery v generovaném kontinuu v okolí vlnové délky nulové disperze, jak uvidíme dále. 

Výkon a délka čerpacího pulsu určují jakého řádu je soliton, který se na počátku generuje. 

Čím je v pulsu vyšší výkon, tím je řád solitonu vyšší a tím širší a intenzivnější kontinuum je 

generováno. Čím je na druhou stranu puls kratší, tím je řád původního solitonu nižší, až se pro 

krátké pulsy (10 fs - 30 fs) zcela změní mechanismus generace kontinua ve prospěch auto

modulace fáze a generované kontinuum je užší a se svou šířkou pozbude i svoji hlavní před

nost. Delší pulsy (100 fs) vedou naopak ke generaci hladšího kontinua. Pro dlouhé pulsy (ps, 

ns) je proces opět jiný a generované kontinuum má opět jiné vlastnosti. V posledních stádiích 
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generace kontinua dochází k interakci mezi červeně posunutými solitony a nesolitonickou ra

diací především prostřednictvím vzájemné modulace fáze, což vede k dalšímu rozšiřování 

spektra. 

Pokud je nelineární vlákno dvojlomné, mohou být disperzní vlastnosti různé pro různé 

polarizační směry a generované kontinuum se tak, v duchu právě popsaných procesů, může 

značně lišit v závislosti na polarizaci čerpacího světla. To, jak dále uvidíme, je i případ super

kontinua generovaného v našem vlákně, které je anizotropní díky nesymetrii jádra, tak, jak 

jsme viděli na obrázku 4.4 c). 

Superkontinuum generované ve fotonických vláknech našlo mnoho praktických aplika

cí. Jedním z jeho hlavních přínosů je, vedle dále rozebíraného využití ve spektroskopických 

měřeních, využití v metrologii [78]. Díky této aplikaci byla, mimo jiné, v roce 2005 udělena i 

Nobelova cena. 

Na tomto místě skončíme s popisem fotonických vláken, krátká informace o matema

tickém popisu šíření optických pulsů v optických vláknech je shrnuta v dodatku 8.1. V násle

dujících kapitolách rozebereme naše konkrétní využití mikrostrukturovaného fotonického 

vlákna pro ultrarychlá spektroskopická měření. Podrobně popíšeme naše vlákno, které samo 

je z roku 2001 a mezi fotonickými vlákny je tedy spíše staré. Výše naznačená teorie generace 

kontinua bude dobře demonstrována na obdržených spektrech a jejich závislostech na různých 

parametrech čerpacího svazku. 

47 



L 

4.3.3 Uspořádání s vláknem 

Naše konkrétní realizace nedegenerované metody excitace ~ sondování, s využitím nelineár

ního fotonického vlákna coby zdroje spektrálně širokých sondovacích pulsů, je znázorněna na 

obrázku 4.7. Na tomto obrázkujsou černou barvou zobrazeny optické elementy, používané při 

samotných měřeních metodou excitace a sondování, a šedou barvou optické prvky, sloužící 

k určitým diagnostickým měřením. Takovými měřeními byla autokorelační měření délky pul

sů vstupujících do vlákna, měření spekter světla vystupujícího z vlákna nebo měření délek 

pulsů vystupujících z vlákna na různých vlnových délkách prostřednictvím generace součtové 

frekvence v nelineárním krystalu 880 [79]. Při přípravě uspořádání jsme vyšli z námětu, po

skytovaného výrobcem fotonického vlákna [80]. V této podkapitole podrobně popíšeme vy

tvořené experimentální uspořádání a v další se pak budeme zabývat parametry získaného kon

tinua spolu s možnostmi jeho ladění, ukážeme jeho časový průběh a popíšeme proceduru pro 

vlastní měření. Při následujícím popisu aparatury budeme postupovat podél cesty svazku na 

obrázku 4. 7 a u každého zajímavého momentu se krátce pozastavíme. 

Obr. 4. 7 Experimentální uspořádáni pro prováděni měřeni metodou excitace a sondováni. Laser - zdroj světla; 
SHG - generátor druhé harmonické; A/2, A./4 - pili vinná, čtvrtvlnná destička; I OD, 30 O, dbl - křemenné čoč

ky uvedených optických mohutnosti, případně skleněné dublety; AC - autokorelátor; 880 - nelineární krystal 
880; C - clonka; FI - filtr Andover 700 nepropouštějící 800 nm, F2 - šedý filtr; F3 - filtr Schott UG 11, 
propustný jen pro UV; FI - faradayOv izolátor; HR - vysoce odrazivé zrcadlo (high reflector); IC - irisová 
clonka; M - zrcadlo; MCHR - monochromátor; nGVD - kompenzátor disperze grupových rychlosti (stlačovač 
femtosekundových pulsO); obj - objektiv; OMA - spektrograf s diodovým polem; OC - přerušovač svazku 
pro synchronní detekci; P - polarizátor; S - spínatelné blokováni svazku; Si - křemíkový detektor; V - vzo
rek; Z - zablokováni neužitečného svazku. 
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Svazek o vlnové délce 800 nm, vystupující z laseru, je veden do již dříve popsaného ge

nerátoru druhé harmonické frekvence (SHG), kde se část jeho výkonu použije na generaci ex

citačního svazku a část projde. Generátor tedy opouštějí excitační svazek o vlnové délce 400 

nm a svazek o nezměněné vlnové délce 800 nm. Druhý jmenovaný bude dále použit na čerpá

ní fotonického vlákna, případně na čerpání nelineárního krystalu pro generaci součtové frek

vence za účelem určení délky pulsů, vycházejících z vlákna, viz dále. Protože další cesta exci

tačního svazku ke vzorku není ničím pozoruhodná, budeme se věnovat především 800 nm 

svazku na cestě k fotonickému vláknu. 

Prvním optickým prvkem, hodným bližšího vysvětlení, je zde Faradayův izolátor (vý

robce EOT, FI na obrázku 4.7). Ten využívá Faradayova jevu, tedy magnetickým polem in

dukované optické aktivity, aby bránil v průchodu zpětným odrazům, které za ním potenciálně 

vzniknou. Tyto zpětné odrazy by, po vniknutí do laseru, rušily synchronizaci rezonátorových 

módů, a tedy znemožňovaly generaci femtosekundových pulsů. Především je třeba v návratu 

do laseru zabránit zpětnému odrazu od vstupního konce fotonického vlákna. S Faradayovým 

izolátorem je však, vlivem disperze grupových rychlostí, spojeno nepříjemné čerpování a pro

dlužování čerpacích pulsů, a to v podstatně větší míře než je tomu u jiných optických prvků 

nebo u vzduchu (90 fs puls je v izolátoru roztažen na 170 fs). Nezbytné zařazení Faradayova 

izolátoru si tedy vynucuje použití zařízení, které bude jeho nepříznivý vliv eliminovat. Tímto 

zařízením je kompenzátor disperze grupových rychlostí (nGVD na obrázku 4.7), nebo jinak 

též stlačovač femtosekundových pulsů. Protože jsme jej sestrojili sami, zdržíme se krátce u 

jeho konstrukce a vlastností, podrobnější popis viz [81] (oproti [81] doznal stlačovač mírné 

změny a vylepšení). 

HR 

Obr. 4.8 Náčrtek konstrukce našeho kom
penzátoru disperze grupových rychlostí. 

Náš kompenzátor disperze grupových rychlostí využívá známé skutečnosti, že soustava 

dvou optických hranolů může mít negativní (anomální) parametr disperze grupových rychlostí 

[82, 83]. Hranoly, vyrobené ze skla SF4, jsou v něm umístěny svisle nad sebou, aby celý 

kompenzátor zabíral co nejméně místa na optickém stole a aby jeho propustnost byla co nej-
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větší pro polarizaci světla ve svislé rovině, což je polarizace, v níž světlo opouští náš femto

sekundový laser. Celkový parametr disperze grupových rychlostí kompenzátoru se ladí nasta

vitelnou vzdáleností mezi oběma hranoly prostřednictvím posuvného rohového zrcadla, viz 

obrázek 4.8. Vzdálenost mezi hranoly může být od asi I O cm až po I m. To, v závislosti na 

vlnové délce, umožňuje kompenzovat průchod až I 5 cm skla SF4, což bohatě postačuje pro 

většinu uspořádání, která lze v laboratoři realizovat. Vstupní a výstupní svazek jsou po prů

chodu kompenzátorem rovnoběžné a prostorově oddělené v horizontální rovině, tedy jsou oba 

ve stejné vzdálenosti od roviny optického stolu. Vzájemná vzdálenost obou svazků je limito

vána šířkou hranolů, která činí cca 2 cm. 

Měření délek pulsů, která byla nezbytná pro správné nastavení kompenzátoru, jsme 

prováděli pomocí autokorelátoru (Spectra Physics model 409, AC na obrázku 4. 7), a to jak na 

výstupu z laseru, tak bezprostředně po průchodu kompenzátorem. Protože kompenzátor neby

lo možné zařadit přímo před vlákno, bylo nutné určit disperzní vlastnosti optických elementů 

mezi kompenzátorem a vláknem a puls vytvarovat tak, aby byl bez čerpu na vstupu do vlákna. 

To kompenzátor samozřejmě umožňuje zavedením anomálního čerpu do pulsu. Disperzní 

vlastnosti jednotlivých optických prvků zařazených před vláknem, které bylo třeba kompen

zovat, jsme určili rovněž pomocí autokorelačních měření. K největšímu rozšíření docházelo v 

navazovacím objektivu, a sice o asi 13,5 fs pro 70 fs puls. 

Díky konstrukci má stlačovač velkou propustnost pro vertikální polarizaci a téměř nulo

vou pro polarizaci horizontální. Slouží tedy jako účinný polarizátor. Za Faradayovým izoláto

rem je polarizace svazku pootočena o 45° a je třeba ji před průchodem kompenzátorem vrátit 

do původního stavu. K tomu slouží dvojice čtvrtvlnných destiček (půlvlnná destička) před 

kompenzátorem. Pomocí nich jsme pak také regulovali čerpací výkon vstupující do vlákna. 

Za stlačovačem je svazek veden do teleskopu, který jej transformuje tak, aby byl co nej

lépe využit navazovací objektiv. Uvnitř teleskopu prochází svazek polarizátorem, definitivně 

čistícím polarizační stav, a půlvlnnou destičkou, určující polarizační stav svazku, čerpajícího 

vlákno. Posledně zmiňovaný polarizátor, bohužel, není otočný, a musí tedy být před destič

kou. Samotný teleskop není zřejmě pro úspěšnou generaci kontinua nezbytný a později byl 

bez následků vypuštěn. Dále následuje navazovací objektiv Leica se čtyřicetinásobným zvět

šením, umístěný v navazovacím držáku Newport F91 spolu se vstupním koncem fotonického 

vlákna, dlouhého 27 cm. 

Použité vlákno je od dánské firmy Crystal Fibre a jedná se o polarizaci udržující dvoj

lomné nelineární vlákno, vyrobené z křemenného skla a potažené akrylátovým obalem. Jeho 

další vlastnosti jsou shrnuty tabulce 4.1. Mikrofotografie řezu vlákna jsou zobrazeny na ob

rázku 4.9, převzatém z [84]. 
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Tabulka 4.1: Mechanické a optické vlastnosti námi užívaného fotonického vlákna, jak je udává výrobce 

Mechanické vlastnosti 

Délka vlákna 0,27 m 

Průměr claddingu 127 ± 3 µm 

Průměr obalu 235 ± 10 µm 

Velikost jádra (délky os největší vepsané 1,7±0,3 µm/ 
elipsy) 2,2 ± 0,3 µm 

Perioda děrové struktury v claddingu 1,6 ± 0,3 µm 

Průměrný poměr periody děr k velikosti děr ~0,8 

Optické vlastnosti 

Vlnová délka s nulovou 
disperzí 

Disperze na 1550 nm 

Útlum na 635 nm 

Útlum na 1310 nm 

Útlum na 1550 nm 

anizotropie (Lln) na 
1550 nm 

700nm 

75 ps/nm/km 

< 0,15 dB/m 

< 0,08 dB/m 

< 0,05 dB/m 

> 10-3 

Obr. 4.9 Mikrofotografie průřezu našeho fotonického vlákna. Na levém obrázku je vidět celý cladding, 
na pravém detail duté oblasti claddingu a jádra vlákna. Převzato z [84]. 

Po vyvázání kontinua z vlákna (pomocí stejného objektivu a držáku jako na vstupu) ná

sleduje část aparatury, sloužící k transformaci výstupu v užitečný svazek koherentního, spekt

rálně širokého světla. Zde je třeba uvést, že neupravený výstup z vlákna je sice spektrálně ši

roký, ale není prostorově spektrálně homogenní (různé barvy- různá místa). Za vyvazovacím 

objektivemje tedy svazek veden do symetrického teleskopu, jehož čočky (10 D) mají korigo

vanou chromatickou vadu Gedná se o dublety) a v jehož ohniskové rovině je umístěna clonka 

(průměr 25 µm) pro prostorovou filtraci, která zajišťuje divergenční i spektrální homogenitu 

svazku [85]. Clonkou je možné kontrolovaně pohybovat ve třech směrech, což umožňuje vel

mi jemné ladění. Mezi čočky teleskopu jsme vložili ještě přerušovač svazku pro synchronní 

detekci sondovacího svazku. Po této prostorové transformaci, která je pro spektroskopické 

využití fotonického vlákna jednou ze zásadních procedur, pokračujeme výběrem polarizace 

výstupu polarizátorem a odfiltrováním čerpání vlákna na 800 nm pomocí filtru Andover 700. 
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Dále již následuje standardní cesta sondovacího svazku ke vzorku, případně odbočka ke spek

trografu (OMA, F2 na obrázku 4. 7), sloužícímu k monitorování spektra světla, vystupujícího 

z fotonického vlákna. 

Bezprostředně za vzorkem je excitační svazek zablokován, zatímco sondovací pokraču

je do mřížkového monochromátoru Jobin Yvon a zvolená vlnová délka poté dále přes objektiv 

do křemíkového detektoru. Parametry monochromátoru (šířka vstupní a výstupní štěrbiny, 

hustota mřížky) určují spektrální rozlišení aparatury, které je ale na druhé straně omezeno pa

rametry samotného femtosekundového kontinua, především jeho časovou stabilitou. Nakonec 

jsme po dlouhém zkoumání různých kombinací dospěli k rozlišení aparatury asi 7 nm, při kte

rém je chování kontinua přijatelné, viz dále. 

V experimentálním uspořádání na obrázku 4. 7 je možné měřit i časový průběh pulsů, 

opouštějících fotonické vlákno na různých vlnových délkách. Bohužel to nelze dělat prostřed

nictvím autokorelátoru jako výše u 800 nm svazku. Příčinami jsou jiné vlnové délky a slabý 

výkon. Z tohoto důvodu jsme pro tento-účel používali nelineárního jevu generace součtové 

frekvence [79] v nelineárním krystalu, v našem případě BBO. Při těchto měřeních nepouštíme 

z generátoru druhé harmonické svazek na vlnové délce 400 nm, ale pouze svazek na vlnové 

délce 800 nm. Z něho část odštěpíme do vlákna a zbytek pokračuje stejnou cestou jako pů

vodně excitační svazek na 400 nm. Místo pro vzorek necháme prázdné a před monochromáto

rem upravíme uspořádání tak, jak je šedou barvou naznačeno na obrázku 4. 7, tj. přidáme čoč

ku, otočný nelineární krystal a filtr, propouštějící pouze UV záření, které vzniká při generaci 

součtové frekvence v krystalu BBO. Otáčením nelineárního krystalu plníme podmínku sfázo

vání pro různé složky femtosekundového kontinua a zaváděním časového zpoždění mezi pul

sy z vlákna a pulsy na 800 nm monitorujeme časový průběh jejich vzájemné korelace. Proto

že, jak se ukázalo, jsou čerpací pulsy na 800 nm podstatně kratší (asi šestkrát) než pulsy, 

opouštějící vlákno, je korelační křivka sama o sobě názornou informací o šířce barevných 

pulsů. Toto měření však neodhaluje pouze délku barevných pulsů, ale i jejich tvar, který, jak 

se ukázalo, může být za určitých okolností velmi nepříznivý pro spektroskopická měření. Ob

čas totiž nevychází z vlákna na jedné vlnové délce pouze jeden puls. K tomuto problému se 

dostaneme dále. 

Význam nebo účel ostatních optických prvků, zobrazených na obrázku 4. 7, je snadno 

nahlédnutelný a nebudeme jej dále rozebírat. V následující podkapitole ukážeme výsledky 

měření různých parametrů femtosekundového kontinua, které bylo nezbytné získat pro jeho 

spektroskopické využití. Ukážeme možnosti ladění různých vlnových délek prostřednictvím 

vstupního výkonu a vstupní polarizace, časové charakteristiky generovaného kontinua a ukáz

kové měření na vzorku, obsahujícím nanokrystaly CdSSe ve skleněné matrici. 
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4.3.4 Femtosekundové kontinuum 

Aby bylo femtosekundové kontinuum, generované ve fotonickém vlákně, užitečné prospekt

roskopická měření, je třeba, aby splňovalo několik podmínek. Jednou z nich je laditelnost, 

další časová stabilita, úroveň šumu a časová forma, tedy jestli je na výstupu na každé vlnové 

délce jen jeden optický puls. Další nezbytnou podmínkou je opakovatelnost dosaženého vý

stupu, jinými slovy aby se vlákno chovalo pokaždé stejně. Všechny tyto podmínky, jak se na

konec ukázalo, vlákno více či méně splňuje. 

Nejprve se krátce zdržíme u posledně zmíněné vlastnosti, kterou je v podstatě trvanli

vost vlákna. Dlouhodobým používáním se ukázalo, že vlákno podléhá poměrně nepříjemné

mu stárnutí, při němž se značně snižuje kvalitajeho konců. Tím značně klesájejich schopnost 

navazovat spolehlivě čerpací svazek a startovat účinnou generaci femtosekundového konti

nua, popsanou v kapitole 4.3.2. Příčinou tohoto nepříznivého jevu je především vnikání růz

ných nečistot (zřejmě hlavně vody) do děrové struktury vlákna (69]. To mění jeho disperzní a 

vlnovodné schopnosti, které jsou, jak jsme uvedli výše, pro účinnou generaci kontinua zásad

ní. Řešení tohoto problému je několik, nejčastěji se na konec fotonického vlákna připojí kla

sické vlákno, které kapiláry znepřístupní vnějším vlivům. Dalším užívaným způsobem je 

hermetické uzavření konce vlákna do nějakého konektoru. Tento druhý způsob se volí zpravi

dla tehdy, pokud by napojené klasické vlákno omezovalo žádanou funkčnost fotonického 

vlákna. Bohužel, obě uvedené metody vyžadují speciální zařízení, ať už ke spojení obou vlá

ken nebo k izolaci vstupního konce vlákna v konektoru. My jsme proto byli nuceni zvolit me

todu jinou. Nejprve jsme zkusili zbavit vlákno adsorbované vody vysušením dlouhodobým 

zahřátím na přibližně 60°C (- 10 h). To vedlo k dílčímu úspěchu, nicméně obnova schopností 

vlákna nebyla dostatečná. Nakonec jsme se uchýlili k metodě, která sice vlákno řadí mezi 

spotřební materiál, nicméně se osvědčila. Pokaždé, když má být vlákno použito po delší době 

uskladnění a generace užitečného kontinua není možná, je vhodné jej zkrátit o cca 1 cm a vy

tvořit tak nový vstupní konec. Takto malé zkracování fotonického vlákna není velkým pro

blémem a je možné jej provádět pomocí běžné řezačky vláken. Aby se vliv stárnutí minimali

zoval a zkracování vlákna nebylo potřeba častěji, než je nezbytně nutné, ukládáme vlákno do 

exsikátoru se suchým vzduchem. 

Nyní se budeme konečně věnovat femtosekundovému kontinuu, generovanému naším 

fotonickým vláknem. Hlavními, snadno dostupnými, prostředky k ladění výstupu z vlákna 

jsou, jak se ukázalo, výkon a polarizace čerpacího svazku. Závislost kontinua na vstupní pola

rizaci je dána anizotropií používaného vlákna, a tedy jeho rozdílnými disperzními vlastnostmi 

pro různé polarizace. Během měření jsme pro čerpání identifikovali dva význačné, vzájemně 

kolmé, polarizační směry, které budeme dále označovat jako Y (yellow) a B (bluegreen) podle 
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barvy, od které na nich v krátkovlnné oblasti začíná s rostoucím výkonem generace kontinua. 

Výstupní spektra jsme měřili rovněž ve dvou význačných, vzájemně kolmých, polarizačních 

směrech, které jsme určili jako směry s největší propustností čerpacího svazku polarizovaného 

ve směru Y a směr na něj kolmý. Označíme je tedy rovněž Y a B podle odpovídajících polari

zací na vstupu vlákna. Díky určitému zkroucení vlákna však pochopitelně nebyly směry Y a B 

na vstupu rovnoběžné se směry Y a B na výstupu. Měření závislostí výstupního spektra na 

výše uvedených parametrech probíhalo v uspořádání dle obrázku 4.7, kde se využila šedě na

značená větev, končící spektrografem (OMA na obrázku 4.7). 

Na obrázcích 4.10 a 4.11 je zobrazena závislost výstupu z vlákna na výkonu v čerpacím 

svazku pro dvě význačné vstupní polarizace. Uváděný výkon je střední výkon ve svazku, mě

řený před navazovacím objektivem. Jak vidíme z obrázků, není pro dostupné čerpací výkony 

a ostatní parametry vlákna a čerpání generované kontinuum hladké, ale skládá se z řady spekt

rálních pásů. Tento charakter určuje i způsob práce s kontinuem, jejíž základní ideou je nala

dit čerpání tak, aby součástí kontinua bylo světlo požadované vlnové délky s dostatečnou in

tenzitou a příznivými časovými vlastnostmi tak, jak je popíšeme dále. 
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Obr. 4.10 Závislost výstupu z vlákna na středním výkonu v čerpa
cím svazku polarizovaném ve směru Y pro vybrané polarizace na 
výstupu z vlákna: a) Y, b) B, c) bez ohledu na polarizaci výstupu. 

b) 

800 

20.00 

~ 
15,00 ].. 

~ 

g. 
10.00 -~ 

> 
f! 

5,000 ·~ 

.š 



160 

140 
~ s 120 

i:: 100 o 
.I<: 
-~ 80 
·a 
o. 60 
;:i -"' 40 > 

30 
20 
10 o 

400 500 

50.00 160 

40.00 ~ ,......., 140 
';'~ 

.10.00 ~ E 120 .,._ ~ 
20.00 ~ i:: 100 ·~ ~ 
I 0.00 !l •;>, 

80 ·= > 
·a 
o. 60 a 
"' 40 > 

30 
20 
10 o 

600 700 800 900 400 500 600 700 

vlnová délka [nm] vlnová délka [nm] 

160 

~ 
140 

~ 

s 120 J0.00 §' 
:~. 

i:: 100 - :w.oo ; 
o 

10,00 :1 .I<: 
·;;... 80 > 
·a 

60 o. 
;:i -"' 40 > 

30 
20 
10 o 

400 500 600 700 800 900 

vlnová délka [nm] 

Obr. 4.11 Závislost výstupu z vlákna na středním výkonu v čerpa
cím svazku polarizovaném ve směru B pro vybrané polarizace na 
výstupu z vlákna: a) Y, b) B, c) bez ohledu na polarizaci výstupu. 
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Z obrázků 4.10 a 4.11 je dobře vidět, že čerpací výkon má naprosto zásadní vliv na tvar 

generovaného kontinua a že ke generaci bohatšího kontinua dochází pro čerpací pulsy, polari

zované ve směru Y. K tomuto rozdílu mezi kontinuy, generovanými různými polarizacemi, se 

vrátíme později, u obrázků 4.12 a 4.13. Nezávisle na polarizaci čerpacího svazku však může

me na obrázcích 4.1 O a 4.11 dobře vidět projevy teorie, popsané v kapitole 4.3.2. Dobře patr

né je, jak se na dlouhovlnné straně čerpacího pulsu oddělují červeně posunuté solitony první

ho řádu a vyzařují přitom nesolitonickou, modře posunutou, radiaci. Kontinuum se tak skládá 

ze dvou hlavních spektrálních pásů - jednoho v dlouhovlnné oblasti od přibližně 750 nm dále, 

v literatuře se uvádí až 1600 nm [64], pocházejícího od solitonů, a jednoho ve viditelné oblasti 

od přibližně 450 nm do 650 nm, pocházejícího od disperzního nesolitonického záření, případ

ně následných nelineárních interakcí. Mezi oběma pásy je patrná široká proluka, která zřejmě 

souvisí se vzdáleností vlnové délky čerpání od vlnové délky s nulovou disperzí, opět tak, jak 

to bylo popsáno v kapitole 4.3.2. Dobře vidět je rovněž skutečnost, že generované kontinuum 

má převážně polarizaci čerpacího svazku, aje tedy samo částečně polarizované. 
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Z dříve uvedené teorie by se jako další vhodný parametr, použitelný k ladění kontinua, 

mohla zdát délka čerpacích pulsů. Tu je možné nastavit parametry laseru. A však vzhledem 

k náročnosti nezbytných navazujících kroků jako je úprava nastavení všech optických prvků 

mezi laserem a vláknem včetně nového nastavení kompenzátoru a úpravy navázání do vlákna, 

není měnění délky pulsů snadno dostupným prostředkem k ladění kontinua během měření. 

V nám dostupném rozsahu (70 fs až 100 fs) navíc neměla délka čerpacích pulsů na výsledné 

kontinuum tak zásadní vliv, aby to ospravedlnilo komplikace s její úpravou. Délku pulsu jsme 

tedy měli pro všechna měření pevnou, mezi 70 fs a 80 fs. 

Totéž, co jsme právě uvedli o ladění prostřednictvím časové délky čerpacích pulsů, platí 

ještě více o ladění prostřednictvím jejich vlnové délky. Během měření jsme proto zůstávali na 

jedné zvolené vlnové délce (800 nm). 

Na druhou stranu již zmíněná silná závislost spektra generovaného kontinua na polari

zaci čerpacího svazku nabízí další snadno dostupný prostředek k ladění výstupu z vlákna. Pro 

dva pevné čerpací výkony, 50 m W a 100 m W, je spektrum kontinua v závislosti na polarizaci 

čerpacího svazku zobrazeno na obrázcích 4.12 a 4.13. 
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Obr. 4.12 Závislost výstupu z vlákna na polarizaci čerpacího svazku 
o středním výkonu 50 m W pro vybrané polarizace na výstupu 
z vlákna: a) Y, b) B, c) bez ohledu na polarizaci výstupu. 
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Obr. 4 .13 Závislost výstupu z vlákna na polarizaci čerpacího svazku 
o středním výkonu 100 m W pro vybrané polarizace na výstupu 
z vlákna: a) Y, b) B, c) bez ohledu na polarizaci výstupu. 
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Na obrázcích odpovídá polarizace 0° a 180° polarizaci ve směru Y a polarizace 90° po

larizaci ve směru B. Z obrázků je dobře patrný rozdíl mezi oběma polarizacemi ve velikosti 

spektrální proluky, o které jsme psali již dříve, mezi dlouhovlnným pásem (v okolí čerpacího 

pulsu) a krátkovlnným pásem. Rozdíl v šířce této proluky je důkazem oněch rozdílných dis

perzních vlastností vlákna pro různé polarizace. Konkrétně svědčí zřejmě o tom, že pro pola

rizaci Y je vlnová délka s nulovou disperzí blíže vlnové délce čerpacího svazku (800 nm) než 

pro polarizaci B. Na všech změřených spektrech je rovněž vidět, že generace kontinua je 

účinnější pro polarizaci Y. Je ovšem otázkou, lze-li toto vysvětlit pouze výše popsaným roz

laděním od vlnové délky nulové disperze. Z celkového výkonu, propouštěného vláknem na 

polarizaci B, se spíše zdá, že ve vlákně jsou pro šíření polarizace Y celkově příznivější pod

mínky, což může mít řadu příčin, například silnou nesymetrii vlákna, patrnou z obrázku 4.9, 

nebo jinou míru ztrát různého původu, které ostatně se symetrií vlákna mohou souviset. 

Závislost generovaného kontinua na polarizaci není tak dramatická jako závislost na 

vstupním výkonu, nicméně nabízí zajímavý prostředek k doladění požadované spektrální 

komponenty, protože ji umožňuje získat při stejném výkonu v čerpacím svazku různými způ-
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soby. Jak se ukázalo, je tato skutečnost velmi důležitá pro práci s vláknem, protože vedle sa

motné přítomnosti spektrální čáry v kontinuu je nezbytnou podmínkou její užitečnosti i její 

časová stabilita, kteráje pro spektrální čáry, dosažené s rozdílnými parametry čerpacího svaz

ku, různá. Další věcí, lišící se u čar, dosažených různými způsoby, je jejich časová forma, ne

boli tvar pulsů, ze kterých se skládají. I tato vlastnost může být, při zachování existence po

třebné spektrální komponenty, ovlivněna jinou volbou parametrů výkon I polarizace čerpacího 

svazku. Tomuto problému se budeme věnovat níže. 

Jako poslední prostředek ke spektrálnímu doladění výstupu z vlákna uveďme ještě jem

né nastavení prostorové filtrace za vláknem, popsané v kapitole o experimentálním uspořádá

ní. Polohováním clonky pro prostorovou filtraci lze zvýraznit některé spektrální složky získa

ného kontinua. 

Po přehledu spektrálních a polarizačních vlastností generovaného kontinua můžeme při

stoupit k jeho časovým vlastnostem. Ty jsme zkoumali ze dvou základních pohledů, jednak 

nás zajímala dlouhodobá časová stabilita celého kontinua a jednak časová forma jeho jednot

livých složek. 

Dlouhodobou časovou stabilitu jsme zkoumali prostřednictvím spektrografu OMA, na 

němž jsme nahrávali generované spektrum po dobu několika hodin. Při těchto měřeních se 

ukázalo, že během takto dlouhých časů se spektrum částečně vyvíjí, některé spektrální čáry se 

posouvají a mění se jejich intenzita. Tato pomalá časová proměnlivost je značně závislá na 

stabilitě laseru, a především kvalitě navázání čerpacího svazku do vlákna, přičemž kvalitním 

navázáním ji lze značně eliminovat. Podle vztahu (4.1) je zaznamenávaný signál při našem 

měření metodou excitace a sondování úměrný intenzitě sondovacího svazku, a její případné 

změny by tedy signál nepříznivě ovlivnily. Abychom přítomnost takových změn v signálu 

odhalili během samotného měření, je vhodné měřit signál podle ( 4.1) vždy oběma směry, tj. 

při prvním běhu měření se excitační svazek od sondovacího časově vzdaluje a při bezpro

středně následujícím měření se k němu naopak přibližuje (zpožďovací dráha se pohybuje tam 

a zpět). Pokud se intenzita sondovacího svazku během tohoto obousměrného měření nemění, 

jsou obě takto získané křivky stejné, pokud by však k nějaké pomalé nezanedbatelné změně 

intenzity sondovacího svazku docházelo, byly by obě křivky různé. (Různost křivek mhže být 

ovšem způsobena i jinými vlivy.) Tímto, při každém měření opakovaným, ověřením se ukáza

lo, že vliv dlouhodobé časové nestability kontinua na měření je při dobrém nastavení zcela 

opominutelný. 

Vedle právě popsané dlouhodobé nestability se v závislosti na naladění projevoval i 

rychlý šum (1 ms, časové rozlišení spektrografu) jednotlivých spektrálních komponent. Z po

zorování lze říci, že tento šum byl větší pro vyšší čerpací výkony, na spektrálních komponen-

58 



tách dosažitelných i při nižších čerpacích výkonech. Vlnové délky, na nichž jsme chtěli pro

vádět měření, bylo třeba naladit tak, aby byly dostatečně intenzivní a tento šum nevykazovaly. 

Vhodnou kombinací výkonu a polarizace čerpacího svazku se tohoto zpravidla dosáhlo. Dů

kazem je i šum celého uspořádání s vláknem, definovaný jako podíl amplitudy šumu při mě

ření sondování za vzorkovaní naprázdno a intenzity sondování (měření vzorkovaného sondo

vání), který obvykle činil - 104 
( což je velmi dobré, samotný laser šumí - 10"5

). 

Nyní se budeme věnovat časové formě generovaného kontinua, kterou jsme, jak už bylo 

uvedeno, zkoumali prostřednictvím generace součtové frekvence v nelineárním krystalu. Nej

prve jsme zkoumali vlákno dlouhé 1 m, u kterého docházelo relativně často k tomu, že na 

jedné vlnové délce bylo na výstupu více pulsů nebo byl puls velmi široký nebo měl třeba dva 

vrcholy. Takové pulsy nebo jejich skupiny najedné vlnové délce jsou pro měření ze zřejmých 

důvodů nevhodné. Porovnáním pozic zkoumaných vlnových délek ve spektru kontinua, pro 

které tato situace nastávala, s pozicemi vlnových délek, které se na výstupu skládaly jen 

zjednoho pulsu, jsme dospěli k závěru, že špatné pulsy jsoů na výstupu tehdy, když je ve 

vlákně dosahováno zkoumané vlnové délky více cestami (procesy). Na změřených spektrech 

tomu napovídala struktura spektrálního pásu, ze kterého se zvolená vlnová délka vybírala. 

Například byla ve spektru lokalizována mezi dvě silná maxima na blízkých vlnových délkách 

nebo byla vybrána ze hřebene několika úzkých maxim. V této situaci zřejmě tato sousední 

maxima přispívala k měřené vlnové délce, ale každé v jiný čas. Na základě tohoto pozorování 

jsme se prostřednictvím výkonu a polarizace čerpacího svazku snažili naladit vlákno tak, aby 

vlnová délka zvolená pro měření byla, pokud možno, samostatným maximem nebo v případě 

širšího pásu byla lokalizována na jeho hraně. Tímto způsobem se nám podařilo množství vý

skytů nevhodných pulsů značně omezit. K dalšímu kroku vedla domněnka, že popsaný nepří

znivý jev zvýrazňuje i dlouhá interakční délka v metrovém vlákně, která poskytuje dostatek 

času, aby k žádané vlnové délce přispívaly různé procesy. Proto jsme vlákno pro generaci 

kontinua rozdělili zhruba v poměru 3:7 a další měření prováděli pouze s kratší částí vlákna. 

(Všechny zde uváděné obrázky byly získány s touto kratší částí rozděleného vlákna, dlouhou 

cca 27 cm, jak je uvedeno v tabulce 4.1.) Zkrácením vlákna a výše popsaným vhodným výbě

rem spektrálních komponent pro měření se nám podařilo problém vícenásobných nebo ne

vhodných pulsů eliminovat. 

Příhodnou kontrolu úspěšnosti popsaného postupu přímo při měření, kdy není přístup ke 

kontrole prostřednictvím generace součtové frekvence, nabízí opět sama experimentální data, 

získaná metodou excitace a sondování. Ta by totiž v případě existence vícenásobného pulsu 

v sondování vypadala jako součet dvou dynamik, posunutých vzájemně v čase o vzdálenost 

mezi dvěma pulsy sondovacího svazku. Takové měření by ovšem bylo snadno odhaleno. Ob-
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tížnější je odhalit nadměrně široký sondovací puls. Zde však platí, že buď jeho větší šířka ne

vadí, nebo bude při měření velmi rychlých procesů nápadná z experimentálních dat. 

Na obrázku 4.14 jsou pro ilustraci uvedeny čtyři výseky spekter kontinua s naznačenou 

vybranou vlnovou délkou, na níž byl změřen časový průběh výstupu, který je vložen ke kaž

dému spektru. U každého spektra je uveden i čerpací výkon a časová vzdálenost pulsu od re

ference, kterou byl puls, vystupující z vlákna na 630 nm. 
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Obr. 4.14 Výběr vlnové délky pro měření spolu s konkrétní podobou spektra, čer
pacím výkonem, tvarem pulsu a jeho relativní polohou vůči pulsu na 630 nm (t) 
pro několik vlnových délek a) 450 nm, b) 51 O nm, c) 570 nm ad) 630 nm. 

Jak je patrné již z obrázku 4.14, vycházejí z vlákna různé barvy v různých časech a kon

tinuum tedy vykazuje výrazný čerp. Souhrnně je to zobrazeno na obrázku 4.15. Ten ukazuje 

relativní zpoždění mezi pulsy, vztažené k pulsu na 630 nm, a pokrývá spektrální interval 450 

nm - 630 nm. Tento interval v podstatě odpovídá krátkovlnné větvi kontinua, dosažitelného 

při našich parametrech čerpacího svazku, viz obrázky 4.1 O, 4.11. Zároveň je obrázek 4.15 

ukázkou toho, že na prakticky libovolné vlnové délce z uvedeného intervalu je možné naladit 
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pulsy, užitečné pro měření metodami časově rozlišené spektroskopie. Krátkovlnným pásem 

pokrýváme celou oblast pro naše měření užitečných vlnových délek. Je pravděpodobné, že 

pro od počátku jinou (kratší) vlnovou délku čerpacího svazku bychom byli schopni zpřístupnit 

i další spektrální oblasti. K tomu jsme se však v rámci této práce podrobně nedostali. 
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Obr. 4.15 Čerp krátkovlnného pásu generovaného kontinua. 

Na závěr uveďme, že při našich měřeních vlastností generovaného kontinua jsme se vě

novali především krátkovlnným komponentám, které jsou důležité pro naše další měření. Tato 

skutečnost je patrná i z obrázků 4.1 O až 4.13, na kterých jsou měřená spektra ukončena u 900 

nm, i když je z těchto obrázků zřejmé, že dochází ke generaci i v oblasti podstatně delších vl

nových délek. Z literatury víme, že kontinuum zasahuje až k 1600 nm [62], a vlákno tedy mů

že být užitečné i pro spektroskopická měření v této oblasti. Pro námi zkoumané materiály 

však byly třeba vlnové délky z krátkovlnné části kontinua, a proto jsme se soustředili právě na 

ně. Nicméně potenciál vlákna je zřejmě ještě mnohem širší, než ukazuje náš krátký přehled 

jeho vlastností. 

Ukázkové měření metodou excitace a sondování v experimentálním uspořádání dle ob

rázku 4. 7 na dříve dobře prozkoumaném vzorku nanokrystalů CdSSe ve skleněné matrici je 

ukázáno na obrázku 4.16. Na obrázku je dobře vidět přechod od saturace absorpce pro kratší 

vlnové délky k indukované absorpci pro vlnové délky větší. Saturace absorpce byla změřena s 

velmi malým výkonem v excitačním svazku, zatímco pro změření indukované absorpce bylo 

třeba excitační výkon zvýšit. Obrázek však především přesvědčivě demonstruje schopnosti 
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..._ 1 

správně nastaveného fotonického vlákna pro časově rozlišená měření. Je na něm dobře ukázá

na nízká úroveň šumu získaných dynamik a široký spektrální obor, ve kterém je měření mož

né provádět. V závěru celé této práce se k tomuto obrázku ještě vrátíme z poněkud jiného hle

diska. 
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Obr. 4.16 Demonstrace použitelnosti vlákna pro měření me
todou excitace a sondování na nanokrystalech CdSSe ve 
skleněné matrici. Na vloženém grafu je ukázáno spektrum 
záporně vzaté diferenciální absorbance. 

V této kapitole jsme ukázali, že fotonické vlákno nabízí velice silný, a přitom, na rozdíl 

od jiných řešení, finančně dostupný zdroj spektrálně širokého pulsního světla pro časově roz

lišenou spektroskopii. V následujících kapitolách pak uvedeme experimentální data, která by

la jeho pomocí získána. 
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5. VLIV PARAMETRŮ PŘÍPRAVY NA VLASTNOSTI 
CDSEFILMŮ 

V této části práce ukážeme výsledky, které jsme v závislosti na různých parametrech přípravy 

obdrželi pro nanokrystalické filmy CdSe, připravené metodou chemické depozice. V první 

kapitole popíšeme podrobně postup výroby našich vzorků, se zdůrazněním těch parametrů 

přípravy, jejichž vliv na vlastnosti filmů budeme zkoumat v dalších kapitolách. V druhé se 

budeme věnovat morfologii nanokrystalických filmů a její závislosti na volbě substrátu. Ve 

třetí kapitole pojednáme o optických vlastnostech filmů, připravených za různých světelných 

podmínek, a ve čtvrté pak o filmech, připravených z růstových roztoků o různých koncentra

cích CdS04. 

5.1 PŘÍPRAVA VZORKŮ 

Metoda chemické depozice byla obecně popsána v kapitole 3, která je věnována způsobům 

přípravy polovodičových nanokrystalů. Zde uvedeme konkrétní roztoky a podmínky, za nichž 

probíhala výroba našich nanokrystalických filmů CdSe, jejichž vlastnosti jsou předmětem dal

ších kapitol. 

Vzorky jsme připravovali postupem, popsaným v [86]. Nejprve jsme připravili roztok 

selenosíranu sodného (Na2SeS03) rozpuštěním šedého selenu v 0,4 mol/l vodném roztoku si

řičitanu sodného (Na2S03). Rozpouštění probíhalo za stálého míchání při 60°C v olejové lázni 

po dobu 1 O hodin. Nerozpuštěný selen byl odfiltrován přes fritu S4. Dále jsme připravili 

0,7 mol/I vodný roztok draselné soli kyseliny nitrilotrioctové (K3NTA), rozpuštěním kyseliny 

nitrilotrioctové (H3NT A) a hydroxidu draselného (KOH) ve vodě. Posledním připraveným byl 

0,5 mol/I roztok síranu kademnatého (CdS04). Smísením výše popsaných roztoků KJNT A, 

CdS04 a vody v poměru 17:16:27 vznikl základní roztok, jehož pH jsme upravili pomocí 

KOH (případně kyseliny sírové (H2S04)) na 8,5. Tento roztok jsme pak v poměru 3:2 smísili 

s roztokem Na2SeS03 a upravili pH pomocí HiS04 (případně KOH) na 9,5. PH jsme měřili 

skleněnou elektrodou Schott, kalibrovanou pomocí pufrů pH 7 a pH I O. Koncentrace jednot

livých složek v růstovém roztoku tak nakonec byly 119 mmol/l K3NT A, 80 mmol/l CdS04 a 

56 mmol/I Na2SeS03. Roztok s těmito poměry koncentrací budeme v dalším textu často na

zývat standardním růstovým roztokem a výrobu nanokrystalických filmů z těchto roztoků 

standardním postupem přípravy. Důvod, proč jsme zrovna tyto poměry nazvali standardními, 

uvedeme za chvíli. 
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Výsledný roztok jsme rozlili do malých (25 ml) kádinek a ponořili do něj žádaný sub

strát. Tím bylo obvykle sklo nebo křemenné sklo, ale i jiné materiály jako například sklo po

tažené vrstvou amorfního uhlíku, krystalický křemík, PVC, PET, ale i textil. Něco o vlivu 

substrátu na vlastnosti filmů uvedeme v kapitole 5.2 a nepřímo i v kapitole 6.2. Substráty byly 

vždy ve formě tenkých (tloušťka - 1 mm) destiček nebo plátků, které byly před ponořením do 

růstového roztoku pečlivě odmaštěny, omyty destilovanou vodou a usušeny. V kádince byl 

substrát šikmo, pod úhlem cca 20° od svislice. Samotný růst probíhal obvykle po dobu 24 h za 

pokojové teploty. Po vyjmutí z roztoku byly nové filmy opláchnuty destilovanou vodou a ze 

strany, která mířila během růstu nahoru, byl pomocí velmi naředěné kyseliny chlorovodíkové 

(HCI) film odstraněn. 

Již dříve se ukázalo, že značný vliv na růst nanokrystalických filmů CdSe má osvětlení 

rostoucího filmu světlem, absorbovaným v rostoucích nanokrystalech [21]. Vlivu osvětlení 

během růstu na dynamiky fotoexcitovaných nosičů se budeme věnovat v kapitole 5.3. Pro 

osvětlení rostoucích filmů jsme používali halogenovou žárovku, která vzorky osvětlovala in

tenzitou 20 mW/cm2. Většina našich nanokrystalických filmů byla vypěstována za tohoto 

osvětlení. V dalším textu budeme filmy vypěstované ze standardního roztoku při osvětlení 20 

m W /cm2 označovat jako filmy A nebo filmy typu A a filmy připravené rovněž ze standardní

ho roztoku ale ve tmě budeme analogicky označovat jako filmy B. 

Posledním parametrem, který jsme při přípravě nanokrystalických filmů měnili a 

podrobně zkoumali jeho vliv na výsledek depozice, bylo množství CdS04 v růstovém rozto

ku. Pro zkoumání tohoto vlivu jsme 5 dílů finálního roztoku z prvního odstavce této kapitoly 

(pH 9,5) doplnili 1 dílem roztoku, skládajícího se z různých poměrů vody a 1 mol/I nebo 0,5 

mol/I roztoku CdS04, od čisté vody po O, 7 mol/I CdS04. Konečné koncentrace v růstových 

roztocích tak byly 99 mmol/I KJNTA, 47 mmoJ/l Na2SeS03 a 66 mmol/I až 183 mmol/I Cd

S04. PH jsme obvykle ponechali takové, jaké se po namíchání roztoků samo ustavilo, protože 

tak bylo dosahováno nejlepších výsledků. Roztok s koncentrací CdS04 66 mmol/I je tedy 

standardním roztokem, ve výše uvedeném smyslu, a ostatní roztoky jsou obohaceny až o 117 

mmol/I nadbytečné koncentrace CdS04. Filmy připravené z roztoků se zvýšenou koncentrací 

CdS04 při osvětlení 20 m W /cm2 budeme v dalším textu označovat jako filmy C nebo typu C, 

bez osvětlení jako D. Ve většině případů půjde o nadbytečnou koncentraci 83 mmoJ/l. 

Označení roztoku, popsaného na začátku této kapitoly jako standardní roztok, souvisí 

s vylučováním viditelného množství sraženiny hydroxidu kademnatého. Po namíchání rozto

ků s koncentrací CdS04 vyšší, než odpovídá standardnímu roztoku, dochází k vyloučení sra

ženiny hydroxidu kademnatého (Cd(OH)2). Ta sedimentuje v dolní části růstové nádoby ajejí 

množství závisí na koncentraci CdS04. Po ukončení pěstování je tak substrát pokryt nano-
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krystalickým filmem, jehož vlastnosti jsou různé podle toho, v jaké části nádoby vyrostl. 

Film, vypěstovaný v horní, čiré oblasti, se velmi podobá filmům, vypěstovaným ve standard

ním roztoku. Oproti tomu film, který vyrostl v oblasti se sraženinou, je velmi tenký a, jak 

ukázala elektronová mikroskopie, obsahuje velice malé nanokrystaly o průměrech ~ 2 nm. 

Tento velice tenký film vykazuje velmi zajímavé vlastnosti, které je možné v budoucnu dále 

zkoumat (například vysokou účinnost fotoluminiscence). My se jich lehce dotkneme v kapito

le 6.2. Bohužel, jeho příprava není příliš reprodukovatelná, a stejně je to s jeho vlastnostmi. 

Například široké emisní spektrum nemá vždy stejný tvar, i když příprava probíhá nominálně 

stejně. Zde se budeme tedy věnovat pouze filmům připraveným z čiré fáze roztoku, jejichž 

přípravu jsme dobře zvládli. 

Na obrázku 5.1 uvádíme snímek z elektronového mikroskopu, který ukazuje průřez ten

kého nanokrystalického filmu CdSe. Vzorek je typu A, tedy byl vypěstován výše popsanou 

metodou ze standardního roztoku, při osvětlení a v tomto případě na skle. 

vakuum 

Obr. 5.1 Boční pohled na nanokrystalický film CdSe typu A, vypěstovaný postupem popsaným v textu na 
skle a za osvětlení 20 mW/cm2

• 

Příprava nanokrystalických filmů CdSe právě popsanou metodou chemické depozice 

má jistě více stupňů volnosti, než ty tři, kterým se v následujících kapitolách budeme věnovat 

my. O vlivu některých na rostoucí filmy, jako je doba růstu nebo koncentrace Na2SeS03, něco 

víme [21, 87], ale nebudeme zde o nich psát, o vlivu jiných nevíme a jejich další výzkum je 

možný. 
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5.2 VLIV SUBSTRÁTU NA MORFOLOGII 

NANOKRVSTALICKÝCH FILMŮ CDSE 

Z poměrně rozsáhlé literatury o chemické depozici polovodičových filmů se jen její malá část 

zabývá morfologií pěstovaných filmů [88, 89, 90, 91, 92, 93]. Nejvíce prací se soustředí na 

CdS, kde se ukazuje, že morfologie filmů může záviset na koncentraci chemikálií v příprav

ných roztocích [91]. Zatímco morfologie vnitřní vrstvy přilehlé ke skleněnému substrátu na 

koncentracích nezávisí, morfologie vnější, silně porézní, vrstvy ano. Značnou přilnavost pěs

tovaných CdS filmů ke skleněnému substrátu lze vysvětlit silnou adsorpcí kadmiových kom

plexů na povrch skla v počátečních stádiích růstu. Závislost počátečních stádií růstu na mate

riálu substrátu, případně jeho hrubosti, byla zkoumána v [92]. Tam se zároveň ukázalo, že 

přechod mezi substrátem a filmem není skokový, ale například v případě skla existuje pře

chodová vrstva, široká zhruba 25 nm, v níž roste koncentrace kadmia a síry a klesá koncentra

ce kyslíku [92]. Literatura o morfologii chemicky deponovaných filmů CdSe je naproti tomu 

velmi omezená. Výsledky elektronové mikroskopie byly analyzovány v [88] a korelace mezi 

morfologií filmů a optickou propustností byla studována v [93]. 

My jsme zkoumali morfologii nanokrystalických filmů CdSe připravených metodou 

chemické depozice na dvou substrátech, a sice skle a skle potaženém tenkou, asi 20 nm sil

nou, vrstvou amorfního uhlíku [Al]. Volba těchto dvou substrátů nebyla nijak náhodná, ale 

vycházela z praxe, kdy se vzorky standardně připravují na skle (nebo křemenném skle) a pro 

elektronovou mikroskopii bývá vhodné je pěstovat na amorfním uhlíku, který usnadňuje 

úpravu vzorků pro elektronový mikroskop [88]. 

Bezprostředně po přípravě vzorků byl zřejmý rozdíl v mechanických vlastnostech. Za

tímco filmy připravené na skle a většině jiných substrátů, jako krystalický křemík, křemenné 

sklo, PVC, PET, jsou obvykle výrazně homogenní, pevně spojené se substrátem a velmi 

dobře odrážející, filmy připravené na amorfním uhlíku se ukázaly jako nehomogenní, jen 

velmi volně spojené se substrátem a spíše matné. Příčiny tohoto rozdílu se pokusíme odhalit 

v této kapitole vzájemným srovnáním vzorků typu A na skle a na amorfním uhlíku. 

5.2.1 Optické vlastnosti ajejicli změny běliem růstu jilmů 

Na obrázku 5.2 (a) jsou ukázána transmisní spektra filmů pěstovaných 3, 8 a 24 hodin na skle. 

Pozice nejnižšího absorpčního maxima E1, která byla určena pomocí minima druhé derivace 

absorpčního spektra [21], je na obrázku 5.2 (a) znázorněna šipkou. Energie tohoto přechodu 

(po 3 hodinách růstu) E1 = 2,21 eV (připisovaného přechodu mezi základním a prvním exci

tovaným stavem nanokrystalů (1S312, lse)) je v důsledku prostorového omezení elektronů a 
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děr v nanokrystalech posunuta k vyšším energiím vůči zakázanému pásu objemového CdSe, 

který činí 1,74 eV [94]. S použitím aproximace efektivní hmotnosti a se započtením příspěv

ku coulombické interakce (vztah (1.21)) odhadujeme z tohoto posunu průměr „průměrného" 

nanokrystalu ve vzorku na 4,8 nm po 3 hodinách růstu, 5, I nm po 8 hodinách a 5,5 nm po 24 

hodinách. S prodlužující se dobou růstu se tedy zvětšují i nanokrystaly, z nichž se film skládá, 

v souladu s [87]. Vedle růstu velikosti jednotlivých nanokrystalů roste i tloušťka filmu, což je 

rovněž dobře vidět na obrázku 5.2, kde klesá propustnost vzorku pro vlnovou délku, odpoví

dající energii E1• Modulace propustnosti filmu pro vlnové délky nad cca 650 nm je způsobena 

interferencí na vrstevnaté struktuře vzorku a je přímým důsledkem vysoké optické kvality 

filmů, připravených na skle. 
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Obr. 5.2 Transmisní spektra nanokrystalických filmů CdSe pfipravených meto
dou chemické depozice pro ůzné doby trvání růstu na a) skle a b) amorfuím 
uhlíku. Šipky ukazují nejnižší absorpční maximum určené pomocí druhé deri
vace, viz text. 

Transmisní spektra tenkých filmů, vypěstovaných na vrstvě amorfního uhlíku, jsou uká

zána na obrázku 5.2 (b). Transmise filmu, rostoucího na uhlíkové vrstvě, klesá přibližně dva

krát pomaleji než v případě filmu, rostoucího na skle. Je to dobře vidět srovnáním transmisí 

po 3 hodinách (8 hodinách) růstu na skle a po 6 hodinách (16 hodinách) růstu na amorfním 

uhlíku. Po 24 hodinách růstu na uhlíkové vrstvě je však propustnost filmu značně snížena i 

v dlouhovlnné oblasti, kde by měl být film průsvitný. To je dalším příznakem snížené optické 

kvality filmu, vedoucí k silnému rozptylu. Změna v rychlosti poklesu propustnosti filmu uka

zuje na možnou změnu morfologie rostoucího filmu nebo na změnu v rychlosti růstu. Optická 

charakterizace vzorků však zároveň ukazuje, že se filmy na obou substrátech skládají 

z nanokrystalů velmi podobných velikostí, jak je vidět z poloh šipek na obrázku 5.2. 

67 



5.2.2 Morfologie filmů 

Morfologii filmů jsme, jak už bylo řečeno, studovali prostřednictvím transmisní elektronové 

mikroskopie. Ta nabízí pohodlný způsob, jak na různých škálách vyšetřit strukturální vlast

nosti filmů, které mohou být příčinou odlišných mechanických a optických vlastností filmů, 

připravených na obou substrátech tak, jak jsme je popsali výše. 

Na obrázku 5.3 jsou pro dvě různá zvětšení ukázány mikroskopové fotografie filmu, 

který rostl 3 hodiny na skleněném substrátu. Na obrázku 5.3 a) je ukázáno mikrometrové mě

řítko, na němž je vidět, že tvořící se film je pórovitý, ale pokrývá víceméně rovnoměrně po

vrch substrátu. Na obrázku 5.3 b) je zobrazeno nanometrové měřítko, ze kterého je dobře vi

dět, že CdSe filmy jsou tvořeny těsně uspořádanými nanokrystaly o průměru přibližně 5 nm. 

To dobře odpovídá velikosti „průměrného" nanokrystalu 4,8 nm, kterou jsme získali z optic

kých měření výše popsaným způsobem. Pro filmy rostoucí déle není bohužel z důvodu jejich 

příliš velké tloušťky přímé pozorování na mikrometrovém měřítku prostřednictvím transmisní 

elektronové mikroskopie možné. Z bočního pohledu na film, ukázaného na obrázku 5.1, je 

možné určit tloušťku filmu CdSe, která po 24-hodinovém růstu činí přibližně 160 nm. Na na

nometrovém měřítku je měření možné i po delších dobách růstu, a to na okrajích úlomků fil

mů, kde je tloušťka filmu dostatečně malá. Porovnáním dat, získaných na nanometrovém mě

řítku pro filmy deponované po různé časy, se ukázalo, že se morfologie na této škále s dobou 

růstu znatelně nemění. Na rozdíl od velikostí jednotlivých nanokrystalů a tloušťky filmu, kte

ré rostou, jak jsme uvedli výše. 
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Obr. 5.3 Fotografie filmu CdSe pěstovaného 3 hodiny na skleně
ném substrátu. a) mikrometrové měřítko, b) nanometrové měřítko. 



Dále se budeme věnovat filmům pěstovaným na skle pokrytém tenkou, přibližně 20 run 

silnou, vrstvou amorfního uhlíku. Na obrázku 5.4 jsou záběry z elektronového mikroskopu, 

opět na mikrometrovém (5.4 a)) a nanometrovém (5.4 b)) měřítku, získané na filmu, který na 

uhlíku rostl 6 hodin. 
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Obr 5 .4 Fotografie filmu CdSe pěstovaného 6 hodin na amorfním uh
líku. a) mikrometrové měřítko, b) nanometrové měřítko, c) rozdělení 
průměrů kuliček na mikrometrovém měřítku. 

Zatímco na nanometrovém měřítku není pozorovatelný žádný zásadní rozdíl oproti 

snímkům získaným pro film rostoucí 3 hodiny na skle (obrázek 5.3 b)), na mikrometrovém 

měřítku je rozdíl mezi filmy, vypěstovanými na obou substrátech, zcela zřetelný. Film vypěs

tovaný na vrstvě amorfního uhlíku se skládá z dobře definovaných, vzájemně propojených 

shluků - kuliček. Histogram jejich velikostí je na obrázku 5.4 c). Po šesti hodinách růstu je 
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střední průměr kuliček 155 nm a standardní odchylka rozdělení jejich velikostí je 7 nm. Při 

pokračování růstu filmu na uhlíku dalších 18 hodin, tj. celkem 24 hodin, se morfologie filmu 

na mikrometrovém měřítku již příliš nemění. Názorně je to vidět na obrázku 5.5, kde jsou 

opět zobrazeny snímky z elektronového mikroskopu na mikrometrovém (5.5 a)) a nanometro

vém (5.5 b)) měřítku, získané na filmu pěstovaném na uhlíku po dobu 24 hodin. Hlavní rozdíl 

mezi filmy, pěstovanými na uhlíku po dobu 6 hodin a 24 hodin, je ve velikosti a šířce rozdě

lení narostlých kuliček. Jejich střední průměr po 24 hodinách činí 350 nm a standardní od

chylka rozdělení 23 nm. Příslušný histogram je na obrázku 5.5 c). Oba zde uváděné histogra

my jsme získali analýzou snímků na mikrometrovém měřítku. 
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Obr 5.5 Fotografie filmu CdSe pěstovaného 24 hodin na amorfním 
uhlíku. a) mikrometrové měřítko, b) nanometrové měřítko, c) rozděle
ní průměrů kuliček na mikrometrovém měřítku. 



S prodlužující se dobou růstu tedy dochází ke zvětšování kuliček a rozšiřování distribu

ce jejich velikostí. Právě morfologie na mikrometrovém měřítku je zřejmě zodpovědná za 

mechanické a některé optické vlastnosti filmů připravených metodou chemické depozice. Vy

soká mechanická odolnost filmů vypěstovaných na skleněném substrátu, a zřejmě i na jiných, 

je způsobena jejich relativně vysokou kompaktností, která je patrná již po 3 hodinách růstu 

z obrázku 5.3 a) a hlavně pak z obrázku 5.1. Oproti tomu vysoká porosita filmu tvořeného 

vzájemně propojenými kuličkami o průměrech řádově stovek nanometrů vede k filmům, které 

mají velmi malou vnitřní soudržnost (spojení mezi kuličkami je zřejmě slabé), a jsou jen vol

ně spojeny se substrátem tvořeným amorfním uhlíkem. V následující podkapitole popíšeme 

možné příčiny pozorovaného rozdílu ve strukturách filmů vypěstovaných na obou substrátech. 

5.2.3 Diskuse 

Je dobře známo, že sklo, přes svoji zdánlivou inertnost, je poměrně reaktivní, pokud jde o ad

sorpční schopnosti [17]. Způsobuje to především přítomnost-hydroxylových skupin na jeho 

povrchu, které jsou schopny efektivně vytvářet vodíkové můstky, a ukotvovat tak adsorbova

né částice. V našem případě mohou úspěšně ukotvovat film rostoucí na substrátu. Obecně 

probíhá růst nanokrystalického filmu při metodě chemické depozice na skle v několika stádi

ích (viz kapitola 2.1 ). Prvním z nich je tzv. nukleace, kdy se na substrátu utvářejí první stabil

ní částice CdSe (zárodky). Hustota zárodků na povrchu substrátu je určena hustotou míst 

schopných je ukotvit, a je tedy ovlivněna především právě hustotou například hydroxylových 

skupin na povrchu. Již existující jádro se může dále vyvíjet (růst) několika způsoby. Jedním z 

nich je přímá adsorpce iontů z roztoku na povrch jádra. Tento proces pokračuje, dokud není 

zastaven, například agregací. K dalšímu vývoji může přispívat i proces známý jako Ostwal

dovo zrání (Ostwald rippening), které spočívá v rozpouštění menších a méně stabilních nano

krystalů. Pokud je takový malý a méně stabilní nanokrystal poblíž většího, mohou být ionty 

uvolňované do roztoku rozpouštěním malého nanokrystalu zabudovány do přilehlého většího 

nanokrystalu. Když dojde k pokrytí celé plochy substrátu vzájemně se dotýkajícími nanokrys

taly, růst pokračuje kolem nově vzniklých zárodků v další vrstvě. Růst probíhá, dokud se ne

vyčerpá roztok, nedojde k dosažení rovnováhy nebo dokud není přerušen vnějšími vlivy. 

Značně jinou morfologii filmů vypěstovaných na amorfním uhlíku lze vysvětlit jako dů

sledek pozměněného průběhu růstu. Konkrétně značně zvýšená porosita CdSe filmů vypěsto

vaných na uhlíkové vrstvě ukazuje na velmi nízký počet zárodků tvořených jednotlivými na

nokrystaly, které přežily počáteční stádia růstu, tj. adsorpci iontů z roztoku a rozpouštění ne

stabilních zárodků, a také následující stádia shlukování a sdružování. Tato nízká hustota agre

gátů je zřejmě způsobena značně sníženými adsorpčními schopnostmi skla potaženého 
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amorfním uhlíkem. Zhruba 20 nm silná vrstva uhlíku totiž zakryje reaktivní povrchové hyd

roxylové skupiny (tloušťka této vrstvy je mnohem větší než typický dosah vodíkových můst

ků). To vede ke značnému snížení hustoty míst na substrátu schopných ukotvit vznikající zá

rodky. Při neexistenci hydroxylových skupin na povrchu jsou takovými místy pouze například 

povrchové defekty. Pokud jsou tato místa obsazena, probíhá další růst způsobem popsaným 

výše spíše kolem těchto již započatých ostrůvků CdSe, než na povrchu amoďního uhlíku bez 

vhodných kotvicích míst. To vede k tvorbě shluků, které pozorujeme na mikrometrovém mě

řítku. Při vzájemném kontaktu kuliček zřejmě dochází k jejich splývání. Růst velikosti kuliček 

s rostoucí dobou depozice je zřejmý z porovnání obrázků 5.4 a 5.5. Projevem popsané změny 

v hustotě zárodků v počátečních stádiích růstu je zřejmě i zpomalený pokles propustnosti fil

mu pěstovaného na vrstvě amoďního uhlíku, patrný z obrázků 5.2, ve srovnání s poklesem 

propustnosti filmu pěstovaného na skle. Souvislá vrstva materiálu (na skleněném substrátu) 

má totiž menší propustnost, než stejné množství materiálu uspořádané do izolovaných ostrův

ků (na amorfním uhlíku). 

5.2.4 Závěr 

Moďologie filmů CdSe připravených metodou chemické depozice je silně ovlivněna substrá

tem použitým pro jejich depozici. Rozdílná moďologie filmů na mikrometrovém měřítku ve

de k velmi rozdílným mechanickým a optickým vlastnostem filmů. Filmy vypěstované na 

skle vykazují tyto vlastnosti velmi dobré. Depozice na amorfním uhlíku vede oproti tomu 

k filmům s velice nízkou mechanickou trvanlivostí tvořeným kuličkami, které jsou jen velmi 

volně spojeny se substrátem a navzájem. Velikost kuliček je možné ovlivnit dobou trvání de

pozice. Pozorovanou změnu ve výsledku pěstování jsme přisoudili překrytí hydroxylových 

skupin na povrchu skla amorfním uhlíkem. 

Potvrdilo se nicméně, že filmy připravené metodou chemické depozice jsou typicky 

tvořeny těsně uspořádanými nanokrystaly, což je dělá zajímavé pro základní výzkum. Navíc 

se ukázalo, že vhodnou volbou substrátu lze připravit mikrostrukturovaný materiál. Tato sku

tečnost je velmi zajímavá i z hlediska případných aplikací. Proto by bylo vhodné dále zkou

mat možnosti přípravy takovýchto materiálů a jejich fyzikální vlastnosti. Mikrokuličky by 

mohly potenciálně tvořit mikrodutiny vyplněné vysoce nelineárním nanokrystalickým materi

álem. 

Závislost morfologie filmu na vlastnostech substrátu má však důsledky nejen pro poten

ciální aplikace samotných filmů připravených metodou chemické depozice. Například jako 

vzorky pro elektronovou mikroskopii jsou někdy používány filmy CdSe pěstované přímo na 

fóliích amorfního uhlíku, podepřených zlatou mřížkou [88]. Naše, právě popsané, výsledky 
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však ukazují, že zatímco morfologie filmů na nanometrovém měřítku je podobná na skle i na 

uhlíku, morfologie na mikrometrovém měřítku se může pro oba substráty značně lišit. Proto 

je třeba výsledky elektronové mikroskopie obdržené pro filmy vypěstované na různých sub

strátech interpretovat se zvýšenou opatrností a poznatky obdržené pro film na jednom substrá

tu nezobecňovat pro filmy vypěstované na jiných substrátech. 
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5.3 VLIV OSVĚTLENÍ BĚHEM RŮSTU 

V této kapitole se budeme věnovat vlastnostem nanokrystalických filmů CdSe připravených 

chemickou depozicí ze standardního roztoku za různých světelných podmínek. Vliv osvětlení 

během růstu na velikost nanokrystalů v těchto filmech je dobře znám již z minulosti [87]. Zde, 

po krátké rekapitulaci, porovnáme především chování dynamik fotoexcitovaných nosičů ve 

filmech typů A a B tak, jak jsme je získali prostřednictvím spektrálně rozlišené metody exci

tace a sondování. 

Měření lineární absorpce a fotoluminiscence probíhala v uspořádáních popsaných v ka

pitole 4.2. Luminiscenci jsme budili femtosekundovým laserem popsaným v kapitole 4.1. Ča

sově rozlišená měření probíhala v uspořádání a způsobem detailně popsaným v kapitole 4.3. 

Vlnová délka excitace činila 400 nm, délka pulsů byla 70 fs a výkon v excitačním svazku fo

kusovaném do ohniska o průměru cca 40 µm byl 6 mW. Vzorkování svazku pro synchronní 

detekci probíhalo na frekvenci 3 kHz. Měření byla prováděna za pokojové teploty. 

5.3.J Lineární absorpce afotoluminiscence 

Aby byly vyloučeny jiné vlivy, byl vzorek pro studium vlivu osvětlení vypěstován v jedné 

růstové nádobě. Do kolimovaného světelného svazku, který vzorek v průběhu růstu osvětlo

val, byla vložena maska, která propouštěla světlo jen na část substrátu tak, jak je to znázorně

no na obrázku 5.6. Na tomto obrázku je naznačen i výsledek pěstování, tedy velikosti nano

krystalů v obou částech vzorku. Část vzorku, která byla během růstu osvětlena, je tedy tvoře

na filmem typu A, a část vzorku, jejíž růst probíhal ve tmě, je tvořena filmem typu B (viz ka

pitola 5.1). 
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Obr. 5.6 Označení a znázornění přípravy vzorku zkoumaného 
v této kapitole. Rozdílem mezi oběma částmi vzorku bylo pou
ze osvětlení substrátu a rostoucího filmu během růstu. 



Absorpční a fotoluminiscenční spektra obou částí vzorku jsou ukázána na obrázku 5.7. 

Obě spektra jsou typická pro nanokrystaly CdSe obecně [5]. Šipky ukazují pozici minima 

druhé derivace příslušného absorpčního spektra, kterou používáme k nalezení absorpčního 

maxima. U našeho vzorkuje toto maximum na vlnové délce 594 nm (574 nm) pro film A (B). 

Nejníže ležící absorpční maximum E1 připisujeme přechodu mezi základním stavem a prvním 

excitovaným stavem (I 8312, lse) nanokrystalů ve filmu (rovnice (1.21)). Jak již bylo uvedeno, 

činí šířka zakázaného pásu v objemovém CdSe za pokojové teploty 1,74 eV. To znamená, že 

v našem vzorku jsou energie spojené s kvantovým omezením, llE = E1 -Eg, odpovídající 

polohám nejnižších absorpčních maxim, 0,35 eV resp. 0.42 eV. Užitím vztahu (1.21) lze 

snadno z energie kvantového omezení přibližně určit poloměr průměrného nanokrystalu ve 

filmu. V případě našeho vzorku dojdeme k poloměrům 2,9 nm pro film typu A a 2,6 nm pro 

film typu B. Tyto velikosti byly potvrzeny elektronovou mikroskopií a roentgenovskou 

difrakcí [21]. 
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Obr. 5. 7 Absorpční a luminiscenční spektra filmu typu A (plná 
čára) a filmu typu B (přerušovaná čára). lnset - závislost ener
gie kvantového omezení na vzdálenosti od rozhraní mezi bě
hem růstu osvětlenou a neosvětlenou části vzorku. 

Fotoluminiscenční spektra ukázaná na obrázku 5.7 mají dva zřetelné pásy. Ten na del

ších vlnových délkách, tzv. hlubokopasťový pás, je připisován rekombinaci hluboce zachyce

né díry s elektronem v nanokrystalických objemových stavech nebo mělkých pastech [5]. Re

kombinující nosiče jsou prostorově odděleny, což vede k pomalému neexponenciálnímu do-
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znívání fotoluminiscence z tohoto pásu, sahajícímu od mikrosekundových k milisekundovým 

časům [17, 95]. Pás na kratších vlnových délkách, tzv. hranový pás, je naproti tomu připiso

ván rekombinaci nosičů v nanokrystalických vnitřních stavech nebo mělkých pastech. Spekt

rální šířka hranového luminiscenčního pásu je dána především distribucí velikostí nanokrysta

lů CdSe, obsažených ve zkoumané části filmu. V případě filmu pěstovaného bez osvětlení 

jsou hranový a pasťový luminiscenční pás dobře odděleny. V případě na světle pěstovaného 

filmu tomu tak není a oba pásy se do určité míry v oblasti kolem 680 nm překrývají. Rozdíl 

mezi oběma oblastmi vzorku je rovněž ve vzdálenosti mezi absorpčním maximem a krátko

vlnným luminiscenčním maximem, která činí pro film typu B pouze 75 meV, zatímco pro 

film typu A 120 meV. 

Vliv osvětlení na proces růstu nanokrystalických filmů může být vysvětlen fotoelektro

depozicí CdSe [87]. Během osvitu vzorku jsou v rostoucích nanokrystalech fotogenerovány 

elektron-děrové páry a elektrony mohou redukovat roztok na povrchu CdSe podobným způ

sobem jako elektrony dodávané vnějším zdrojem (při elektrodepozici). Pro intenzity osvětle

ní, přesahující určitou hodnotu, dochází k saturaci velikostí nanokrystalů. Tato saturace se vy

světluje dostatečností jednoho elektron-děrového páru v nanokrystalu k ovlivnění jeho růstu 

[21], nebo rychlou rekombinací fotoexcitovaných nosičů augerovskými procesy. Tyto procesy 

přispívají k rekombinaci, když je v jednom nanokrystalu vybuzen více než jeden elektron

děrový pár [17]. Na obrázku 5.7 je rovněž vidět, že film typu A vykazuje výraznou absorpci 

dále pod polohou nejnižšího absorpčního maxima než film typu B. Tento efekt byl pozorován 

i Hodesem, aje typický pro filmy připravené elektrodepozicí [17]. Jedná se zřejmě o důsledek 

přítomnosti velkých nanokrystalů, tedy široké distribuce jejich velikostí, nebo o důsledek pří

tomnosti stavů uvnitř zakázaného pásu, pravděpodobně spojených s povrchem nanokrystalů. 

Maskováním dopadajícího světla tak lze na vzorku v jednom kroku vytvořit oblasti 

s různými velikostmi nanokrystalů. Přechod mezi filmem typu A a B, tj. mezi oblastmi s vel

kými a malými nanokrystaly, je ostrý, daný rozhraním světla a stínu. Je to ukázáno na vlože

ném grafu v obrázku 5.7, kde je zobrazena závislost energie kvantového omezení na vzdále

nosti od rozhraní světlo-tma. To ukazuje, že zásadní roli při růstu filmů hraje osvětlení po

vrchu rostoucího filmu, a nikoliv osvětlení růstového roztoku. 

5.3.2 Dynamiky fotoexcitovanýc/1 nosičů náboje 

Normované výsledky časově a spektrálně rozlišených měření získaných metodou excitace a 

sondování na pikosekundové škále jsou pro film typu A ukázány na obrázku 5.8 a) a pro film 

typu B na obrázku 5.8 b). 
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Obr. 5.8 Spektrální závislost dynamik diferenciální propustnosti pro a) film typu A 
a b) film typu B. Insety - Absorpční spektrum příslušného typu filmu s šipkami 
naznačujícími spektrální pozice na nichž byly dynamiky změřeny. 

Intenzita excitačního svazku byla přibližně 90 MW/cm2
, což vedlo k excitaci průměrně 

méně než jednoho elektronu na nanokrystal, čímž jsme plnili předpoklady uvedené v kapitole 

4.3. Na obrázcích je dobře patrný rozdíl ve spektrálních závislostech dynamik pro obě části 

vzorku. Spektrální závislost pro film typu A je silná, a řekněme uspořádaná. Oproti tomu 

spektrální závislost pro film typu B není nepříliš výrazná. Dalším zajímavým rysem je sku

tečnost, že zatímco pro film A byl signál měřitelný vysoko nad nejnižší maximum lineární 
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absorpce, u filmu B tomu tak nebylo, a pro kratší vlnové délky byly dynamiky diferenciální 

propustnosti neměřitelné, jak uvidíme dále. 

Na obrázku 5.9 je ukázáno srovnání spektrální závislosti maxim dynamik diferenciální 

propustnosti pro obě části vzorku. Obě tato spektra mají podobný charakter, se zřetelným ra

menem v okolí nejnižšího maxima lineární absorpce. Amplituda signálu je v tomto místě pro 

oba typy filmů podobná a odpovídá - 1,3.10-3
• Z obrázku je rovněž patrný spektrální rozsah, 

v němž bylo možné měření na obou částech vzorku provádět. V případě filmu vypěstovaného 

při osvětlení tomu tak bylo v intervalu od 550 nm do 640 nm, kde vzorek vykazoval dobře 

zachytitelný signál. U filmu vypěstovaného ve tmě však bylo možné měření provádět pouze 

od 550 nm do 620 nm. Především malým signálem znemožněné měření pro krátké vlnové 

délky je problémem při kompletním porovnání spektrálních závislostí. 
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Obr. 5.9 Amplitudy signálů diferenciální propustnosti v časovém 
okolí excitace pro film typu A (plná čára) a film typu B (pferušova
ná čára). S naznačenými polohami nejnižších absorpčních maxim. 

Pro získání dalších informací jsme porovnali dynamiky na vlnové délce nejnižšího ab

sorpčního maxima na dlouhé časové škále. Tyto dynamiky jsou neexponenciální, ale je možné 

je kvalitativně dobře vystihnout čtyř-exponenciálním dozníváním, viz obrázek 5.10. Počáteční 

velmi rychlá relaxace je na hranici časového rozlišení našeho experimentu a signál je tak dán 

spíše profilem sondovacího pulzu než čistě volnou relaxací nosičů, která je zřejmě ještě rych

lejší. 
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Obr. 5.10 Normované dynamiky diferenciální propustnosti na vlnové délce nej
nižšího absorpčního maxima pro film typu A (plná čára) a film typu B (čárkova
ná čára) na škále a) jednotek pikosekund, b) stovek pikosekund a c) nanosekund. 
Hladké křivky jsou fity, viz text. 
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Tři delší doby života použité pro fitování jsou 12 ps, 240 ps a 4, 7 ns, a mají pro obě čás

ti vzorku stejné hodnoty. Jejich váhy v případě filmu A jsou v uvedeném pořadí 21 %, 33 % a 

24 %, zatímco v případě filmu B 30 %, 21%a11 %. Nejrychlejší složka je pro film A 0,7 ps 

a má váhu 22 %, pro film B je to pouhých 0.3 ps s váhou 38 %. Křivky na obrázku 5.1 O jsou 

normovány na maximum signálu na pikosekundové škále. Obě časové konstanty vystihující 

rychlé počáteční ubývání signálu diferenciální propustnosti jsou blízko nebo pod časovým 

rozlišením experimentu, daném především délkou sondovacího pulsu. Jedná se tak o horní 

odhad a časy vystihující skutečnou relaxaci signálu mohou být kratší. Zajímavé je, a nasvěd

čují tomu i stejné časové konstanty použité pro fitování dynamik obou filmů, že kromě prvot

ní velmi rychlé fáze se diferenciální propustnost vyvíjí v obou typech filmů velmi podobně. 

Jestliže samo srovnání spektrální závislosti diferenciální propustnosti pro filmy typu A a 

B je zatíženo nedostatky dostupného signálu pro vzorek B, porovnání dynamik fotoluminis

cence, které bylo uvedeno v [A2] na obrázku Fig. 4, je zcela kompletní. Zde je rozdíl v dyna

mikách mezi oblastmi připravenými při a bez osvětlení zcela zřetelný. Dynamiky fotolumi

niscence, získané na filmu A jsou v rámci krátkovlnného luminiscenčního pásu silně spektrál

ně závislé, na rozdíl od dynamik získaných na filmu typu B. 

5.3.3 Diskuse 

Nejprve se pokusíme vysvětlit velice výraznou a „monotónní" spektrální závislost dynamik 

diferenciální propustnosti, která se ukazuje u nanokrystalických filmů CdSe typu A a která 

zdaleka není samozřejmostí pro filmy připravené chemickou depozicí za jiných podmínek, ať 

již ve tmě, jak jsme viděli zde, nebo jiných, jak uvidíme dále. Skutečnost, že spektrální závis

lost není obecnou vlastností dynamik získaných na našich souborech nanokrystalů CdSe je 

sama o sobě zajímavá. Naznačuje totiž, že dynamiky nejsou dominantně dány vnitřními stavy 

nanokrystalů, které by měly být pro všechny stejné, ale spíše stavy spojenými s povrchem, 

které se mohou pro různé způsoby přípravy výrazně lišit. 

Podle obecně přijímaného schématu energetických hladin v nanokrystalech CdSe [42, 

96, 97, 98] vznikají vnitřní energetické stavy, odpovídající prvnímu optickému přechodu, 

z vodivostního a valenčního pásu v důsledku prostorového omezení. Vodivostní pás je v CdSe 

tvořen především příspěvkem od prázdných kadmiových Ss orbitalů, valenčnímu pásu pak 

dominuje příspěvek od selenových 4p orbitalů. Dále existují v nanokrystalech elektronové 

stavy související s nenasycenými kadmiovými vazbami. Tyto stavy jsou lokalizovány nedale

ko pod vnitřními stavy odvozenými z vodivostního pásu. Některé (tmavé - neluminiskující) 

nanokrystaly vykazují specifické povrchové pasti, ať už pro elektron či díru, které slouží jako 

kanál pro nezářivou rekombinaci fotoexcitovaných elektron-děrových párů. 
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Spektrální závislost dynamik diferenciální propustnosti (i fotoluminiscence [ A2]) je 

zřejmě důsledkem kombinace velikosti monitorovaných nanokrystalů a vzájemné relace jejich 

objemových a povrchových stavů nebo relaxačních kanálů [A2]. Počáteční rychlý pokles sig

nálu na krátkých vlnových délkách je důsledkem rychlého zachycení elektronů v pastech nebo 

relaxace elektronů mezi excitovanými vnitřními stavy. Tyto rychlé procesy nejsou pro nej

menší nanokrystaly z distribuce velikostí vyrovnávány pomalejší relaxací I rekombinací z pas

tí nebo nejníže ležících objemových stavů ještě menších nanokrystalů. Navíc je možné, že u 

menších nanokrystalů mají povrchové stavy na dynamiku větší vliv, než je tomu u větších, a 

to z důvodu relativně většího množství atomů lokalizovaných na povrchu nanokrystalu [35]. 

Zpomalování časového vývoje signálu diferenciální propustnosti (i foto luminiscence) se 

vzrůstající vlnovou délkou, je pak důsledkem rostoucího podílu nanokrystalů s elektrony ve 

stavech s delší dobou života mezi všemi nanokrystaly, které na dané vlnové délce přispívají 

k měřenému signálu. Při zvětšování sondovací vlnové délky totiž zkoumáme nejnižší stavy 

stále větších nanokrystalů a ubývá těch nanokrystalů, které mi sondovací vlnové délce ovliv

ňují signál především svými výše ležícími stavy, ze kterých je možná rychlá relaxace. Pro 

nejdelší vlnové délky pak dokonce pozorujeme počáteční pomalý nárůst signálu, který jedů

sledkem existence postupně plněných stavů, například pastí, a nepřítomnosti rychle relaxují

cích stavů. 

Celá popsaná situace je znázorněna na obrázku 5.11. Zde je, v části a), ukázána struktu

ra hladin dvou různě velkých nanokrystalů, které přispívají k signálu na energii L1E. Menší 

nanokrystal (vlevo) přispívá k signálu prostřednictvím elektronu ve svém povrchovém stavu 

PSI s dobou života - 100 ps a lokalizovaném 70 meV pod nejnižším objemovým stavem. 

Větší nanokrystal (vpravo) pak přispívá k signálu elektronem ve svém objemovém stavu OS2, 

z něhož je možná rychlá relaxace do povrchového stavu PS2, s charakteristickým časem - 0.5 

ps. V části b) obrázku je ukázána distribuce energií nejnižších objemových energetických sta

vů ve vzorku. V této ilustraci se jedná o normální rozdělení se střední energií 2,09 eV a varia

cí 0,04 eV. Kromě distribuce energií je v části b) rovněž ukázáno relativní zastoupení nano

krystalů přispívajících svým povrchovým stavem k celkovému signálu (tečkovaná čára) a 

energie, pro něž jsou v části c) vypočteny dynamiky diferenciální propustnosti. Obrázek 5.11 

by měl, pokud jde o energie, zhruba vystihovat situaci v našem filmu typu A. Pokud jde však 

o distribuci jedná se skutečně o nejjednodušší přiblížení. Jak je z obrázku 5.11 vidět, vystihuje 

uvedený model spektrální závislost dynamik v našem vzorku kvalitativně dobře. Z modelu 

samotného je patrná značná závislost předpovědi na tvaru distribuce energií ve vzorku, na po

loze povrchového stavu vzhledem k objemovému stavu a na množství nanokrystalů které mají 

strukturu stavů podobnou té na obrázku 5.11. 
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Obr. 5.11 a) Schéma elektronových hladin ve dvou nanokrystalech podílejících se na signálu na energii 
8E, ZS základní stav, OS objemový stav, PS povrchový stav. b) Distribuce energií nejnižšího objemového 
stavu ve vzorku. c) Dynamiky předpovězené pro uvedené hladiny a distribuci. Podrobnosti v textu. 

Skutečnost, že dynamiky diferenciální propustnosti pro dlouhé časy jsou silně neexpo

nenciální, jak jsme viděli při fitování experimentálních dat, ukazuje, že relaxace elektronů 

probíhá prostřednictvím několika cest. Tyto cesty můžeme kvalitativně rozdělit na dvě nej

rychlejší fitované komponenty sub-pikosekundovou a 12 ps, které jsou zodpovědné za největ

ší úbytek elektronů ze stavů podílejících se na absorpci a souvisí zřejmě s rychlým záchytem 

elektronů v pastech nebo jejich rychlou relaxací z vyšších excitovaných stavů. Dále na středně 

rychlou komponentu, 240 ps, která je pravděpodobně projevem relaxace elektronů do měl

kých pastí a nakonec na relativně velice pomalou komponentu, která je zřejmě projevem re

kombinace elektronů v objemových stavech některých nanokrystalů nebo v dlouhožijících 

pastech. Z toho, že relaxaci po odeznění počáteční nejrychlejší složky lze v různým způsobem 

připravených nanokrystalech, jak ještě dále uvidíme, vystihnout pomocí tří relaxačních kom

ponent se stejnými časy ukazuje, že příprava ovlivňuje spíše výhodnost a dostupnost jednotli

vých relaxačních cest v nanokrystalech. 

Nyní se dostáváme k rozdílu mezi dynamikami diferenciální propustnosti ve filmech ty

pu A a B. Jak je vidět zjejich porovnání na dlouhých škálách jsou si tyto pro delší časy svým 

charakterem velmi podobné a pro různé postupy přípravy se liší vahami jednotlivých složek. 

Rozdíl v jejich spektrální závislosti v prvních pikosekundách je výraznější a v rámci předsta

vy znázorněné na obrázku 5.11 jej lze vysvětlit nepřítomností nebo nedostupností stavů PS ve 
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filmech typu B. Tomuto vysvětlení odpovídá i menší spektrální rozsah, pro který lze měřit 

diferenciální propustnost. Dále tomu nasvědčuje i menší Stokesův posuv a větší separace mezi 

hranovým a pasťovým luminiscenčním pásem, o nichž jsme se zmínili při popisu absorpčních 

a luminiscenčních spekter (zde však hrají významnou roli i děrové stavy). Nicméně určité 

zpomalování na obrázku 5.8 b) pozorovatelné je. Zřejmě některé nanokrystaly ve filmech ty

pu B přeci jen mají stavy podobné těm z obrázku 5.11, ale zřejmě se ve filmu typu B vyskytu

jí nepravidelně (vzorek je nehomogenní) a pozorované dynamiky jsou tak místně závislé (viz 

dále). U dynamik fotoluminiscence uvedených v [A2] dojde u filmu typu B k úplnému potla

čení spektrální závislosti. Z toho lze soudit, že k luminiscenci zde pro všechny nanokrystaly 

přispívá stejný proces, jehož časové charakteristiky jsou tedy stejné ve všech nanokrystalech a 

při ladění distribucí jejich velikostí se nemění. 

Zajímavá je rovněž skutečnost, že při měřeních uvedených na obrázku 5.1 O je pro film 

typu B počáteční rychlá relaxace dynamiky diferenciální propustnosti daleko výraznější, než 

je tomu na stejné vlnové délce na obrázku 5.8. To je zřejmě dáno podstatně horší homogeni

tou filmů typu B oproti A. Příčinou je pravděpodobně jiný mechanismus růstu obou typů fil

mů. Foto-elektro-depozice filmů typu A je zřejmě natolik dominantním dějem během růstu, 

že zcela potlačí nejrůznější fluktuace v růstových roztocích, které dominují růstu filmů typu 

B. V případě filmů typu A vede příprava k větším nanokrystalům, obsahujícím pomalu rela

xující povrchové stavy. Tyto stavy jsou důležitou součástí relaxačních a rekombinačních dějů. 

Naproti tomu v nanokrystalech typu B nejsou tyto stavy dostupné v dostatečné míře a dyna

mika diferenciální propustnosti nevykazuje tak výraznou spektrální závislost. 

5.3.4 Závěr 

V této kapitole jsme se věnovali rozdílům v dynamikách diferenciální propustnosti pro nano

krystalické filmy CdSe připravené při osvětlení 20 m W /cm2 a ve tmě. Rozdíl je především 

v jejich spektrálních závislostech v prvních pikosekundách po excitaci. Příčinou je rozdílná 

struktura povrchových stavů v obou typech filmů. Přesto lze dynamiky pro dlouhé časy při

blížit čtyř-exponenciálními závislostmi, v nichž jsou tři doby života stejné pro oba typy filmů 

a rozdíl mezi nimi je ve váhách jednotlivých komponent a v nejrychlejší složce. Stejný tvar 

dynamik po odeznění rychlého počátku ukazuje na fakt, že k relaxacím přispívají v obou ty

pech filmů stejné mechanismy, jejichž význam, a tím pádem váhy odpovídajících komponent 

v aproximativní funkci, se liší v závislosti na způsobu přípravy filmu. 
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5.4 VLIV KONCENTRACE CoS04 

V této kapitole se budeme věnovat vlivu koncentrace CdS04 v růstovém roztoku na řadu 

vlastností nanokrystalických CdSe filmů. Nejprve prozkoumáme silný vliv na velikost nano

krystalů, na jejich absorpci, účinnost fotoluminiscence a chemické složení. Poté se soustředí

me na vliv, který má koncentrace CdS04 na dynamiky fotoexcitovaných nosičů. 

Příprava nanokrystalických filmů CdSe probíhala dle postupu uvedeného v kapitole 5.1. 

Tímto způsobem jsme na křemenném skle, coby substrátu, připravili celou řadu vzorků, které 

byly vypěstovány z roztoků o koncentracích CdS04 od 83 mmol/I až do 183 mmol/I, při za

chování koncentrace všech ostatních složek. Jak bylo uvedeno, pH finálních růstových rozto

ků nebylo upravováno a činilo přibližně 7,5 pro koncentraci CdS04 183 mmol/l. Růst probí

hal po dobu 24 hodin za pokojové teploty. Pro každou koncentraci jsme pěstovali jeden vzo

rek typu C a jeden typu D. Rovněž jsme připravili referenční vzorky typů A a B, pro něž byla 

koncentrace CdS04 v roztoku 66 mmol/I a pH roztoku 9,5. 

Použitý postup přípravy nanokrystalických filmů metodou chemické depozice z roztoků 

s různými koncentracemi CdS04 je výsledkem celé řady experimentů, které zahrnovaly mimo 

jiné hledání optimálního pH nebo okamžiku, kdy je vhodné koncentraci CdS04 zvýšit - zda je 

zvýšení koncentrace vhodné jako poslední krok při přípravě roztoků nebo během formování 

kadmiových komplexů s NT A. 

Kvantový výtěžek fotoluminiscence nejlepších filmů typu C (s koncentrací CdS04 -

150 mmol/I) činí velmi pěkných několik procent. Odhadli jsme jej porovnáním luminiscence 

těchto filmů s luminiscencí barviva fluorescein 27 rozpuštěného v O, 1 mol/I NaOH. Toto bar

vivo svítí ve vhodné spektrální oblasti (500 nm - 600 nm) a má kvantový výtěžek až 90 % 

[99]. Při měření jsme z barviva vytvořili tenký film jeho umístěním mezi dvě křemenná sklíč

ka, která slouží jako substráty pro výrobu našich filmů. Rovněž nanokrystalický film jsme pro 

toto měření překryli stejným sklem, abychom se při porovnávání účinností v co největší míře 

vyhnuli geometrickým faktorům [ A3]. 

Absorpční, luminiscenční a časově rozlišená měření byla provedena v uspořádáních a s 

přístroji popsanými v kapitole 4. Transmisní elektronová mikroskopie s vysokým rozlišením 

byla provedena stejně jako v kapitole 5.2. Chemické složení vypěstovaných filmů bylo určo

váno pomocí elektronové mikrosondy Cambridge CamScan S4, vybavené spektrometrem 

Link ISIS od Oxford lnstruments. Mikro-ramanovská analýza byla provedena na multikaná

lovém spektrometru Renishaw InVia Reflex, doplněném CCD detektorem chlazeným Peltié

rovým článkem. Vzorky byly excitovány argonovým laserem na 514,5 nm. Měření na více 

místech v různých oblastech vzorků sloužila k ověření jejich homogenity. Všechna měření 

probíhala za pokojové teploty. 
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5.4.1 Lineární absorpce afotoluminiscence 

Na obrázku 5.12 a) je ukázáno absorpční a luminiscenční spektrum nanokrystalického filmu 

typu D, tedy filmu připraveného ve tmě z roztoku se zvýšenou koncentrací CdS04, v tomto 

případě o 100 mmol/I tedy na 166 mmol/I. Výrazný modrý posuv nejnižšího absorpčního ma

xima E1 vzhledem k objemovému CdSe činí v zobrazeném případě 0,59 eV aje projevem pří

tomnosti kvantového omezení nosičů náboje v polovodičových nanokrystalech [100]. Che

mická depozice tedy vede k nanokrystalům i pro vyšší koncentrace CdS04. Pozice nejnižšího 

kvantovaného přechodu (1 S312 , 1 se) v nanokrystalech byla, stejně jako dříve, určena pomocí 

minima druhé derivace, rovněž ukázané na obrázku 5.12 a). Energii E1 a spektrální šířku ab

sorpčního pásu lze použít k odhadu velikosti nanokrystalů ve filmech a k odhadu šířky její 

distribuce[21]. Podobný tvar absorpčních spekter filmů všech typů, tedy A, B, C, D (viz ob

rázky 5.2, 5.12 a), 6.1) ukazuje, že ve všech případech je šířka distribuce velikosti nanokrysta

lů podobná a její velikost je zhruba~ 10 % [87]. 
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Obr. 5.12 a) Absorpční a fotoluminiscenční spektra nanokrystalického filmu typu D připraveného z roztoku s 
koncentrací CdS04 166 mmol/l. Tečkovaná čáraje druhá derivace absorpčního spektra a ukazuje pozici E1 nej
nižšího kvantovaného přechodu. f1 je Stokesův posuv mezi absorpčním a fotoluminiscenčním maximem. b) 
Fotoluminiscenční spektra filmů typů A a C při různých pH roztoků: spektrum 1: typ C, pH= 7,5; 2: typ C, pH 
= 9,5; 3: typ A, pH=9,5 a 4: typ A, pH=7,5. Luminiscence byla excitována na 442 nm. 

Fotoluminiscenční spektrum bylo změnou výrobního postupu modifikováno zásadněj

ším způsobem než absorpční. Fotoluminiscenční spektra filmů typů A a B, ukázaná na obráz-
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cích 5.2 a 6.1, sestávají ze dvou výrazných pásů, hranového na kratších vlnových délkách a 

intenzivnějšího pasťového na vlnových délkách delších. Metoda přípravy vzorků z roztoků se 

zvýšenou koncentrací CdS04 může oproti tomu vést k filmům, jejichž fotoluminiscenční 

spektra téměř neobsahují pasťový pás, viz obrázek 5.12 a), a mají značně posílenou luminis

cenci v hranovém luminiscenčním pásu. Další odlišností mezi vzorky, připravenými oběma 

metodami, je tzv. Stokesův posuv, označený~ na obrázku 5.12 a), který je pro vzorky typů C 

a D podstatně menší než v případě typů A a B. 

Jak již bylo řečeno jsou pH roztoků pro přípravu filmů C a D jiná než pH roztoků pro 

přípravu filmů A a B. K porovnání vlivu změny pH a změny koncentrace CdS04 na fotolumi

niscenční vlastnosti jsou na obrázku 5.12 b) ukázána luminiscenční spektra filmů A a C pro 

pH 9,5 a 7,5. Z obrázku je patrné, že film typu C svítí vždy více než film typu A a velikost pH 

nemá na účinnost fotoluminiscence jednoznačný vliv (pokles pH zvětšuje luminiscenci filmu 

typu C a snižuje fotoluminiscenci filmu typu A). 

Z porovnání fotoluminiscenčních spekter filmů typů Ca Dna obrázku 5. 13 a) vidíme, 

že osvětlení během růstu si zachovává svůj značný vliv na fotoluminiscenční vlastnosti i pro 

filmy připravené z roztoků s vyšší koncentrací CdS04 (zde 149 mmol/l). Obecně lze říci, že 

účinnost fotoluminiscence je pro filmy typů C podstatně větší. V dalším textu se proto sou

středíme právě na ně. 
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Obr. 5.13 Fotoluminiscenční spektra filmů CdSe připravených z roztoků s přebytkem CdS04. a) vliv osvět
lení (O a 20 mW/cm2

) b) vliv koncentrace CdS04 při daném osvětlení (20 mW/cm2
) (1) 66 mmol/I, (2) 83 

mmol/I, (3) 132 mmol/I, (4) 149 mmol/I, (5) 183 mmol/I. Fotoluminiscence byla excitována 442 nm. 
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Změny fotoluminiscenčního spektra v závislosti na koncentraci CdS04 jsou ukázány na 

obrázku 5.13 b). Pro standardní postup přípravy, tj. koncentraci CdS04 66 mmol/I, dominuje 

fotoluminiscenčnímu spektru široký dlouhovlnný pasťový pás. Pro rostoucí koncentraci Cd-

804 roste intenzita hranového luminiscenčního pásu a pro koncentraci 149 mmol/I dominuje 

fotoluminiscenčnímu spektru hranová luminiscence. Další nárůst koncentrace CdS04 již vede 

k slabému poklesu intenzity krátkovlnného pásu a k výraznému nárůstu intenzity dlouhovln

ného pásu. Na obrázku 5.14 a) je ukázána závislost intenzity maxima hranového fotoluminis

cenčního pásu na nadbytečné koncentraci (nad 66 mmol/I) CdS04. Tento obrázek jasně uka

zuje prudký nárůst intenzity fotoluminiscence při koncentraci CdS04 - 150 mmol/I následo

vaný slabým poklesem pro ještě vyšší koncentrace. 
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Obr. 5.14 Závislosti na nadbytečné koncentraci CdS04 a) in
tenzity fotoluminiscence krátkovlnného maxima, b) polohy 
absorpčního maxima, c) Stokesova posunu. 

Vedle změn intenzity fotoluminiscence vede nárůst koncentrace CdS04 v růstových roz

tocích i k dalším efektům. Jedním z nich je posun nejnižšího kvantovaného přechodu k vyš

ším energiím, je to ukázáno na obrázku 5.14 b). Tento posuv ukazuje na změnu poloměru 

průměrného nanokrystalu ze zhruba 2,8 nm na přibližně 2,2 nm. Dalším efektem je pokles 

Stokesova posunu 8. z asi 160 meV na pouhých 70 meV, viz obrázek 5.14 c). V nanokrysta-
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lech CdSe byl obvykle pozorován velký Stokesův posun [101, 102, 103]. Tento posun se 

zpravidla vysvětluje pomocí jemné struktury excitonů v nanokrystalových vnitřních stavech 

(pro objemové excitony v nanokrystalech CdSe o poloměru~ 2 nmje /!-.. ~ 40 meV [101]) ne

bo pomocí lokalizace nosičů v mělkých pastech souvisejících s povrchem nanokrystalů [102]. 

Změnu Stokesova posunu se změnou postupu přípravy nanokrystalických filmů CdSe je tedy 

možné vysvětlit buď poklesem počtu nanokrystalů, u nichž nastává lokalizace fotoexcitova

ných nosičů na povrchu, čímž se zvýší vliv nanokrystalů, v nichž je Stokesův posun důsled

kem jemné struktury excitonů nebo celkovou změnou povrchových stavů. 

Porozumění změnám v optických vlastnostech, ke kterým vede zvýšená koncentrace 

CdS04 v růstových roztocích, není snadné už z toho důvodu, že samotný mechanismus růstu 

nanokrystalů prostřednictvím chemické depozice není zcela znám [17]. Proto jsme provedli 

další experimenty, které mohou příčiny změn osvětlit. O těchto experimentech a jejich vý

sledcích pojednáme v další podkapitole. 

5.4.2 Motfologie a chemické složení filmů 

Pro charakterizaci morfologie a složení vypěstovaných nanokrystalických filmů jsme použili 

několik metod. Na obrázku 5.15 jsou ukázány snímky z elektronového tunelovacího mikro

skopu, na nichž je vidět morfologie nanokrystalických filmů CdSe na nanometrovém měřítku 

pro oba postupy přípravy. 
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Obr. 5.15 Snímky z elektronového tunelovacího mikroskopu. (a) CdSe film typu A, (b) CdSe film 
typu C, připravený z roztoku s koncentrací CdS04 149 mmol/I. 



Snímky jsou velmi podobné těm, které jsou uvedeny v kapitole 5.2 nebo v [88], a uka

zují, že filmy typu C mají na nanometrovém měřítku stejnou moďologii jako filmy typu A. 

Rovněž potvrzují náš dřívější závěr, že v obou případech se filmy skládají z nanokrystalů 

o průměru - 5 nm. Přesnější určení velikosti nanokrystalů z uvedených obrázků je obtížné pro 

jejich těsné uspořádání. Změna koncentrace CdS04 nemá tedy výrazný vliv na nanometrovou 

morfologii připravovaných filmů. 

Chemické složení filmů jsme určili prostřednictvím elektronové mikrosondy a analýza 

získaných dat ukázala, že naše CdSe filmy neobsahují pouze kadmium a selen, ale též určité 

nezanedbatelné množství síry. Obsah ostatních prvků nepřesáhl detekční limit, který byl ko

lem 0,2 wt% (hmotnostních procent). Na obrázku 5.16 jsou ukázány koncentrace kadmia a 

síry v hmotnostních procentech, normalizované na hmotnostní koncentraci selenu. Prezento

vaná data jasně ukazují, že množství kadmia a síry ve filmech roste s rostoucí koncentrací 

CdS04 v depozičním roztoku. Pro ověření spolehlivosti výsledků, obdržených elektronovou 

mikrosondou, jsme stejným způsobem analyzovali i objemové CdSe. V tomto případě bylo 

přítomno pouze kadmium a selen a poměr jejich koncentrací 1,42 odpovídal poměru, předpo

vězenému stechiometrií CdSe. 
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Obr. 5.16 Složení filmů určené pomocí elektronové mikrosondy. 
Naměřená koncentrace kadmia a síry (v hmotnostních procentech) je 
normována na koncentraci selenu. (nadbytečná koncentrace = kon
centrace nad 66 mmol/I) 
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5.4.J Diskuse změn ve složení a optickýc/1 vlastnostech jilmů 

Jak jsme viděli, účinnost fotoluminiscence vzorků připravených z roztoků s nadbytkem kad

mia je podstatně vyšší než ta u filmů připravených ze standardních roztoků. V této kapitole se 

pokusíme objasnit příčiny, proč vyšší koncentrace kadmia vede k takovým rozdílům ve vlast

nostech filmů. 

Nejprve se pro úplnost zmíníme o možné změně růstového mechanismu. Změna me

chanismu růstu z klastrového (hydroxidového) na nehydroxidový (viz kapitola 2.1) je neprav

děpodobná, vzhledem k tomu, že nárůstem koncentrace CdS04 v růstovém roztoku se poměr 

· mezi koncentracemi komplexotvorného činidla NT A a ionty Cd2
+ ještě dále vzdálí od nehyd

roxidového mechanismu růstu. Proti změně mechanismu růstu hovoří i zjištěné velikosti na

nokrystalů obsažených ve filmech CdSe typu C a D. Nehydroxidový mechanismus totiž vede 

k růstu nanokrystalů větších než 5 nm pozorovaných v našich filmech. Dalším argumentem 

může být experiment popsaný v [A3], kde bylo podobných změn ve fotoluminiscenčním 

spektru CdSe filmů dosaženo pouhým namočením již hotových filmů typu A do roztoku Cd

S04 při osvětlení. Změny nebyly tak výrazné a trvalé, ale měly stejný charakter jako ty výše 

popsané. To ukazuje, že se spíše jedná o nějaké změny jednotlivých nanokrystalů. Značná zá

vislost pozorovaného jevu na osvětlení ukazuje na fotochemickou nebo elektrochemickou po

vahu pozorovaného jevu. 

Pozorovaná změna účinnosti fotoluminiscence může být vysvětlena pasivací s po-
' 

vrchem spojených nezářivých rekombinačních kanálů prostřednictvím adsorpce z okolního 

roztoku. Je dobře známo, že pasivace povrchu jednotlivých nanokrystalů vede k silnému posí

lení účinnosti luminiscence. Tímto způsobem, jak užjsme se zmínili v úvodu, byly připraveny 

vysoce luminiskujícím CdSe nanokrystaly, například překrytím povrchu nanokrystalu vrstvou 

ZnS [104]. Nanokrystaly CdS byly úspěšně pasivovány Cd(OH)2 [105]. V našem případě byl 

na povrch nanokrystalů adsorbován pravděpodobně nejen hydroxid kademnatý, ale i sírano

komplexy nebo hydroxo-síranokomplexy kadmiových iontů Cd2
+. Toto vysvětlení je podpo

rováno i výsledky elektronové mikrosondy, viz obrázek 5.16, které ukazují rostoucí podíl 

kadmia a síry ve filmech typu C s rostoucí koncentrací CdS04 v depozičním roztoku. Vyšší 

obsah síry ve vzorcích připravených z roztoků obohacených o CdS04 byl zřejmě ovlivněn i 

nižší hodnotou pH depozičních roztoků, která znevýhodňuje utváření Cd(OH)i. 

V zásadě by mohla být přítomnost síry v našich nanokrystalických filmech CdSe, patrná 

z obrázku 5.16, vysvětlena i růstem CdSxSe1-x nebo přímo CdS během depozice. I tato situace 

je však málo pravděpodobná. Důvodem je fakt, že i v poměrně komplikovaných redoxních 

podmínkách vytvořených osvětlením růstového roztoku, obsahuje růstový roztok dostatek se

lenových iontů, ale neobsahuje žádný zdroj sulfidových iontů, který by mohl soupeřit s růs-
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tem méně rozpustného CdSe (součinitel rozpustnosti CdSe je téměř o sedm řádů nižší než 

součinitel rozpustnosti CdS [17]). Koncentrace síry, tak jak nám ji ukázala elektronová mik

rosonda, je mezi 1 wt% u vzorků typu A a 4 wt% u vzorku typu C s koncentrací CdS04 

v růstovém roztoku 183 mmol/I. V důsledku výrazně menší relativní atomové hmotnosti síry 

(32,06) oproti selenu (78,96) by to znamenalo poměrně značnou koncentraci CdS v našich 

filmech. Pokud by byl při depozici z roztoku tvořen ternární polovodič CdSxSe1.x, odpovídaly 

by změřené koncentrace selenu a síry indexu x v rozmezí O, 1 až 0,25. 

Abychom prověřili možnost, že nanokrystaly připravené z roztoků se zvýšenou koncen

trací CdS04 jsou tvořeny ternárním polovodičem CdSxSe1-x, změřili jsme ramanovská spektra 

filmů rezonančně buzená na 514,5 nm. Získaná spektra jsou na obrázku 5.17 a ukazují pří

tomnost CdSe-podobných LO fononů na 207 cm·1, zatímco CdS-podobné LO fonony chybí 

(ramanovský posuv jejich frekvence by měl ležet mezi 270 cm·1 až 305 cm·1, v závislosti na 

hodnotě x [ 106]). 
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Obr. 5.17 Ramanovská spektra CdSe tilmO typu C připrave
ných z roztoko o rOzné přidané koncentraci CdS04• Filmy byly 
excitovány na 514,5 nm. 

Přítomnost pouze CdSe-podobných LO fononů je přímým důkazem, že krystalické Cd

SxSe1.x s x > 0,1 není v našich filmech přítomno. Přítomnost čistého CdS však na základě 

spekter na obrázku 5.17 vyloučit nelze, a to z toho důvodu, že při excitaci na 514,5 nm nejsou 
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pro čisté CdS splněny podmínky pro rezonanční zesílení Ramanova rozptylu [106]. Kdyby 

však ve vzorcích existovalo významné množství krystalického CdS, pozorovali bychom jeho 

projevy ve fotoluminiscenčních spektrech. Hranový luminiscenční pás nanokrystalů CdS 

s průměrem okolo 5 nm by měl maximum v okolí 460 nm [107]. Takovou luminiscenci jsme 

však u našich vzorků nepozorovali. Můžeme tedy shrnout, že jak porovnání velikostí součini

telů rozpustnosti CdS a CdSe, tak provedená optická charakterizace vzorků ukázala, že rela

tivně vysoké zastoupení síry změřené v našich filmech CdSe není ve formě CdSxSe1.x ani čis

tého CdS, ale spíše jako součást síranokomplexů iontů Cd2
+, které jsou na povrchu jednotli

vých nanokrystalů nebo v pórech mezi nimi. 

5.4.4 Dynamiky /otoexcitovaných nosičů náboje 

Na tomto místě uvedeme výsledky časově rozlišených měření provedených na vzorcích typu 

C s koncentrací CdS04 v růstovém roztoku 149 mmol/I [A4] a rovnou je porovnáme s vlast

nostmi filmů typu A, které jsme zkoumali v kapitole 5.3. 

Pro měření dynamik fotoexcitovaných nosičů náboje jsme nosiče excitovali vysoko 

(400 nm) nad nejnižší kvantový přechod v nanokrystalech (cca 550 nm) a monitorovali jsme 

propustnost na vlnových délkách v okolí tohoto nejnižšího přechodu .. Změřené dynamiky 

propustnosti vzorků zachycují především dynamiky elektronů [35, 108]. Excitační intenzitu 

jsme opět drželi dostatečně nízkou, cca 90MW/cm2
, abychom excitovali v průměru méně než 

jeden elektron-děrový pár na nanokrystal, a byli tak bezpečně v oblasti, kde tvar měřených 

dynamik nezávisí na intenzitě excitačního svazku. Na výsledky měření pak nemají vliv mno

hočásticové efekty, jak jsme se o tom zmínili v kapitole 4.3. Sondování bylo více než deset

krát slabší než excitace, čímž byl splněn další požadavek z kapitoly 4.3. 

Časově rozlišená měření na filmu typu C jsme tak prováděli za stejných podmínek, jaké 

jsme použili pro měření na filmech typů A a B v kapitole 5.3. Vlastnosti měřeného vzorku, 

týkající se lineární absorpce a luminiscence, odpovídají těm, které jsme v této kapitole již 

uvedli. Absorpční spektrum vzorku je uvedeno i u spektrálně rozlišeného měření dynamik, na 

obrázku 5.18, kde jsou na něm ukázány vlnové délky, na nichž byly časové průběhy diferen

ciální propustnosti získány. 

Výsledky měření pro šestici vlnových délek v okolí nejnižšího absorpčního maxima 

jsou pro několik prvních pikosekund po excitaci uvedeny na obrázku 5.18. Z obrázku je na 

první pohled patrné, že v případě nanokrystalických filmů CdSe typu C, není přítomna vý

razná spektrální závislost počátků dynamik, kterou jsme pozorovali u filmu typu A v kapitole 

5.3. Rychlý pokles lze pozorovat pouze pro nejkratší vlnové délky (křivky 1 a 2) a jeho váha 

je i u nich velmi malá. 
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Obr. 5.18 Normované dynamiky diferenciální propustnosti pro nanokrysta
lický film CdSe typu C připravený z roztoku s koncentrací CdS04 149 
mmol/I, spektrálně rozlišené v okolí nejnižšího absorpčního maxima. Inset -
absorpční spektrum s vyznačenými vlnovými délkami, na nichž byly dyna
miky změřeny. 
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Obr. 5.19 Amplitudy signálů diferenciální propustnosti v časovém okolí exci
tace pro vzorky typu A (přerušovaná čára) a vzorky typu C připravené z roz
toku s koncentrací 149 mmol/I CdS04 (plná čára). S naznačenými polohami 
nejnižších absorpčních maxim. 
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Na obrázku 5.19 jsou ukázány spektrální závislosti amplitud signálů diferenciální pro

pustnosti pro film typu Ca pro film typu A (z kapitoly 5.3). Nejedná se tedy o signál v oka

mžiku překryvu, ale o maximum, které v případě standardně připraveného filmu nastává pro 

delší vlnové délky o cca 1 ps až 2 ps později. Časově rozlišená měření filmu typu A jsme 

uvedli v kapitole 5.3. Z obrázku 5.19 je patmájistá podobnost ajistý rozdíl v obou spektrech. 

Obě mají maximum oproti lineární absorpci posunuté k delším vlnovým délkám a vykazují 

podobný tvar. Spektrum získané pro film typu A je však širší, s těžištěm a maximem více po

sunutými k delším vlnovým délkám. Spektrum získané na filmu typu C je užší a více lokali

zované v okolí nejnižšího maxima lineární absorpce. Absolutní hodnota maxima je větší pro 

vzorek připravený ze standardního roztoku, ale pro vlnové délky v okolí základního přechodu 

je velikost signálu v obou vzorcích přibližně stejná a sice- 1,3.10"3
. 

Na obrázku 5.20 uvádíme dynamiky diferenciální propustnosti na dlouhých časech, až 

do 4 ns, ve filmech typů A a C, změřené na vlnových délkách nejnižších kvantových přecho

dů (550 nm typ C a 594 nm typ A). Zobrazené výsledky pro film typu A, se již objevili v ka

pitole 5.3. Spolu s experimentálními daty jsou v obrázku opět ukázány také víceexponenciální 

aproximace pozorovaných časových závislostí. Pro film typu A jsme je již rovněž uvedli a 

popsali v kapitole 5.3. Relaxační časy zde byly O, 7 ps, 12 ps, 240 ps a 4. 7 ns, s váhami 22 %, 

21 % 33 % a 24 %. Nejrychlejší složka relaxace je v tomto případě určena spíše úběžnou hra

nou sondovacího pulsu (vzhledem k jeho šířce), než volnou relaxací fotoexcitovaných elek

tronů. V případě filmu typu C stačí k vystižení doznívání diferenciální propustnosti trojexpo

nenciální funkce. Ta se objevila již dříve pro nanokrystaly CdSe pasivované molekulami oxi

du trioctylphosphinu (TOPO) [35], jak bylo uvedeno v kapitole 3.1. Časové konstanty pro 

aproximaci této dynamiky jsou 12 ps, 240 ps a 4. 7 ns a tedy tytéž jako v případě filmů typu A 

a B v kapitole 5.3. Váhy jednotlivých složek s těmito časy, ve stejném pořadí, jsou 13 %, 42 

% a 45 %. U filmů připravených z roztoků s přebytkem CdS04 tedy zcela chybí nejrychlejší, 

sub pikosekundové, počáteční doznívání signálu, jak už ostatně napovídá obrázek 5.18. Toto 

rychlé doznívání bylo přítomno u obou dosud zkoumaných typů filmů, A i B, připravených ze 

standardního roztoku. 

Z právě uvedeného srovnání a stejných časů, jimiž je možné dynamiky propustnosti 

obou vzorků pro delší časy zachytit, vyplývá zajímavá skutečnost, a sice že kromě počáteční

ho stádia bezprostředně po excitaci relaxují fotoexcitované nosiče viditelné při měření dife

renciální propustnosti velice podobně, bez ohledu na přípravu. Tento výsledek se shoduje se 

závěrem předchozí kapitoly, kde jsme k témuž došli pro filmy typů A a B. Nyní zbývá vysvět

lit příčiny, které vedou k pozorovaným změnám chování dynamik diferenciální propustnosti 

pro film typu C. Opět půjde zejména o vysvětlení odlišné spektrální závislosti. 
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Obr. 5.20 Nonnované dynamiky propustnosti pro film typu C připravený z roztoku s koncen
traci CdS04 149 mmol/I (plná čára) a film typu A (přerušovaná čára) na škále jednotek piko
sekund a), stovek pikosekund b) a nanosekund c). Hladké křivky jsou fity, viz text. lnset v c) 
ukazuje residua fitů pro oba vzorky. 
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5.4.5 Diskuse dynamikfotoexcitovanýcli nosičů náboje 

Mezi nanokrystalickými filmy CdSe typu C a typu A je tedy několik zásadních odlišností, ale 

zároveň mají mnoho společného. Rozdíly jsou potlačení spektrální závislosti dynamik pro

pustnosti v případě filmu typu C, změna tvarů dynamik v počátečních stádiích vývoje a již 

dříve diskutované rozdíly v luminiscenčních vlastnostech a chemickém složení. Na tomto 

místně poskytneme možné vysvětlení, které bude spíše ukázkou toho, že dříve uvedené příči

ny změn luminiscenčních vlastností a chemického složení jsou schopny uspokojivě vysvětlit i 

změny v časovém vývoji diferenciální propustnosti filmů. 

Pozorované změny v dynamikách diferenciální propustnosti jsou s největší pravděpo

dobností způsobeny změnami povrchových vlastností jednotlivých nanokrystalů, z nichž se 

skládá nanokrystalický film. Spektrální závislost dynamik diferenciální propustnosti ve fil

mech typu A lze vysvětlit, jak jsme uvedli v kapitole 5.3, jako důsledek kombinace velikosti 

monitorovaných nanokrystalů a s povrchem spojených rekombinačních kanálů nebo pastí, viz 

obrázek 5.11. Potlačení spektrální závislosti dynamik u filmu typu C tedy ukazuje na zvýšení 

kvality povrchu nanokrystalů ve filmech tohoto typu. V případě kvalitního povrchu je totiž 

dynamika diferenciální propustnosti určována převážně rekombinací z objemových stavů, 

u nichž by měla být disperze dob života malá. To je podporováno i podobností dynamik zís

kaných na různě připravených vzorcích pro větší zpoždění mezi excitačním a sondovacím 

pulsem. Můžeme tedy uzavřít, že povrchové stavy (PS na obrázku 5.11 ), odpovědné za výraz

nou spektrální závislost dynamik pozorovanou u filmů typu A, jsou pro elektrony ve filmech 

typu C nedostupné. 

Nedostupnost nebo absence těchto a zřejmě i dalších povrchových stavů u nanokrystalů 

ve filmech typu C má rovněž následky pro tvar dynamik a váhy jednotlivých časových kom

ponent, o nichž jsme se zmínili výše. Část dynamik spojená s přechody do povrchových stavů 

(2 nejrychlejší komponenty) není ve filmech typu C téměř přítomna. A to přesto, že nanokrys

taly jsou ve filmech typu C menší než ve filmech typu A a povrch by zde tak měl hrát větší 

roli. Jeho pasivace, ať hydroxidem kademnatým nebo síranovými komplexy Cd2
+, tomu však 

účinně brání. Menší velikost nanokrystalů vede rovněž ke zvětšování vzdálenosti mezi hrano

vým a pasťovým fotoluminiscenčním pásem [A2], které ukazuje na nárůst vzdálenosti mezi 

objemovými a pasťovými stavy, které se mohou i díky tomu stávat hůře dostupnými. Přítom

nost špičky rychlejší relaxace pro dvě nejkratší vlnové délky patrná na obrázku 5.18 je zřejmě 

projevem relaxace elektronů z vyšších vnitřních excitovaných stavů [35]. 

Další rozdíl, o němž jsme se ještě blíže nezmínili, je mezi spektry velikosti signálu dife

renciální propustnosti (obrázek 5.20). Zde je především patrný rozdíl v maximu signálu, které 

je větší pro filmy typu A. To je možné rovněž vysvětlit existencí povrchových stavů podílejí-
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cích se na signálu diferenciální propustnosti. Ty totiž zvyšují množství nanokrystalů, přispíva

jících k signálu na delších vlnových délkách, viz kapitola 5.3 obrázek 5. 11. Je to dáno tím, že 

i menší nanokrystaly, které již nemohou k měření na dané vlnové délce přispívat prostřednic

tvím svých objemový stavů se na něm mohou podílet prostřednictvím svých stavů povrcho

vých. Hojná existence těchto stavů tak vysvětluje i větší šířku spektra. K úloze povrchových 

stavů v relaxačních dějích se ještě dostaneme v kapitole 6. 1. 

V dalším textu se krátce dotkneme souvislosti právě diskutované změny v dynamikách 

diferenciální propustnosti se změnami ve fotoluminiscenčních vlastnostech. Jak jsme již uved

li odrážejí časově rozlišená měření diferenciální propustnosti především dynamiky fotoexci

tovaných elektronů. Pokud je tedy v okolí nejnižšího absorpčního maxima amplituda signálu 

diferenciální propustnosti pro oba typy filmů (A i C) přibližně stejná, znamená to, že zhruba 

30 % elektronů, které ve filmu typu A relaxují nejrychleji, relaxuje ve vzorku typu C s jedním 

ze dvou delších časů, kterými jsme dynamiku popsali. Pro fotoluminiscenční proces, zejména 

pro hranový fotoluminiscenční pás, je tak ve filmech typu C k dispozici podstatně více elek

tronů než ve filmech typu A. Abychom vysvětlili až desetinásobný nárůst maxima hranového 

fotoluminiscenčního pásu je třeba mít pro zářivé procesy ve vhodných stavech k dispozici i 

více děr. Postup přípravy filmů typu C tak vede i ke změnám v dynamikách děr, které se rov

něž výrazně zpomalují a jejich amplituda roste [A4]. 

Rozdíl mezi oběma druhy filmů, typy A a C, je tak v počtu elektronů a děr dostupných 

pro fotoluminiscenční proces a změna mechanismu jejich následné rekombinace ve prospěch 

zářivých přechodů. Docíleno je toho prostřednictvím pasivace povrchových nezářivých kaná

lů ve vzorku vypěstovaném z roztoku s přebytkem síranu kademnatého. 

Na fotoluminiscenčním procesu se nicméně, dle zjištěného kvantového výtěžku, podílí 

zhruba jen několik setin fotoexcitovaných elektronů a dynamiky, které jsme zde zkoumali 

jsou tak dány především jinými než zářivými rekombinačními procesy. 

5.4.6Závěr 

V této kapitole jsme popsali, jak lze značně vylepšit nanokrystalické filmy CdSe připravené 

metodou chemické depozice z hlediska vykazované účinnosti fotoluminiscence a dob života 

fotoexcitovaných nosičů. Tohoto zlepšení jsme dosáhli zvýšením koncentrace CdS04 v depo

zičním roztoku. 

Vlastnosti filmů připravených pozměněnou metodou chemické depozice jsme podrobně 

zkoumali prostřednictvím řady experimentálních metod, od měření jejich optických vlastností 

jakými jsou absorpční a fotoluminiscenční vlastnosti, po zkoumání jejich morfologie, struktu

ry a chemického složení. Pozorované výrazné posílení účinnosti fotoluminiscence, ztrátu 
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spektrální závislosti dynamik a výrazné prodloužení dob života fotoexcitovaných nosičů jsme 

interpretovali jako důsledek pasivace povrchových stavů a nezářivých rekombinačních kanálů 

v jednotlivých nanokrystalech hydroxidem kademnatým nebo síranokomplexy Cd2+. 

Změřené doby života fotoexcitovaných elektronů, nejdelší odpovídá 4,2 ns, jsou však 

přeci jen stále podstatně kratší, než zářivá doba života 20 ns, která je pozorována v jednotli

vých nanokrystalech CdSe překrytých vrstvou ZnS [104]. To ukazuje na skutečnost, že i 

v nanokrystalech připravených upravenou metodou chemické depozice stále zůstává velké 

množství nezářivých rekombinačních kanálů a že zdaleka ne všechny byly pasivovány. 

Na závěr se ještě zmiňme o druhé části vzorků, tedy té, na níž je tenký film vzniklý 

v oblasti růstové nádoby, v níž se usazovala sraženina Cd(OH)i. Tyto filmy nemají sice, jak 

už jsme uvedli, zdaleka tak ušlechtilou konzistenci jako filmy typu C z čiré části roztoku, ale 

jejich luminiscenční vlastnosti jsou natolik zajímavé, že jejich další výzkum by mohl být pří

nosný. 
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6. ZMĚNY VLASTNOSTÍ FILMŮ PO DOKONČENÍ RŮSTU 

V předchozí části jsme viděli, že vlastnosti nanokrystalických filmů mohou být ovlivněny již 

během přípravy, a to prostřednictvím různých podmínek, za nichž probíhá chemická depozi

ce. V této části se budeme věnovat následným úpravám nanokrystalických filmů, které mohou 

spočívat například v chemickém působení, intenzivním osvitu nebo žíhání [18, 21, 87]. V na

šem případě půjde právě o chemické působení a osvit. V první kapitole se vrátíme k úloze na

nokrystalových povrchových stavů a budeme se zabývat změnami v dynamikách fotoexcito

vaných nosičů, které vyvolá namočení filmu typu A do 4% vodného roztoku čpavku. Ve dru

hé kapitole se budeme věnovat fotozměnám, které je schopno v CdSe filmech typu A vypěs

tovaných na substrátu z krystalického křemíku vyvolat dlouhodobé osvětlení intenzivním 

modrým světlem. 

6.1 VLIV AMONIAKU 

V této kapitole se soustředíme na vliv 4% vodného roztoku amoniaku na optické vlastnosti a 

dynamiky fotoexcitovaných nosičů náboje v nanokrystalických filmech CdSe typu A. Cílem 

tohoto výzkumu bylo ověřit význam povrchových stavů pro relaxaci fotoexcitovaných nosičů, 

jak jsme se o ní již opakovaně zmínili. Přitom se potvrdilo, že tyto dynamiky jsou stavem po

vrchu jednotlivých nanokrystalů zcela zásadním způsobem určovány a působením čpavku 

mohou být silně ovlivněny. Obdržený výsledek tak bude v souladu se závěry učiněnými dříve 

v kapitolách 5.3 a 5.4. 

Abychom získali nezkreslené informace o změnách, které namočení do čpavku vyvolá

vá, rozdělili jsme vzorek typu A na více částí a při každém měření jsme měřili jeden kus 

vzorku nejprve před namočením a pak po namočení a oschnutí. Takto jsme získali bezpro

střední srovnání. Jako dobu namočení jsme nakonec volili 5 minut, které se ukázaly jako do

statečné k vyvolání změn, jež se delším namočením již dále nerozvíjely [AS]. Rovněž jsme 

ověřili vliv čisté vody, tvořící většinu 4% roztoku amoniaku, která však při tak krátkém na

močení žádné změny ve vzorcích nevyvolala. 

Samotná měření jsme prováděli prostřednictvím vybavení a v uspořádáních, popsaných 

v kapitole 4. Pro měření časově rozlišené diferenciální propustnosti jsme vzorky opět excito

vali na 400 nm a výkon v excitačním svazku byl, stejně jako ve všech předchozích měřeních, 

držen nízký (6 mW), což odpovídalo intenzitě zhruba 90 MW/cm2 a zajišťovalo nízké počty 

(<1) excitovaných elektronů na nanokrystal. 
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6.1.1 Lineární absorpce afotoluminiscence 

Absorpční a fotoluminiscenční spektra zkoumaných vzorků před a po namočení do roztoku 

amoniaku jsou uvedena na obrázku 6.1. Na tomto obrázku můžeme opět vidět křivky, se kte

rými jsme se již setkali v předchozích kapitolách a které jsou typické pro nanokrystalické ma

teriály připravené metodou chemické depozice [17]. Absorpční spektra vykazují maximum 

spojené s optickým přechodem elektronu z obsazených stavů, odvozených od valenčního pásu 

CdSe, do prázdných stavů, odvozených buď z vodivostního pásu CdSe nebo spojených s po

vrchem nanokrystalů a lokalizovaných uvnitř zakázaného pásu nanokrystalů [5]. Stejně jako 

již několikrát užijeme druhé derivace absorpčních spekter, které jsou pro nenamočený i na

močený vzorek ukázány na obrázku 6.1, k určení polohy absorpčního maxima, které přisuzu

jeme přechodu ze základního stavu do prvního excitovaného stavu ( 1 S312, 1 Se), tedy nejnižší

mu přechodu mezi vnitřními kvantovanými stavy nanokrystalů. Poloha tohoto přechodu 

v našem vzorku odpovídá energii 2,13 eV a energie, spojená s prostorovým kvantováním, je 

tedy 0,39 eV (zakázaný pás CdSe je za pokojové teploty široký 1,74 eV [94]). Takové kvan

tové omezení ukazuje na poloměr průměrného nanokrystalu ve vzorku rovný 2, 7 nm. Spektra 

jsou, stejně jako v dřívějších případech, nehomogenně rozšířená, což je důsledek disperze ve

likostí nanokrystalů ve filmu, která činí zhruba 10 % [21]. 
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Obr. 6.1 Luminiscenční a absorpční spektra CdSe filmů typu A před (plná čára) a 
po (přerušovaná čára) namočení do roztoku čpavku. Zobrazeny jsou i druhé deri
vace absorpčních spekter. 
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Z porovnání absorpčních spekter nenamočeného a namočeného vzorku a jejich druhých 

derivací se ukazuje, že pozice nejnižšího absorpčního maxima je pro filmy před a po namoče

ní stejná. Odtud plyne, že s namočením nanokrystalického filmu do roztoku amoniaku není 

spojena žádná změna velikostí nanokrystalů. Přesto zřetelně dochází ke změně tvaru absorpč

ního spektra pod nejnižším absorpčním maximem, kde je absorpce namočením do roztoku 

čpavku zcela potlačena. Absorpce v této oblasti je silně ovlivněna podmínkami během růstu 

filmu [17] a je interpretována jako projev povrchových stavů. Pozorované změny v absorpci 

tedy ukazují na změny v povrchových stavech nanokrystalů, které jsou vyvolány působením 

čpavkového roztoku. 

Pokud jde o fotoluminiscenční spektra, vykazují jak pro namočený, tak nenamočený 

vzorek charakteristické rysy, se kterými jsme se již rovněž opakovaně setkali. Především jde o 

dva fotoluminiscenční pásy, pasťový pás, na delších vlnových délkách spojený s rekombinací 

hluboce zachycených děr a elektronů v objemových stavech nebo mělkých pastech, a hranový 

pás, na kratších vlnových délkách spojený s rekombinací elektronů a děr v objemových sta

vech nebo mělkých pastech [5, 87]. Spektra jsou opět nehomogenně rozšířená v důsledku dis

tribuce velikostí nanokrystalů ve filmu. Namočení do 4% roztoku amoniaku má na fotolumi

niscenční spektrum vzorku velký vliv. Konkrétně vede k posunu hranového fotoluminiscenč

ního pásu o 70 meV k vyšším energiím a k redukci intenzity pasťového fotoluminiscenčního 

pásu o zhruba 70 %. Pozorované změny fotoluminiscenčního spektra, které nejsou spojeny se 

změnami polohy nejnižšího absorpčního maxima, ukazují, že hranový fotoluminiscenční pás 

ve filmech typu A je rovněž spojen spíše s amoniaku dostupnými povrchovými stavy nano

krystalů než s jejich objemovými stavy. 

6.1.2 Dynamiky /otoexcitovanýc/1 nosičů 

Výsledky časově rozlišených měření diferenciální propustnosti pro vzorky před a po namoče

ní do 4% vodného roztoku amoniaku jsou ukázány na obrázku 6.2. Pro oba případy jsou dy

namiky na škále několika ps spektrálně rozlišeny v okolí nejnižšího absorpčního maxima, ur

čeného pomocí minima druhé derivace. V chování diferenciální propustnosti vzorku před a po 

namočení je dobře patrný rozdíl, zejména ve spektrální závislosti. Zatímco vzorek před namo

čením vykazuje stejné chování, jaké jsme pro ekvivalentní vzorek typu A viděli v kapitole 

5.3, po namočení je chování fyzicky téhož vzorku zcela jiné. Výrazná spektrální závislost je 

silně potlačena, dynamiky na všech měřených vlnových délkách se ve svém průběhu sjednotí 

a vykazují velice rychlý počáteční pokles a následné zpomalení, které jsme pozorovali 

u všech našich vzorků. Počáteční pokles je velmi rychlý a pozorovaný signál je zřejmě dů

sledkem konečné šířky sondovacího pulsu, která zhruba odpovídá pozorovaným - 0,5 ps. 
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Obr. 6.2 Normované dynamiky diferenciální propustnosti pro film typu A před a) a po b) namo
čení do 4% roztoku amoniaku. Insety: Absorpční spektra, na nichž jsou šipkami ukázány vlnové 
délky pro které jsme měřili dynamiky. Spodní křivky ukazují amplitudy signálů diferenciální 
propustnosti (vynásobené 150) v okolí nulového zpoždění (levá osa je platná pro obě křivky). 

Na obrázku 6.3 jsou porovnána spektra amplitud signálů diferenciální propustnosti pro 

vzorek před a po namočení do roztoku čpavku, která jsme ukázali již ve vložených grafech na 

obrázku 6.2. Na tomto porovnání je opět patrný značný vliv čpavkové lázně na optické vlast-
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nosti zkoumaného vzorku. Spektrum, získané pro vzorek před namočením, je podobné tomu, 

které jsme pro nominálně stejný vzorek, tedy vzorek typu A, viděli již v předchozích kapito

lách 5.3 a 5.4. Film typu A vykazuje silný signál pro široký spektrální interval, daleko za po

zici nejnižšího absorpčního maxi!Jla. Spektrum, získané po namočení vzorku do 4% roztoku 

amoniaku, má oproti tomu pro delší vlnové délky signál silně potlačený. 
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Obr. 6.3 Srovnání maxim signálů diferenciální propustnosti vzorku typu A 
před (plná čára) a po (přerušovaná čára) namočení do 4% vodného roztoku 
amoniaku. S naznačenou polohou nejnižšího absorpčního maxima. 

Dalšími měřeními, která jsme na vzorcích před a po namočení do 4% roztoku amoniaku 

prováděli, byla měření časově rozlišené fotoluminiscence z hranového fotoluminiscenčního 

pásu [AS]. Tato měření ukázala, že namočením do 4% roztoku čpavku dochází i ke změně 

spektrální závislosti dynamik fotoluminiscence. Ze závislosti výrazné, kterou vykazuje vzorek 

před namočením, se po namočení do roztoku spektrální závislost dynamik zcela vytrácí, stej

ně jako v případě zde uvedených měření diferenciální propustnosti. (Měření byla provedena 

streak kamerou.) 

Časový vývoj působení čpavku na vzorek jsme prověřovali rovněž měřením časově roz

lišené fotoluminiscence, a sice 45 minut po vytažení vzorku z roztoku pro různé doby ponoře

ní [A5]. Odtud se ukázalo, že změny, která se již dále v čase nevyvíjí, je dosaženo po asi 1,5 

minutě. To vedlo k námi používanému 5-ti minutovému namočení. Dále jsme obdobným způ

sobem zkoumali trvalost změn vyvolaných 5-ti minutovým působením amoniaku. Přitom se 

ukázalo, že změny s časem pomalu vyprchávají, a děje se tak během několika dní. V časech 
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od vyjmutí vzorku z roztoku, v nichž probíhala naše měření, je tedy možné toto vyprchávání 

změn zanedbat. Zkušebně jsme zkoumali i vliv čisté vody, která však během S-minutového 

působení nevyvolávala ve vlastnostech vzorků žádné změny srovnatelné s těmi vyvolanými 

čpavkem. Tyto výsledky jsou ukázány na obrázku 6.4. 
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Obr 6.4 Závislost normovaných fotoluminiscenčních dynamik na čase od 5-ti minutového pi'Jsobení 
čpavkového roztoku: křivka I - nenamočený vzorek (620 nm), křivka 2 - 4 dny po namočení, křivka 3 
- 2 hodiny po namočení. lnset - Závislost normovaných dynamik fotoluminiscence na době působení 
čpavkového roztoku. Dolní křivka je pro nenamočený vzorek (620 nm}, další (ve směru šipky) pro vzo
rek namočený I sekundu, 75 sekund a 5 minut (590 nm). 

6.1.3 Diskuse 

Jak jsme právě viděli, je s působením roztoku amoniaku na nanokrystalický film CdSe typu A 

spojena změna tvaru absorpčního a fotoluminiscenčního spektra a značná změna v chování 

dynamik diferenciální propustnosti. Dynamiky pozbudou svoji spektrální závislost a ustálí se 

ve stavu, kdy je počáteční rychlý pokles signálu následován ostrým zpomalením na všech 

zkoumaných vlnových délkách. Dalším důsledkem namočení filmu do amoniaku je značný 

pokles signálu diferenciální propustnosti pro delší vlnové délky. 

Jak už jsme několikrát zmínili, je signál diferenciální propustnosti dán především popu

lací elektronů [35] v jednotlivých nanokrystalech. Přítomnost elektronů ve stavech, podílejí

cích se na absorpci světla dané vlnové délky, určuje velikost signálu. Příčinou spektrální zá

vislosti dynamik diferenciální propustnosti ve filmech typu A může být existence povrchové-
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ho stavu, pasti, blízko pod nejnižším objemovým stavem nanokrystalů, jak jsme podrobně 

popsali v kapitole 5.3 a znázornili na obrázku 5.11. Ztrátu spektrální závislosti časového prů

běhu diferenciální propustnosti a změny v absorpci a fotoluminiscenci vzorku, které nastávají 

po namočení filmu do 4% roztoku amoniaku, lze tedy vysvětlit předpokladem, že amoniak 

odstraňuje nebo znepřístupňuje právě tento povrchový stav (PS na obrázku 5.11). 

Působením amoniaku pozbudou dynamiky spektrální závislost, ale zároveň získají vel

mi rychlou, spektrálně nezávislou složku. Amoniak tedy zřejmě kromě pasivace stavu SP, 

zodpovědného za spektrální závislost, vytváří nový rychlý rekombinační kanál, který nesouvi

sí s velikostí nanokrystalů. Dynamiky diferenciální propustnosti jsou tak po působení amoni

aku výsledkem příspěvků dvou hlavních typů nanokrystalů. Těch, v nichž převládá relaxace 

amoniakem vytvořeným rychlým kanálem a těch, v nichž po pasivaci stavu PS (viz obrázek 

5.11) převládá rekombinace z dlouho žijících objemových stavů. 

Změny v dostupnosti elektronových stavů v důsledku působení čpavku jsou rovněž in

dikovány změnami pozorovanými ve spektrech maxim signálů diferenciální propustnosti, kte

rá jsou ukázána na obrázku 6.3. 

Původ pozorovaných změn je, zdá se, v chemické reakci na povrchu nanokrystalů, jak 

tomu nasvědčuje především skutečnost, že usušení vzorku nemá na změny vliv a rovněž rela

tivně pomalý nástup změn, který je zřejmě způsoben pomalým pronikáním roztoku do pórů 

filmu a k povrchu jednotlivých nanokrystalů. Protože amoniak je látka bohatá na elektrony 

(Lewisova báze), je pravděpodobná jeho reakce s kadmiovými kationty. Vyprchání změn po 

delších časech zase ukazuje na spíše nedisociativní podobu adsorpce čpavkových molekul. Je 

známo, že samotná adsorpce amoniaku, disociativní i nedisociativní, je schopna saturovat 

volné vazby na povrchu polovodičů (109]. Podle výpočtů uvedených v (96, 97] existují elek

tronové povrchové stavy související s kadmiovými orbitaly a ležící nedaleko pod stavy obje

movými. Na druhou stranu povrchové stavy, lokalizované kolem středu zakázaného pásu, 

jsou odvozeny od selenových orbitalů. Je obtížné odhadnout přesnou energetickou polohu 

těchto stavů v našich nanokrystalech, protože zmíněné výpočty byly provedeny pro malé 

klastry (96]. Nějaké povrchové stavy byly objeveny 0,38 eV pod vodivostním pásem nano

krystalů o průměru přibližně 4 nm (42] pomocí vodivostních spektroskopických měření. Naše 

experimentální data ukazují na saturaci povrchových stavů, které jsou, v rámci souboru našich 

nanokrystalů, lokalizovány přibližně 70 meV pod vodivostním pásem, a s největší pravděpo

dobností jsou spojeny s kadmiovými volnými vazbami. Jejich přesná identifikace je však za

tím značně neurčitá. 
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6.1.4 Závěr 

V této kapitole jsme popsali velmi silný vliv čpavku na optické vlastnosti našich nanokrysta

lických filmů CdSe připravených metodou chemické depozice. Více než v jiných kapitolách 

se zde potvrdil zcela zásadní vliv povrchových stavů na veškeré optické vlastnosti našich fil

mů, protože amoniaku v roztoku je dostupný právě jen povrch nanokrystalů. Zejména se uká

zal zásadní vliv těchto stavů na spektrální závislost dyn~mik diferenciální absorbance. To dále 

podpořilo dříve uvedené představy shrnuté na obrázku 5.11. Přesný původ stavů, které jsou 

amoniakem ovlivněny a způsobují spektrální závislost dynamik ve filmech typu A, ale není 

zcela jasný. Mohlo by se však jednat o stavy odvozené od kadmiových atomů na povrchu na

nokrystalů. K tomuto problému se ještě vrátíme ve shrnutí celé práce. 
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6.2 FOTOINDUKOVANÉ ZMĚNY 

V této kapitole popíšeme reversibilní změny v účinnosti fotoluminiscence nanokrystalických 

filmů CdSe typu A, připravených na krystalickém křemíku, ke kterým vede osvětlení filmu 

intenzivním modrým světlem. Silný, až 20-ti násobný nárůst účinnosti fotoluminiscence je 

monoexponenciální, je ovlivněn atmosférou, v níž k osvitu dochází, a charakteristickým ča

sem zrněn jsou hodiny. 

Účinnost fotoluminiscence je, jak jsme již několikrát uvedli, jedním ze zásadních para

metrů polovodičových nanokrystalů, a jak jsme i zde několikrát ukázali, je silně závislá na 

vlastnostech povrchu nanokrystalů. Nesaturované vazby na povrchu jsou hlavním kanálem 

nezářivé rekombinace fotoexcitovaných nosičů a pasivace těchto vazeb vede k nárůstu účin

nosti luminiscence. Je známo, že účinnost fotoluminiscence může být rovněž ovlivněna osvi

tem nanokrystalů. Monotónní pokles účinnosti s expozicí, známý jako photodarkening, je ty

pický pro polovodičové nanokrystaly ve skleněné matrici, a je znám již dlouhou dobu [5]. 

Komplexnější efekt expozice na účinnost fotoluminiscence různých nanokrystalů CdSe byl 

publikován poměrně nedávno [47, 48, 50, A6] a snaha o zevrubnější utřídění poznatků pro

běhla například v [51, 52, 110]. Konkrétně se jedná o silný nárůst účinnosti fotoluminiscence 

různě připravených nanokrystalických materiálů s expozicí. Návrh a demonstrace využití to

hoto efektu pro uchovávání digitální informace v nanokrystalických filmech s jedním světel

ným zdrojem pro zápis i čtení byly uvedeny v [48, 49]. 

V této kapitole popíšeme naše poznatky o reversibilním zvýšení účinnosti fotoluminis

cence, které jsou platné pro naše vzorky, připravené metodou chemické depozice. Samotná 

měření probíhala za pokojové teploty v uspořádání pro měření fotoluminiscence podobném 

tomu, které jsme popsali v kapitole 4.1. K excitaci luminiscence i k indukci fotozměn sloužil 

frekvenčně zdvojený výstup z femtosekundového laseru (popsaného v kapitole 4.1) na vlnové 

délce 390 nm. Špičkový výkon v excitačním svazku byl 200 MWcm·2• Měření, ve vakuu, 

probíhala v komoře kryostatu CTI kryogenics. 

Zkoumané nanokrystalického filmy CdSe byly připraveny metodou chemické depozice 

popsanou v kapitole 5.1, na rovině (100) p-typového leštěného monokrystalického křemíku. 

Zkoumali jsme tři různé vzorky, které označíme I, II a III. Vzorek I byl typu A, vzorek II byl 

typu C s koncentrací CdS04 v růstovém roztoku 149 mmol/I. Vzorek III byl typu A, ale byl 

dvouvrstevný a byl připraven ve dvou krocích. Nejprve byl vypěstován velice tenký film 

z nominálně stejného roztoku v němž vyrostl vzorek II. Růst tohoto filmu ale probíhal v dolní 

části nádoby, kde se usazuje výrazná sraženina. Ve druhém kroku byl tento tenký film přepěs

tován nanokrystalickým filmem typu A. 
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6.2.J Zesilování luminiscence 

Jev zesilování luminiscence je zachycen na obrázku 6.5, kde je ukázána evoluce fotoluminis

cenčního spektra vzorku III v průběhu expozice. Expozicí je ovlivněn jak tvar spektra, tak ve

likost obou fotoluminiscenčních pásů. Nejvýraznější změnou je značný nárůst intenzity krát

kovlnného pásu. V horním vloženém grafu na obrázku 6.5 je znázorněna intenzita fotolumi

niscence na 575 nm v závislosti na době expozice. Z tohoto grafu je patrné, že po přibližně 

půldruhé hodině osvitu na vzduchu dojde k až dvacetinásobnému nárůstu této intenzity. Po

dobné chování je pozorováno i na jiných vlnových délkách krátkovlnného luminiscenčního 

pásu. Na dolním vloženém grafu v témže obrázku je znázorněna výrazná závislost polohy 

krátkovlnného maxima fotoluminiscenčního spektra na době osvitu. V následujícím textu se 

pokusíme odpovědět na otázku, co je příčinou všech těchto dlouhodobou expozicí vyvolaných 

jevů. 
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Obr. 6.5 Vývoj fotoluminiscenčního spektra vzorku Ill během osvitu na 
vzduchu. Horní inset - Časová závislost amplitudy fotoluminiscenčního 
pásu na 575 nm {prázdné čtverce). Plná čáraje fit kinetickým modelem, viz 
text. Dolní inset - Časová závislost polohy krátkovlnného maxima fotolu
miniscenčního spektra. 

V polovodičových nanokrystalech je účinnost fotoluminiscence limitována nezářivou 

rekombinací, která zřejmě nastává především prostřednictvím nenasycených chemických va

zeb na povrchu nanokrystalů [5]. Jak už bylo několikrát řečeno, je dobře známo, že zvýšení 

účinnosti luminiscence nanokrystalů je možné dosáhnout saturací těchto vazeb. Zvláště u na-
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nokrystalů CdSe byla nezářivá rekombinace úspěšně potlačena překrytím jejich povrchu vrst

vou ZnS [25] nebo CdS [26], jak už jsme se o tom zmínili v předchozích kapitolách. Alterna

tivně bylo v nanokrystalech CdS dosaženo podobného efektu pomocí Cd(OH)2 [105]. V sou

ladu s těmito dřívějšími pozorováními vlivu saturace nenasycených povrchových vazeb na 

účinnost luminiscence, mohlo by být expozicí vyvolané zvýšení účinnosti fotoluminiscence 

vysvětleno pomocí fotoindukované pasivace určitých povrchových stavů nanokrystalů. Pro 

ověření této hypotézy jsme provedli další experimenty. 

Na obrázku 6.6 je fotoluminiscenční spektrum vzorku I. Spektrum je typické pro nano

krystaly CdSe a už jsme jej viděli vícekrát v předchozích kapitolách. Jak jsme několikrát 

uvedli připisujeme fotoluminiscenční pás na dlouhých vlnových délkách (kolem 850 nm na 

obrázku 6.6) rekombinaci hluboko zachycených děr s elektrony ve vnitřních stavech nano

krystalů a pás na kratších vlnových délkách (okolo 610 nm na obrázku 6.6) interpretujeme 

obvykle jako rekombinaci nosičů ve vnitřních stavech nanokrystalů, případně v mělkých pas

tech. Spektrum vzorku II, který byl připraven z roztoku se zvýšenou koncentrací CdS04, bylo 

kvalitativně stejné a rozdíl spočíval hlavně v podstatně vyšší účinnosti luminiscence, tak jak 

jsme o tom psali v kapitole 5.4. 
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Obr. 6.6 Fotoluminiscenční spektra vzorku I na vzduchu (plná 
čára a ve vakuu {čerchovaná čára). 

Na obrázku 6.6 je rovněž ukázáno fotoluminiscenční spektrum vzorku I umístěného ve 

vakuu. Odtud je zřejmé, jak značný vliv na vlastnosti fotoluminiscenčního spektra vzorku I 

(film typu A) má jeho okolí, popřípadě tlak vzduchu. To platí obecně pro naše vzorky, jak vy-
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pěstované na křemíku, tak na skle. Účinnost fotoluminiscence v obou luminiscenčních pásech 

a energetická pozice krátkovlnného fotoluminiscenčního maxima s rostoucím tlakem vzduchu 

rostou, jak je z obrázku 6.6 patrné. Absorpční spektrum tenkých filmů CdSe na okolní atmo

sféře nezávisí. Tento efekt, který je plně reprodukovatelný, může být interpretován jako pasi

vace specifických povrchových stavů vodou, která je přítomna ve vzduchu [17]. Pasivovány 

jsou zřejmě elektronové pasti, čemuž napovídá skutečnost, že změna v intenzitě při přechodu 

vzduch - vakuum není tak výrazná u dlouhovlnného pásu, který pochází od hluboko zachyce

ných děr. 
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Obr. 6.7 Evoluce fotoluminiscenčního spektra vzorku III při 

expozici ve vakuu. Časový vývoj osvitem vyvolaných změn je 
naznačen šipkami. 

900 

Jak se ukázalo, je přítomnost okolního vzduchu nezbytná i pro pozorování expozicí vy

volaného nárůstu účinnosti fotoluminiscence. Při sledování evoluce fotoluminiscenčního 

spektra vzorku III při expozici ve vakuu (tlak cca 2 Pa) se ukázalo, viz obrázek 6.7, že za 

těchto podmínek vede osvit vzorku ke změnám tvaru spektra, avšak k výraznému nárůstu in

tenzity v oblasti jeho krátkovlnného pásu nedochází. Naopak velmi výrazně poklesne intenzi

ta luminiscence pasťového pásu, stejně jako na vzduchu. V oblasti krátkovlnného maxima do

jde k jistému potlačení luminiscence v okolí 610 nm a naopak se vyvine nová luminiscence 

v okolí 570 nm, u níž však pokračující osvit ve vakuu nevede k nárůstu její intenzity. Podob

ný spektrální posuv nastává i při osvětlení vzorku na vzduchu, jak je vidět z dolního vložené

ho grafu na obrázku 6.5. Spektrální pozice krátkovlnného fotoluminiscenčního pásu osvětle-
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ného vzorku tak nezávisí na tlaku. Vysvětlením změn spektra ve vakuu je zřejmě buď pasiva

ce povrchových pastí fotogenerovanými nosiči, které svým zachycením změní stav specifické 

pasti a omezí zářivou rekombinaci v dlouhovlnné oblasti, nebo fotoindukovaná pasivace ze 

zbytkového vzduchu v nedokonalém vakuu. 

Máme tedy několik experimentálních pozorování, která podporují interpretaci maxima 

v okolí 570 nm jako zářivou rekombinaci nosičů náboje mezi vnitřními stavy nanokrystalů. 

Toto maximum se objevuje po pasivaci povrchu vlivem osvětlení a jeho pozice nezávisí na 

tom, zda je v okolí vzorku vzduch nebo vakuum. 

Dále se ukázalo, že v našich podmínkách je pro pozorování nárůstu intenzity fotolumi

niscence při expozici na vzduchu nezbytný rovněž křemíkový substrát, neboť vzorky vypěs

tované z identických roztoků a za identických podmínek na skle vykazují při expozici nanej

výš malý pokles intenzity fotoluminiscence, podobný dobře známému efektu fotodarkeningu 

v nanokrystalech CdSe ve skleněné matrici. 
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Obr. 6.8 Vývoj luminiscence vzorku C v závislosti na expozici a následné chování 
pozměněného vzorku. Vývoj velikosti maxima krátkovlnného luminiscenčního 
pásu, pfi počáteční a každé další souvislé expozici(•), bez souvislé expozice (o) a 
během vyčerpávání vzduchu (~). lnset - vývoj polohy krátkovlnného maxima, 
symboly mají stejný význam jako na hlavním grafu. 

Test trvalosti změn luminiscenčních vlastností vzorku III vyvolaných osvitem je ukázán 

na obrázku 6.8, na kterém je ukázána časová evoluce intenzity fotoluminiscence v maximu 

krátkovlnného pásu. Po počátečním nárůstu intenzity luminiscence, který byl vyvolán souvis

lým osvitem 90 fs pulsy na vlnové délce 390 nm, jsme změnili způsob osvětlení vzorku na 
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přerušované, kdy jsme na vzorek svítili pouze během nahrávání luminiscenčních spekter. 

Z obrázku 6.8 je vidět, že tento způsob osvětlení vedl k dalšímu nárůstu intenzity fotoluminis

cence. Když jsme znovu nastolili souvislé osvětlení, intenzita fotoluminiscence se vrátila zpět 

na svoji, původním osvitem zesílenou, hodnotu. Malý rozdíl v intenzitě luminiscence při obou 

způsobech osvětlení může být připsán dobře známé skutečnosti, že intenzívní zahřívání vzor

ku vede k posílení nezářivých rekombinačních procesů. Dalším, na obrázku 6.8 zcela zřetel

ným, jevem je značný pokles intenzity fotoluminiscence po odčerpání vzduchu z okolí vzor

ku. Tento pokles není pouhým znovunaplněním vzduchem zcela odčiněn, jak je z obrázku 6.8 

rovněž vidět. Na vloženém grafu v obrázku 6.8 je ukázán vývoj polohy hlavního lumiscenční

ho maxima během právě popsaného zkoumání trvalosti fotoindukovaných změn. Zde je opět 

patrné, že po počátečním, osvitem vyvolaném, posunu maxima ze zhruba 615 nm na koneč

ných asi 590 nm již k dalšímu výraznějšímu vývoji v jeho poloze nedochází, a to ani po od

čerpání vzduchu z okolí vzorku. To je v souladu s dříve uvedeným pozorováním vývoje polo

hy maxima krátkovlnného luminiscenčního pásu při expozici vzorku ve vakuu a konstatová

ním jeho nezávislosti na stavu vakuum - vzduch, na rozdíl od luminiscence nepozměněného 

vzorku, viz obrázek 6.6. 

Nakonec jsme se zabývali také intenzitní závislostí zde popisovaného jevu fotoinduko

vaných změn. Při tomto se ukázalo, že rychlost nárůstu intenzity fotoluminiscence v krátko

vlnné oblasti je přímo úměrná intenzitě osvětlení. 

Pokud jde o vzorky I a II, nebyl u nich jev fotoindukovaného zesilování luminiscence 

zdaleka tak výrazný. U vzorku I k malému nárůstu došlo, avšak se zanedbatelným spektrálním 

posunem hlavního luminiscenčního maxima. Vzorek II žádné zesílení intenzity fotoluminis

cence s osvitem nevykazoval. Z kapitoly 5.4 však víme, že vzorky typu C již mají povrch pa

sivovaný z přípravy a zřejmě tedy neobsahují stavy, které by bylo možné osvitem ovlivnit. 

Oproti tomu o filmech typu A víme z kapitol 5.3 a 6.1, že jistě mají povrchové stavy citlivé 

k pasivaci a ovlivňující fotoluminiscenční spektrum. Dokonce posuv hranového luminiscenč

ního pásu ve filmu typu A, vyvolaný působením čpavku, je možné dát do souvislosti se zde 

pozorovaným posunem vlivem osvětlení ve vzorku Ill, který je také typu A. 

6.2.2 Diskuse 

Výše popsaná pozorování ukazují, že osvětlení vede ke dvěma výrazným změnám ve fotolu

miniscenčním spektru vzorku III. Prvním a výraznějším z nich je značný, až dvacetinásobný 

nárůst intenzity fotoluminiscence v oblasti krátkovlnného maxima, které nenastává, pokud je 

vzorek osvětlen ve vakuu. Tento jev je s největší pravděpodobností způsoben pasivací nezáři

vých rekombinačních kanálů. Mechanismem tohoto procesu (fotoaktivace) je zřejmě fotoin-
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dukovaná adsorpce některé složky vzduchu. Stejný závěr byl učiněn i v [50] a adsorbovaná 

látka byla identifikována jako voda. Tento náš závěr byl později potvrzen i v [52], kde je uká

záno, že nárůst intenzity fotoluminiscence závisí na relativní vlhkosti vzduchu. Druhou změ

nou, indukovanou osvitem vzorku, je změna polohy krátkovlnného luminiscenčního pásu, 

která nastává při osvětlení vzorku III (typ A) na vzduchu i ve vakuu. Ta je zřejmě vyvolána 

saturací specifických pastí zachycením fotoexcitovaného nosiče náboje, a nevyžaduje tedy 

přítomnost vzduchového okolí. Jejím důsledkem bude pravděpodobně i značný pokles foto

luminiscence v dlouhovlnném pásu, který rovněž nastává s expozicí na vzduchu i ve vakuu. 

Zajímavá je skutečnost, že u našich vzorků, připravených metodou chemické depozice, 

jsme pozorovali zesilování luminiscence pouze u vzorků, připravených na křemíkovém sub

strátu. Tato skutečnost se však nepotvrdila v jiných pracích (např. [50, 52]), kde byly nano

krystaly CdSe připraveny na skle. Způsob jejich výroby byl však jiný, a sice koloidně che

mickou cestou, a tím pádem bylo jiné i jejich nanesení na substrát. Zde může hrát způsob pří

pravy zcela zásadní roli, protože v metodě chemické depozice rostou nanokrystaly přímo na 

substrátu a přechod substrát - film může mít pro různé substráty zcela jiný charakter. Tento 

přechod může u našich tenkých filmů ovlivňovat jejich vlastnosti. Vzájemná poloha energe

tických pásů v p-typovém křemíku (náš substrát) a energetických hladin v našich nanokrysta

lech by měla vést k přenosu fotoexcitovaných elektronů mezi substrátem a nanokrystaly. 

Elektrostatické nabíjení nanokrystalického filmu může pak vést k jak elektrochemickým reak

cím, tak ke coulombickému působení mezi adsorbovanými a adsorbujícími částicemi. U skle

něného substrátu není zřejmě pro filmy, vyrobené metodou chemické depozice, přenos náboje 

mezi substrátem a filmem možný, což znemožňuje účinnou adsorpci z okolního vzduchu, pří

padně efektivní blokování nezářivých rekombinačních kanálů. Fotoindukované zesilování fo

toluminiscence jsme pozorovali i u vzorku I. V tomto případě však šlo o mnohem menší ná

růst intenzity luminiscence a spektrální posuv krátkovlnného luminiscenčního maxima byl 

zcela zanedbatelný. Jediným rozdílem mezi vzorky I a III je za specifických podmínek, viz 

výše, připravená tenká vrstva mezi substrátem a nanokrystalickým filmem ve vzorku III. Tato 

vrstva, která způsobuje, že celý proces nabývá na efektivitě, zřejmě mění přechod mezi kře

míkovým substrátem a nanokrystalickým filmem nebo vede k vytvoření určitých míst na po

vrchu křemíku, která působí jako katalyzátory, zefektivňující fotoindukované reakce [17]. 

Kombinace křemíkového substrátu a této tenké vrstvy, zřejmě bohaté na Cd(OH)2, je pravdě

podobně pro pozorovaní popsaného efektu ve vzorcích připravených metodou chemické de

pozice klíčová. Nasvědčovaly by tomu i poznatky uvedené v [111], kde byly struktury po

dobné našemu vzorku III zkoumány se zajímavými závěry. 
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6.2.J Jednoduchý kinetický model 

Pro popis závislosti účinnosti fotoluminiscence na době osvětlení a jeho intenzitě, jsme navrh

li následující fenomenologický kinetický model. Podle výše navrženého mechanismu fotoin

dukovaného zesilování fotoluminiscence je tento jev přímo spojen s adsorpcí, nejspíše vody, 

ze vzduchu. Pokud předpokládáme, že intenzita fotoluminiscence je přímo úměrná počtu ad

sorpcí změněných nanokrystalů v osvětleném místě vzorku, zajímá nás vlastně rychlost, s ja

kou se mění počet těchto fotoaktivovaných nanokrystalů. Změny tohoto počtu v závislosti na 

čase lze popsat následující jednoduchou kinetickou rovnicí 

dN 
- = k(N0 -N)I, 
dt 

(6.1) 

kde N je počet fotoaktivovaných nanokrystalů, No je počet všech nanokrystalů v osvětleném 

místě vzorku, I je intenzita osvětlení a k je rychlostní konstanta. Normalizovaný výsledek 

rovnice (6.1) je zobrazen jako plná čára v horním vloženém grafu na obrázku 6.5. Souhlas 

s experimentálními daty je velmi uspokojivý, což ukazuje na skutečně jednostupňovou pod

statu pozorovaného jevu. Nárůst intenzity fotoluminiscence na každé vlnové délce krátkovln

ného luminiscenčního pásu může být dobře popsán tímto monomolekulámím modelem s po

někud odlišnými rychlostními konstantami. 

6.2.4 Závěr 

V této kapitole jsme popsali naše zkoumání velice zajímavého jevu fotoindukované fotolumi

niscence v nanokrystalech CdSe připravených metodou chemické depozice. V době, kdy jsme 

tento výzkum prováděli (rok 2001, 2002), se jednalo o poměrně nový jev. Od té doby již situ

ace pokročila a dnes je identifikováno několik procesů, které se v nanokrystalických filmech, 

připravených různými způsoby, při expozici odehrávají (viz kapitola 3.4). Vstupem do této 

oblasti základního, a možná i aplikovaného, výzkumu může být zde citovaná literatura. 

U nanokrystalických filmů CdSe připravených metodou chemické depozice jsme jako 

příčinu značného zesílení intenzity fotoluminiscence v krátkovlnném spektrálním pásu identi

fikovali adsorpci vody z okolního vzduchu, která pro fotoexcitované nosiče znepřístupňuje 

nezářivé rekombinační kanály. Ukázali jsme, že se jedná o jednostupňový proces a experi

mentální data jsou dobře zachycena uvedeným monomolekulámím modelem. 
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7. SHRNUTÍ A ZÁVĚR 

Za dlouhou dobu, co jsou nanokrystalické materiály intenzivně studovány, se jejich výzkum 

stále rozšiřuje a stále nově navrhované aplikace stimulují další výzkum jejich základních 

vlastností v různých oblastech. Objevují se návrhy nových aplikací a nových struktur vykazu

jících žádané vlastnosti. Byly zkonstruovány součástky využívající jedinečných vlastností 

nízkodimenzionálních struktur, které jsme krátce popsali v první části této práce. Od poměrně 

starého využití kvantových jam například v polovodičových laserech po jednoelektronové 

tranzistory využívající energetickou strukturu kvantových teček. 

Nanokrystaly CdSe patří od počátků tohoto výzkumu k modelovým systémům, na nichž 

se studují vlastnosti prostorového omezení. Měření dynamik absorpce a fotoluminiscence pří

padně obecně polarizace v nich dává informace o elektronových a děrových stavech v nano

krystalech a relaxaci a rekombinaci fotoexcitovaných nosičů. V nanokrystalech CdSe byly 

zkoumány v řadě prací různými metodami. 

V disertační práci jsme se zabývali různými vlastnostmi nanokrystalických filmů CdSe 

připravených metodou chemické depozice z roztoku za pokojové teploty. Zkoumali jsme jak 

vliv různých parametrů přípravy na vlastnosti připravených filmů, tak optické vlastnosti na

nokrystalických filmů samotné. Vyšlo najevo, že postupem přípravy případně následnými 

úpravami lze chování filmů silně ovlivnit různými směry. 

Ukázali jsme zásadní vliv volby substrátu na morfologii nanokrystalických filmů na mi

krometrové škále. Zatímco na skleněném substrátu vede náš postup přípravy ke kvalitním 

homogenním nanokrystalickým filmům, pěstování na substrátu tvořeném sklem s naprášenou, 

přibližně 20 nm tlustou, vrstvou amorfního uhlíku vede k velmi porézním nanokrystalickým 

filmům, které jsou na mikrometrové škále tvořeny sférickými shluky nanokrystalů o velikos

tech několika stovek nanometrů. Velikost těchto shluků závisí na době přípravy, podobně jako 

tloušťka filmu pěstovaného na skle. Pozorovanou závislost mikrometrové morfologie filmů na 

volbě substrátu jsme v našem konkrétním případě interpretovali jako důsledek překrytí reak

tivních hydroxylových skupin na povrchu skla amorfním uhlíkem. Toto překrytí zabránilo 

účinné nukleaci na povrchu substrátu. 

Dále jsme se zabývali vlivem osvětlení při přípravě filmu na jeho vlastnosti. Tentokrát 

jsme se soustředili na to, jak je ovlivněn signál nelineární absorpce a dynamika fotoexcitova

ných nosičů. Zde se projevil vliv osvětlení zejména na spektrální závislost dynamik diferenci

ální propustnosti a dynamik fotoluminiscence. Rovněž jsme pozorovali ovlivnění váhy nej

rychlejší složky dynamik a především celkově nižší homogenitu filmů připravených ve tmě. 
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K chování dynamik se v tomto závěru ještě souhrnně vrátíme a uvedeme souvislosti pro 

všechny zkoumané typy nanokrystalických filmů CdSe. 

Dalším parametrem, o kterém jsme zjistili, že má zásadní vliv na vlastnosti nanokrysta

Iických filmů, je koncentrace CdS04 v růstovém roztoku, kterou jsme měnili v intervalu 66 

mmol/I - 183 mmol/I. Touto koncentrací je nápadně ovlivněn průměr nanokrystalů v připra

veném filmu, který se změní z- 5,8 nm (66 mmol/I) na- 5,2 nm (183 mmol/I) při jinak stej

ných podmínkách přípravy. Především jsou však silně ovlivněny fotoluminiscenční vlastnosti 

filmů. Při zvýšené koncentraci CdS04 v růstovém roztoku vzroste celková účinnost fotolumi

niscence a značná část vyzářeného výkonu se přesune z pasťového luminiscenčního pásu do 

hranového. Silně jsou rovněž ovlivněny dynamiky fotoexcitovaných nosičů, které se značně 

zpomalí a téměř zcela pozbudou svoji nejrychlejší složku. 

Studium dynamik fotoexcitovaných nosičů v našich nanokrystalických filmech CdSe, 

zejména prostřednictvím diferenciální propustnosti, bylo nejdůležitějším úkolem předkládané 

disertační práce a vyžadovalo zprovoznění zcela nového experimentálního uspořádání využí

vajícího fotonické vlákno jako zdroj spektrálně širokých optických pulsů. Pomocí tohoto no

vého uspořádání jsme byli schopni získat a porovnat chování dynamik pro různé typy vzorků 

CdSe, které byly pro naši laboratoř dříve spektrálně nedostupné. V chování dynamik jsme 

ukázali řadu společných rysů a rozdílů, jež nám umožnily vytvořit ucelený obraz o mecha

nismech určujících relaxaci fotoexcitovaných nosičů v nanokrystalech CdSe připravených 

metodou chemické depozice. 

Ve všech našich vzorcích jsme v okolí jejich nejnižšího absorpčního maxima pozorovali 

saturaci absorpce, která byla důsledkem plnění, zejména elektronových, kvantových stavů. 

Značný rozdíl pro jednotlivé vzorky jsme pozorovali ve spektrální závislosti dynamik v počá

tečních stádiích relaxace fotoexcitovaných nosičů. Ukázalo se, že filmy CdSe připravené při 

osvětlení vykazují velmi silnou a monotónní spektrální závislost dynamik diferenciální pro

pustnosti, která pro krátké vlnové délky doznívá velmi rychle (- 1 ps) a výrazně se zpomaluje 

pro dlouhé vlnové délky. Tato spektrální závislost je částečně potlačena pro filmy připravené 

ve tmě a téměř zcela zmizí pro filmy připravené z roztoků o zvýšené koncentraci CdS04 a pro 

filmy připravené při osvětlení na něž působil 5 minut 4% roztok amoniaku. Tento dramatický 

rozdíl mezi jednotlivými filmy jsme interpretovali dostupností/nedostupností povrchových 

elektronových stavů, pastí, v nanokrystalech. Pokud jsou tyto stavy snadno dostupné, což je 

případ filmů typu A, vedou k rychlému záchytu elektronů z výše ležících stavů, které určují 

signál pro krátké vlnové délky. Delší vlnové délky pak monitorují již i tyto níže ležící stavy, 

jejichž podíl na celkovém signálu stále roste, což má za následek zpomalování pozorované 

relaxace elektronů. Souhrnně je situace znázorněna na obrázku 5.11. Různé procedury při pří-
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pravě filmů nebo po ní pak ovlivňují dostupnosti těchto stavů. Ve filmech typu C připrave

ných z roztoků s přebytkem kadmia nejsou tyto pasti prakticky vůbec dosažitelné. Pozorované 

působení amoniaku na spektrální závislost dynamik pak ukazuje, že stavy zodpovědné za tuto 

závislost jsou skutečně spojeny s povrchem a jejich střední vzdálenost od nejnižších objemo

vých stavů v nanokrystalechje - 70 meV. Amoniak tyto stavy zřejmě pasivuje a odvádí elek

trony mimo stavy podílející se na signálu diferenciální propustnosti. To, že postup přípravy 

ovlivňuje zejména zastoupení nejrychlejších komponent dynamik fotoexcitovaných nosičů, 

jsme ověřili porovnáním těchto dynamik v jednotlivých filmech pro dlouhé časy, až 4 ns, ve 

spektrálních pozicích nejnižších absorpčních maxim. Zde se ukázalo, že tyto dynamiky mo

hou být vystiženy troj- až čtyř- exponenciálním dozníváním. (Čtyřexponenciální doznívání je 

nutné pro vzorky připravené z roztoků o standardní koncentraci CdS04 (66 mmol/I), aby vy

stihlo velmi rychlou počáteční relaxaci spojenou zřejmě s výše diskutovanými pasťovými sta

vy.) Dynamiky v jednotlivých vzorcích mají společné tři časové konstanty (12 ps, 240 ps, 4,7 

ns) a liší se pouze jejich vahami, případně přidáním jedné ·subpikosekundové komponenty. 

Společné časy ukazují na skutečnost, že pomalejší relaxační mechanismy jsou v různě připra

vených nanokrystalech podobné a různé typy filmů se liší zejména jejich zastoupením. Sou

díme, že nejrychlejší komponenty jsou spojeny s povrchovými relaxačními kanály a pasťmi 

zodpovědnými za případnou výraznou spektrální závislost dynamik. Dlouhé relaxační časy 

pak pocházejí od postupem přípravy neovlivňovaných relaxační a rekombinačních kanálů, 

jako je například rekombinace z nejnižších vnitřních kvantovaných stavů. 

Původ pastí nebo rekombinačních kanálů zodpovědných za výraznou spektrální závis

lost dynamik fotoexcitovaných nosičů u filmů připravených při osvětlení, není dosud zcela 

jasný. Pravděpodobně se však jedná o stavy odvozené od nevysycených vazeb kadmiových 

iontů na povrchu nanokrystalů. Nabízí se ale také možnost, že pozorované vlastnosti dynamik 

fotoexcitovaných nosičů jsou v těchto filmech určovány nikoliv vlastnostmi izolovaných na

nokrystalů, ale kolektivními jevy v hustě uspořádaných nanokrystalických filmech. Pozoro

vaná velmi rychlá počáteční relaxace by tak mohla být důsledkem přechodu elektronů z men

ších nanokrystalů do sousedních větších. Vzhledem k vysoké rychlosti, se kterou by se to mu

selo dít, lze vyloučit rezonanční přenos excitační energie a uvažovat spíše o přesunu elektro

nu. Tento mechanismus by dobře vysvětloval zpomalování dynamik při prodlužování sondo

vací vlnové délky, protože pro krátké vlnové délky sondujeme především situaci v nejnižších 

excitovaných stavech nejmenších nanokrystalů, které mají s velkou pravděpodobností většího 

souseda. S rostoucí vlnovou délkou sondování sledujeme stále větší nanokrystaly, u nichž 

pravděpodobnost existence větších nanokrystalů v bezprostřední blízkosti klesá a relaxace je 

dána procesy v rámci jednoho nanokrystalu. Různé postupy přípravy by pak měly na uvedené 
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vlastnosti filmů vliv prostřednictvím ovlivňování spojení mezi sousedními nanokrystaly, které 

by bylo nejvýraznější u filmů typu A připravených na světle, a naopak u filmů připravených 

z roztoků se zvýšenou koncentrací CdS04 by byly nanokrystaly téměř izolovány, zřejmě 

v důsledku kvalitních povrchů. Ve filmech ovlivněných amoniakem by pak zřejmě došlo 

k rozrušení vodivých spojení mezi nanokrystaly a tak k potlačení přenosu a ztrátě spektrální 

závislosti dynamik. Další nápovědou by mohl být i menší Stokesův posun patrný u filmů bez 

spektrální závislosti dynamik oproti filmům, kde tuto závislost pozorujeme. Ve filmech, 

v nichž by docházelo k přesunu elektronů, by totiž k fotoluminiscenci přispívaly především 

větší nanokrystaly, což by vedlo k jejímu červenému posuvu, v souladu s pozorováním. 

V hlavním textu této práce jsme se úspěšně drželi interpretace prostřednictvím blíže neurče

ných povrchových relaxačních kanálů a pastí, nicméně možnost, že touto pastí je větší sou

sední nanokrystal je velmi zajímavá a stála by za další ověření. Schéma na obrázku 5.11 by 

v takovém případě zůstalo v platnosti, ale stavem PS 1 by byl přímo stav OS2. Výpočet dyna

mik z distribuce energií ve filmu by se mírně zkomplikoval, ale zachoval by si velkou závis

lost na přesném tvaru distribuce a především by opět vedl k spektrálně závislým dynamikám. 

Náznakem výše zmíněného ověření této hypotézy by mohl být obrázek 4.16, kde jsme měření 

spektrální závislosti dynamik (ekvivalentní ostatním měřením spektrálních závislostí dynamik 

v této práci) provedli pro nanokrystaly CdSe ve skleněné matrici. Zde k žádnému přenosu jis

tě nedochází, a spektrální závislost (patrná po nanormování dynamik) je zde velmi podobná té 

zjištěné u filmů typu C. Samozřejmě to však není důkaz správnosti právě uvedené hypotézy. 

Posledním jevem, kterému jsme se v předložené práci věnovali byl nárůst účinnosti fo

toluminiscence nanokrystalických filmů v důsledku osvitu intenzivním modrým světlem. Ten

to jev jsme interpretovali na základě různých experimentů jako důsledek fotoindukované ad

sorpce vody na povrch nanokrystalů a následnou pasivaci jistých pasťových stavů. Navrhli 

jsme jednoduchý kinetický model, který postihuje jednostupňovou povahu pozorovaného pro

cesu. V tomto případě pasivované stavy mohou přímo souviset s povrchovými stavy, o kte

rých jsme psali výše, a které jsou zodpovědné za spektrální závislost dynamik diferenciální 

propustnosti. 

Přes rozsáhlý výzkum CdSe nanokrystalů stále není otázka jejich energetických stavů 

uspokojivě vyřešena. Objemové stavy, počítané v rámci aproximace efektivní hmotnosti od

povídají spíše „velkým" nanokrystalům. Problematické jsou malé nanokrystaly a energetické 

stavy odvozené od povrchu. Informace o jejich existenci a energetické poloze jsou pouze ne

přímé, z experimentů jako je vodivostní spektroskopie, časově rozlišená spektroskopie nano

krystalů s různě upravenými povrchy atd. Tato práce ukazuje, jak tyto stavy ovlivňují některé 

vlastnosti nanokrystalů a přináší informace o energetické poloze a povaze těchto stavů. Zkou-

118 



mány byly nanokrystaly připravené metodou chemické depozice, ale shoda mezi našimi a pu

blikovanými výsledky ukazuje, že závěry lze považovat za obecné pro CdSe nanokrystaly. 

Nanokrystaly CdSe připravené metodou chemické depozice tak, jak jsme je představili 

v této práci, jsou jistě atraktivním materiálem pro další výzkum. Především se nabízí možnost 

pokračovat v ověření existence delokalizovaných stavů mezi sousedními nanokrystaly, které 

by vedly k přestupu elektronů,jakjsme o tom psali výše. Zajímavé výsledky by mohlo přinést 

i další studium mikrostruktorovaného materiálu, který je výsledkem chemické depozice na 

vrstvu amorfního uhlíku. Sférické shluky nanokrystalů, které takto vznikají by mohli v bu

doucnu skutečně fungovat jako mikrodutiny. Bylo by však třeba dobře zvládnout jejich pří

pravu. Zejména pokud jde o jejich velikosti a hlavně distribuci velikostí. Další zajímavé vý

sledky by mohlo přinést podrobné studium vysoce luminiskujících filmů připravených ze sra

ženiny v roztocích s vysokou koncentrací CdS04. Luminiscence těchto filmů je spektrálně 

velmi široká a mohla by mít značné praktické aplikace jako velmi účinný zdroj bílého světla 

použitelný v běžném životě. Určitým negativem všech nanokrystalů CdSe je v tomto směru 

obsah kadmia. Kadmium je považováno za kumulativní karcinogen a existuje snaha jej z běž

ného života zcela odstranit. Z tohoto hlediska ovšem nedopadá dobře ani selen. 

Ať už jsou v budoucnu v laboratoři zkoumány jakékoliv materiály bude je možné analy

zovat i pomocí spektrálně širokých světelných pulsů získaných generací superkontinua v mik

rostrukturovaném fotonickém vlákně. Kontinuum bylo důkladně prozkoumáno z řady hledi

sek a jeho způsobilost pro spektroskopická měření byla prakticky ověřena. Pro vlákno bylo 

navrženo a kompletně vyzkoušeno fungující experimentální uspořádání, které se zcela osvěd

čilo a ze superkontinua učinilo experimentální prostředek použitelný v běžném laboratorním 

provozu. 
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S.DODATKY 

V této poslední části uvedeme dva dodatky, které se k naší práci vztahují jen nepřímo. 

V prvním dodatku uvedeme stručný popis šíření laserových pulsů v optických vláknech a 

vznik solitonu, bez nároku na uvedení větších detailů vyjdeme z [62, 63, 77]. Druhý dodatek 

by měl posloužit jako detailní návod na měření s fotonickým vláknem a umožnit tak rychlý 

začátek práce dalším uživatelům. Oba dodatky rozšiřují kapitolu 4.3 a zároveň na ni navazují. 

8.1 ŠÍŘENÍ OPTICKÝCH PULSŮ V OPTICKÝCH VLÁKNECH - SOLITONY 

Šíření elektromagnetického pole ve vlnovodných strukturách lze popsat skalární vlnovou rov

nicí 

2 1 a1 a2 

V E - -, - 2 E = µ 0 -, P, 
c- a1 a1- (8.1) 

kde E je intenzita elektrického pole, c je rychlost světla ve vakuu, µ 0 je permeabilita vakua a 

P je polarizace indukovaná ve vlnovodu elektrickým polem. Polarizaci lze vyjádřit jako moc

ninný rozvoj v intenzitě elektrického pole, tedy P = &0 (z(i) E + z'2
) E2 + z(J) E3 + · · ·), kde &0 

je permitivita vakua a z(;) jsou elektrické susceptibility i-tého řádu. Jednotlivé nelineární čle

ny v rozvoji polarizace jsou zodpovědné za nejrůznější nelineárně optické jevy. V křemenném 

skle jsou susceptibility sudých řádů zanedbatelné z důvodu centrální symetrie a susceptibility 

vyšších řádů než třetího jsou zanedbatelné obecně. 

Předpokládáme-li elektrické pole ve tvaru pulsu s pomalu se měnící obálkou A, šířícího 

se ve směru osy z se střední konstantou šíření Pa střední frekvencí {t)0 , tedy 

E(z,t) = A(z,t )e-i(/1:-lllo'), (8.2) 

je možné pro obálku A v souřadné soustavě pohybující se spolu s pulsem grupovou rychlostí 

v = p1-
1 odvodit z (8.1 ), při započtení nelineární polarizace jako poruchy, následující rovnici 

a ( ) a ( T) L. k+1 Pk ak A( T) -A z T --A z - I --- z = az ' 2 ' k~2 k! aTk ' 
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kde T = t - p1z, a jsou ztráty ve vlákně, Pk jsou koeficienty Taylorova rozvoje konstanty 

šíření P okolo frekvence ((}0 a y je nelinearita vlákna (y = n2(t}0 /(cAerr ), kde n2 je nelineár

ní index lomu a Aerr je efektivní plocha módu pole). R(t) = (1 - f, )o (t) + f,h, (t) reprezentuje 

okamžitou a zpožděnou nelineární odezvu h, fotonického vlákna, s podílem /,. Zpožděná 

odezva pochází od Ramanova rozptylu a podíl /,je v křemenných vláknech 0,18 [62]. Levá 

strana rovnice popisuje lineární děje, jako je útlum a disperze, pravá strana pak děje nelineár

ní. Rovnice (8.3) se nazývá nelineární Schrodingerova rovnice a dobře popisuje šíření optic

kých pulsů delších než 50 fs. Pro kratší pulsy je třeba přímo řešit Maxwellovy rovnice. 

Analytické řešení úplné rovnice (8.3) není možné. Pokud však zanedbáme disperzi vyšší 

než druhého řádu, útlum ve vlákně a omezíme se pouze na okamžitou nelineární odezvu, do

staneme z (8.3) rovnici 

aA . P2 a2 
A .. AIAl2 -+1---=Iyn az 2 aT 2 

' 
(8.4) 

která má analytické řešení pro p2 <O, tedy pro anomální disperzi, a n2 >O. Řešeními jsou 

pak takzvané soli tony, pro které 

A(z,T)= ~sech - e 2
' 0 = Nsech - e 2

' 0 
, 

Pt2 (TJ ilP22I= (TJ ilP;I= 

IP2I lo lo 
(8.5) 

kde P je špičkový výkon v pulsu a 10 = !FWHM /1,76 je časová šířka pulsu. N určuje řád solito

nu, který je roven nejbližšímu celému číslu. Odtud je vidět, jak je řád soli tonu ovlivněn výko

nem a trváním pulsu. Pro N = 1 máme fundamentální soliton a nastává stav, kdy se efekty 

disperze a nelineární automodulace fáze právě kompenzují a puls se šíří beze změn. Pro 

N > 1 se energie vstupního pulsu rozdělí mezi N fundamentálních solitonů, z nichž k-tý, 

k ~ N má špičkový výkon Pk a délku Tk 

P. _ (2N-2k+l)
2 

p T. _ T0 

k - N 2 ' k - 2N - 2k + 1 . 
(8.6) 
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8.2 NÁVOD NA SPEKTROSKOPICKÁ MĚŘENÍ S FOTONICKÝM VLÁKNEM 

8.2.1 Volba vlnové délky 

Jako první krok je třeba provést volbu vlnové délky, kterou užijeme pro čerpání fotonického 

vlákna. V podstatě jsou na ní dva požadavky, jednak bude zřejmě určovat vlnovou délku uži

tou pro excitaci vzorku a jednak její volba ovlivní charakteristiky generovaného kontinua, jak 

jsme to popsali v kapitole 4.3, a tedy dostupné vlnové délky sondování. Na zvolené vlnové 

délce musí být rovněž dosažitelná stabilní generace vhodně dlouhých a dostatečně intenziv

ních laserových pulsů. 

8.2.2 Dovedení světla do vlákna a nastavení kompenzátoru 

Po zvolení vlnové délky je potřeba laserový svazek dovést do fotonického vlákna. Přitom, jak 

jsme uvedli v kapitole 4.3, musí projít Faradayovým izolátorem a kompenzátorem disperze 

grupových rychlostí (stlačovač). Za izolátorem by se měl svazek šířit rovnoběžně s rovinou 

optického stolu a to ve výšce zhruba 14 cm nad ním (na tuto vzdálenost je navržen kompenzá

tor disperze grupových rychlostí). Ukázalo se, že svazek vstupující do Faradayova izolátoru 

rovnoběžně s rovinou optického stolu je na výstupu odchýlen směrem nahoru. Tato skuteč

nost je nepříjemná pro kompenzátor a je tedy potřeba, aby do izolátoru vstupoval svazek mír

ně šikmo shora, tak aby za izolátorem byl rovnoběžný s rovinou stolu. Tohoto lze docílit po

mocí zrcadel před Faradayovým izolátorem. Za izolátorem je třeba umístit půlvlnou destičku, 

která společně s kompenzátorem a následným polarizátorem umožňuje regulaci výkonu vstu

pujícího do vlákna. 

Kompenzátor grupových rychlostí lze úspěšně nastavit podle návodu uvedeného v [81]. 

Nejprve se nastaví hranol I, viz obrázek 4.8, tak, aby jím světlo procházelo co nejblíže vrcho

lu, poblíž jedné jeho strany, a aby se po průchodu šířilo rovnoběžně s osou kolejnice. Pokud 

je třeba, upraví se dále poloha kruhových zrcátek tvořících rohové zrcadlo tak, aby na ně 

vstupující světlo dopadalo na stejné straně najaké prochází hranolem I. Nastavením rohového 

zrcadla dosáhneme toho, aby světlo vstupovalo do hranolu II na stejné straně najaké prochází 

hranolem I a opět co nejblíže jeho vrcholu aniž by bylo hranolem řezáno. Dále natáčením hra

nolu II zajistíme, aby se za ním svazek šířil rovnoběžně s rovinou optického stolu. Nyní po

mocí jemného natáčení otočného zrcadla, HR na obrázku 4.8, docílíme požadovanou příčnou 

vzdálenost mezi vstupním a výstupním svazkem. Práce s hranolem II a otočným zrcadlem bu

de zřejmě třeba vzájemně provázat, dokud nebude svazek vystupující ze stlačovače stejně 

vzdálen od roviny optického stolu jako svazek vstupující a dokud od sebe nebudou oba svaz

ky pokud možno maximálně vzdáleny v horizontální rovině. Je-li vše správně nastaveno zafi-
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xujeme zejména oba hranoly v požadovaných polohách a pohybem rohového zrcadla po ko

lejnici a jemnou prací s otočným zrcadlem nastavíme požadovaný koeficient grupové disperze 

optické soustavy, se kterou pracujeme. Při práci s fotonickým vláknem je třeba do pulsu za

nést anomální čerp, který předchází disperzi grupových rychlostí optických prvků za kompen

zátorem. Tu zjistíme změřením rozšíření pulsu v těchto optických prvcích. Ve stlačovači na

stane správná délka pulsu pro dvě vzdálenosti posuvného zrcadla od prvního hranolu, přičemž 

anomální čerp zavádí větší z obou vzdáleností. Správnou polohu je třeba nalézt postupným 

posouváním rohového zrcadla (a nastavováním otočného zrcadla) a měřením délek pulsů au

tokorelátorem tak,jakje to naznačeno na obrázku 4.7. 

8.2.3 Navázání světla do vlákna, počátek generace 

Nyní je třeba dovést svazek k fotonickému vláknu a navázat jej. Před navázáním prochází 

světlo polarizátorem a půlvlnou destičkou, případně teleskopem, který by měl zajistit opti

mální využití navazovacího objektivu, viz kapitola 4.3. Samotné navázání světla do vlákna je 

obecně relativně náročný úkol. Vhodný kontinuální výkon ve svazku pro začátek navazování 

je kolem 100 mW. Nejprve je vhodné docílit prostého vedení světla vláknem. Toho se nejsná

ze dosáhne se vstupním koncem vlákna dále před ohniskem navazovacího objektivu. Jemným 

pohybem vstupního konce vlákna v rovině kolmé na optickou osu navazovacího objektivu se 

snažíme dostat vlákno do svazku za objektivem. Je vhodné k tomu použít baterku a na vlákno 

si posvítit. Když se nám to povede, je vhodné použít infračervenou kameru a sledovat výstup 

z vlákna na stínítku a dalším laděním jej maximalizovat. Pak pokračujeme postupným nasou

váním vstupního konce vlákna k ohnisku vstupního objektivu a po každém pohybu tímto smě

rem maximalizujeme výstup z vlákna. Občas, při moc rychlém postupu, se signál na výstupu 

z vlákna zcela ztratí a je třeba začít znova. Když se úspěšně přiblížíme k ohnisku navazovací

ho objektivu nastane generace kontinua. Volbou vstupní polarizace si můžeme upravit konti

nuum tak, aby bylo co nejsilnější a další zpřesňování navázání tak bylo co nejpohodlnější. 

Když dojde ke generaci, je rovněž vhodné snížit vstupní výkon na minimum, aby bylo navá

zání citlivější na další nastavování a bylo docíleno co nejlepšího výsledku. Při nedokonalém 

navázání může docházet ke generaci jakéhosi falešného kontinua, které nemá žádané vlast

nosti. Děje se tak zřejmě při navázání mimo jádro vlákna. Když se to stane, je třeba pokračo

vat ve zdokonalování stávajícího navázání nebo začít znova. K dotažení navázání může občas 

pomoci i jemné posouvání vstupního svazku po vstupním objektivu, a jemné změny v úhlu 

vstupu. 
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8.2.4 Vyvázání kontinua z vlákna, prostorová filtrace 

Zde jde o umístění výstupního konce vlákna přibližně do ohniska vyvazovacího objektivu. 

Toto umístění není tak náročné jako při navázání ajedná se při něm o získání kolimovaného a 

symetrického barevného svazku za výstupním objektivem. Kolimace výstupního svazku by 

měla být dobrá a je proto vhodné ji sledovat až do velké vzdálenosti za výstupním objekti

vem. 

Jak jsme uvedli v kapitole 4.3 není svazek vystupující z vlákna homogenní, ale spíše zr

nitý s různými barvami na různých místech. Abychom pro spektroskopická měření získali 

spektrálně široký a přitom barevně homogenní svazek užíváme prostorovou filtraci prostřed

nictvím 25µm otvoru, který umisťujeme do ohniska symetrického teleskopu tvořeného čoč

kami s optickou mohutností 100 a s korigovanou chromatickou vadou. Tento teleskop umis

ťujeme do již kolimovaného výstupního svazku. Otvor je třeba mít připevněný na x-y-z posu

vu, který umožňuje snadné dosažení požadované polohy. Jemným posouváním otvoru je 

možné mírně ladit zastoupení jednotlivých spektrálních komponent ve výsledném svazku. Na 

otvoru dochází zpravidla k jisté difrakci. Z tohoto pohledu používáme pro měření nultý řád a 

další řády později odfiltrujeme například irisovou clonkou. 

8.2.5 Získání žádané spektrální komponenty 

Nyní se dostáváme k nejdůležitějšímu momentu při práci s fotonickým vláknem coby zdrojem 

spektrálně širokého sondovacího svazku, a tím je získání použitelného výstupu z vlákna na 

vlnové délce potřebované pro měření. Při výběru sledujeme spektrum světla vystupujícího 

z vlákna na spektrografu. Jak jsme uvedli v kapitole 4.3, prostředky k ladění výstupu jsou 

zejména čerpací výkon a polarizace čerpání, dále pak v menší míře prostorová filtrace. Při la

dění je třeba počítat s polarizací výstupu z vlákna a buď zvolit na pevno polarizaci, na které je 

výstupní spektrum nejbohatší a dále ji neměnit, podle obrázku 4.13 vidíme, že volbou výstup

ní polarizace ve směru Y zřejmě o mnoho nepřijdeme, nebo můžeme sledovat při ladění nepo

larizovaný výstup a posléze vybrat tu polarizaci, která nám spektrálně nejlépe vyhovuje. Při 

druhém způsobu je pak třeba doladit požadovanou polarizaci druhého svazku používaného při 

měřeních. 

Samotné naladění vlákna je vhodné provádět následujícím postupem. Nejprve je dobré 

získat přehled o chování vlákna při konkrétním navázání, tedy podívat se na vlastnosti gene

rovaného kontinua v závislosti na čerpacím výkonu a vstupní polarizaci. Při tomto zjistíme, 

jaké čerpací výkony a polarizace vedou ke kontinuu, které obsahuje světlo na žádané vlnové 

délce. Poté co získáme o kontinuu představu, je vhodné každou z možností podrobně pro

zkoumat z několika hledisek, které jsme uvedli v kapitole 4.3. Zejména jde o tvar spektra 
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v okolí zvolené vlnové délky a dostatečnou intenzitu světla na ní. Zvolená vlnová délka by 

měla být buď součástí jednoho, dobře vymezeného spektrálního pásu s jedním maximem, ne

bo by měla být lokalizována na hraně pásu maxim, hřebenu. V těchto polohách je velmi malá 

pravděpodobnost, že na výstupu bude více než jeden optický puls. Zvolená vlnová délka by 

nikdy neměla být uvnitř takového širokého pásu, kde je uvedená pravděpodobnost naopak 

značná. Dalším hlediskem je úroveň šumu. Lze říci, že pokud se intenzita na zvolené vlnové 

délce pozorovaná na spektrografu (OMA) příliš nemění při integrační době 1 O ms, bude mož

né na této vlnové délce měřit. Posledním parametrem je samotná intenzita zvolené spektrální 

komponenty, obecně samozřejmě čím intenzivnější tím lepší, avšak dolní mez nelze paušálně 

stanovit a je lépe si měření vyzkoušet. Zde může pomoci jemné doladění prostorové filtrace. 

Dalším krokem je pak nejemnější doladění prostorové filtrace, které je nejlépe provádět už na 

měřeném signálu. Ten je nakonec rozhodujícím měřítkem úspěšnosti všech předchozích úko-

nů. 
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SUMMARY 

This work was concemed with photoexcited carrier dynamics in CdSe nanocrystals prepared 

by the chemical bath deposition technique as well as with the preparation procedure itself. 

The time resolved studies of CdSe nanocrystals required the implementation of a new source 

of spectrally broad laser light. This was achieved by the generation of femtosecond continuum 

in a photonic crystal fibre. This generation is very efficient producing a very broad light con

tinuum even for unamplified input femtosecond Ti: sapphire laser pulses. This implementa

tion required the design of a new experimental setup, design and construction of group veloc

ity dispersion compensator, and thorough analyses of continuum properties together with the 

evaluation of optimal experimental procedures. 

We studied the influence of substrate on optical and mechanical properties of chemi

cally deposited films. For most substrates we obtained films of very good quality. However, 

in the case of deposition on amorphous carbon layer we obtained a film with very poor me

chanical and optical quality. By TEM analyses we discovered that this is dueto an interesting 

micrometer scale morphology, as the film on carbon layer consists of well defined nanocrys

talline spheres. These results were published in [Al]. 

The next chemical bath deposition parameter we studied thoroughly was the concentra

tion of CdS04 in the bath. By varying this parameter we were able to obtain high quality 

nanocrystals with a surface passivated by cadmium hydroxide and by cadmium-sulphato

complexes. These films have very good photoluminescence efficiency. These results are pub

lished in [A3]. 

In the whole work we studied photoexcited carrier dynamics in the films prepared and 

treated under various conditions. This enabled us to formulate an overall picture of the proc

esses goveming these dynamics in our samples. The dynamics are composed of very fast re

laxation connected with nanocrystalline surfaces and slower dynamics govemed by nanocrys

tal interior states. The latter are common to nanocrystals prepared and treated in different 

ways. The surface states, on the other hand, depend strongly on the preparation procedure and 

subsequent treatment. Our experimental data can be interpreted in terms of a simple model 

which includes only one surface state level located under the lowest quantized state. The exis

tence and accessibility of this surface state together with the nanocrystal size distribution 

within the film govems the spectral dependence of the photoexcited carrier dynamics. The 

presence of this surface state is influenced by film preparation procedure and can be removed 

by subsequent ammonia treatment of the sample. From the ammonia effect we speculate that 
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the nature of this state is probably a cadmium dangling bond. However, another intriguing 

possibility is that this state is connected with the lowest quantized state of a larger nanocrystal 

in the vicinity of the excited one. The findings about carrier dynamics were or are going to be 

published in [A2], [A4] and [A5]. 

The last topic we dealt with was the photoinduced photoluminescence enhancement. In 

this case we observed a strong effect of intense light illumination on photoluminescence effi

ciency. We attributed the enhancement to the photoinduced adsorption of water molecules 

from air on the nanocrystal surface and subsequent passivation of nonradiative recombination 

channels. We identified the monomolecular nature of the process. The results of this work 

were published in [A6]. 

In the future it would be interesting to continue the study of the properties of nanocrys

tall ine spheres, which are the result of the chemical deposition on amorphous carbon layer 

substrate. If better size and size distribution control is achieved we will be able to prepare mi

crocavities filled with highly nonlinear medium easily. 

The highly luminescent films prepared from the solution with an increased CdS04 con

centration may also find suitable application. 

It would also be interesting to further investigate the nature of the state responsible for 

the pronounced spectral dependence of carrier dynamics in chemically deposited films. Espe

cially the possibility of inter-nanocrystal electron transport is of great interest. 

Whatever material will be studied in our laboratory in the future, it may be studied with 

the help of supercontinuum generation in photonic crystal fibre as the fibre was successfully 

implemented as a useful source of spectrally broad light for ultrafast spectroscopy measure

ments. 
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