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jsme se zaměřili především na blízkou UV oblast spektra. Změřené maximum 
absorpce je na 342 nm a jedná se zřejmě o absorpci nejnižšího přechodu 
v křemíkovém nanokrystalu. K excitaci luminiscence byl použit laser o vlnové délce 
325 nm. Provedli jsme měření pro několik různých velikostí excitační intenzity. 
Pozorovaná luminiscence je lineární a nachází se v modré oblasti spektra. Zdrojem 
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1. Úvod 
 

Polovodiče jsou důležitými materiály pro optoelektroniku. Z jednoprvkových 

má největší využití v praxi nepochybně křemík, který je vhodný hned z několika 

důvodů. Patří k nejrozšířenějším prvkům v zemské kůře a je poměrně snadno 

dostupný. Rovněž technologie výroby čistého monokrystalického křemíku je 

dokonale propracována a jeho cena je díky velkému objemu výroby mnohem nižší 

než u kteréhokoliv jiného polovodiče. 

Až do nedávné doby panoval názor, že z principiálních důvodů nelze sestrojit 

křemíkový zdroj světla. Strukturou energetických stavů se totiž krystalický křemík 

řadí mezi polovodiče s nepřímým zakázaným pásem. Absorbuje viditelné i blízké 

infračervené  záření, sám však jeví pouze slabou infračervenou luminiscenci, 

měřitelnou pouze za nízkých teplot. 

  Luminiscence za pokojových teplot byla pozorována u velké skupiny 

polovodičových krystalických materiálů, které však mají přímý zakázaný pás. Ten 

umožňuje, aby zářivá rekombinace nosičů náboje převážila nad nezářivou. V případě 

přímého zakázaného pásu se totiž rekombinace, nebo-li přechodu elektronu 

z vodivostního do valenčního pásu, účastní pouze elektron a díra. Zatímco u 

nepřímého zakázaného pásu  je přechod podmíněn účastí třetí částice zaručující 

předání kvaziimpulsu. Tyto procesy jsou méně pravděpodobné, pomalejší a 

nedokáží překonat konkurenční nezářivé procesy – např. Augerova nezářivá 

rekombinace. V roce 1990 byla ale objevena silná červená luminiscence takzvaného 

porézního křemíku, což vyvolalo velký zájem vědců na celém světě. 

Porézní křemík je struktura navzájem propojených vláken a krystalků o 

velikosti několika nanometrů, skládajících se z několika stovek atomů. Tyto 

křemíkové nanokrystaly mají zcela unikátní fyzikální vlastnosti a  jejich využití 

představuje zřejmě nejslibnější cestu k zesílení luminiscence a k možnosti vytvořit 

křemíkový laser. Tím by se otevřela cesta k integraci optoelektronických součástek 

na bázi křemíku do již existující křemíkové elektroniky, což by mohlo výrazně 

ovlivnit její rozvoj. Křemíkové zdroje světla (diody, lasery) by totiž mohly být 

přímou součástí integrovaných obvodů, čímž by se značně usnadnil a zrychlil přenos 

dat. 

Na cestě ke křemíkovému laseru je však nutné překonat ještě několik překážek. 

Dosud totiž není zcela přesně znám původ luminiscence křemíkových nanokrystalů. 
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V současnosti existuje několik modelů, jak k luminiscenci dochází, ale její skutečná 

mikroskopická podstata je stále předmětem výzkumu. Při studiu původu 

luminiscence se většinou zkoumá fotoluminiscence, kdy je zdrojem buzení světlo. 

Pro aplikaci v elektronice je však nezbytně nutné, aby byl zdrojem energie, která 

v konečné fázi povede k luminiscenci, elektrický proud. Dalším úkolem výzkumu 

tedy bude cesta od fotoluminiscence k elektroluminiscenci. 

V první části této bakalářské práce jsou obecné informace o absorpci a 

luminiscenci.  Následuje shrnutí v současnosti uznávaných a publikovaných modelů 

původu luminiscence křemíkových nanokystalů, dále způsoby přípravy křemíkových 

nanokrystalů, speciálně koloidních vzorků, které byly zkoumány v této bakalářské 

práci. 

V druhé části je popis provedeného měření absorpčních  a luminiscenčních 

spekter vzorku koloidní suspenze křemíkových nanokrystalů. Jsou zde popsány 

měřící aparatury a experimentální uspořádání. Poté jsou uvedeny získané výsledky a 

jejich diskuze.  
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2. Luminiscence 
 

Jev luminiscence (původně podle délky dosvitu většinou nazývaný 

fluorescence resp. fosforescence) byl pozorován na nejrůznějších látkách 

v nejrůznějších skupenstvích včetně živých organismů. Byl zřejmě znám již na 

počátku našeho letopočtu, i když podrobné záznamy o jeho objevu na pevných 

látkách pocházejí až ze 17. století.  

V této kapitole budeme uvažovat pouze luminiscenci při nízkých excitačních 

intenzitách, tj. za předpokladů lineární optiky. 

 

 

2.1. Definice luminiscence 
 

Podle [7]  lze luminiscenci definovat jako přebytek na tepelným zářením tělesa 

v tom případě, když toto přebytečné záření má konečnou dobu trvání, podstatně 

převyšující periodu světelných kmitů. 

 Určení luminiscence podle doby trvání hluboce souvisí s podstatou věci. Záření 

lze obecně popsat pěti charakteristikami – intenzita, spektrální průběh, polarizace, 

koherentní vlastnosti a délka dohasínání. Pouze délka dohasínání však odlišuje 

luminiscenci od ostatních typů nerovnovážného záření. Při luminiscenci jsou děje 

absorpce a emise odděleny přechodnými ději a stavy (labilní a metastabilní stavy 

atomů a molekul, vnitřní fotoefekt a záchyt elektronů v krystalech apod.). Tím je i 

podmíněna konečná délka luminiscence, daleko převyšující periodu světelných 

kmitů. Ve všech ostatních případech vyzáření nerovnovážného záření vzniká a 

vymizí prakticky okamžitě (τ < 10-14 s). 

 

 

2.2. Zákony přeměny budící energie na energii luminiscenční 
 

 Zákon popisující přeměnu budící energie na luminiscenční energii byl poprvé 

zformulován Stokesem v podobě podmínky, že při luminiscenčním ději dochází ke 

zvětšení délky vlny (viz [7] str. 7). 
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                                                        .budlum λλ ≥                                                (2.2.1) 

 

 Platnost zákona se však u některých luminoforů nepotvrdila. Fyzikální obsah 

Stokesova zákona, objasněný Einsteinem, spočívá v tom, že při každém 

elementárním luminiscenčním ději se část budící energie nutně přemění na vnitřní 

energii luminiscenčního tělesa.. Porušení Stokesova zákona pak naznačuje možnost 

opačného přenosu vnitřní energie tělesa na energii luminiscenčního záření. 

 Rozšířenou formulaci Stokesova zákona podal Lommel. Podle něj celý 

luminiscenční pás, a rovněž i jeho maximum intenzity musí být vždy posunuty do 

červené oblasti spektra vzhledem k absorpčnímu pásu a jeho maximu. Na rozdíl od 

Stokesova zákona se Lommelovo pravidlo nevztahuje na elementární děje, ale na 

záření vcelku, jež se skládá z mnoha elementárních absorpčních a luminiscenčních 

dějů. Jak ukázaly pokusy, rovněž Lommelovo pravidlo není univerzálně platné. 

 Současnou formulaci zákona spektrální přeměny lze podle [7] shrnout 

v podobě dvou postulátů: 

1) Energetický výtěžek luminiscence nemůže být větší než jedna 

 

1≤ρ                                                      (2.2.2) 

 

2) Při antistokesově buzení, tj. při νν <bud , kdeν  je střední hodnota frekvence 

v emisním pásu, musí energetický výtěžek fotoluminiscence klesat s růstem rozdílu 

frekvence budνν −  a to tím rychleji, čím nižší je teplota tělesa. 

  

 

2.3. Typy luminiscence 
 

Luminiscenční děje lze obecně dělit podle celé řady kriterií (viz [7] str. 8). 

Patří mezi ně doba zhášení nebo způsob buzení. Podle doby zhášení dělíme 

luminiscenci na fluorescenci a fosforescenci. Schéma fluorescence je na obr. 2.3.1. 

Systém schopný sekundární emise záření je převeden excitací ze základní hladiny 

z na excitovanou hladinu e. Návrat systému na základní hladinu se uskuteční při 

současném vyzáření světla. Tato emise nastane v čase τ po excitaci, kde τ je střední 

                  4  



doba života systému v excitovaném stavu. Podstatné je, že při fluorescenci návrat 

systému z excitované hladiny na hladinu základní probíhá spontánně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Obr. 2.3.1: Schéma fluorescence                          

( převzato z [7])     
            Obr. 2.3.2: Schéma fosforescence           

( převzato z [7])  

 

Možné schéma popisující fosforescenci na obr 2.3.2 je komplikováno účastí 

metastabilní hladiny m (tzv. past). Systém, nejprve vzbuzený na hladinu e, může 

přejít na hladinu m. Přechod m→ z nemůže nastat a systém nemůže opustit hladinu 

m dokud nezíská aktivační energii E, která ho znovu převede na hladinu e. Emise při 

fosforescenci je tedy vzhledem k excitaci podstatně opožděna o časový interval τ, 

většinou rovný době života na metastabilní hladině m. Je-li energie E (často zvaná 

hloubka pasti) získána tepelnou aktivací, platí obecně 

 

kT
E

es
−

= .1
τ

  ,                                              (2.3.1) 

 

kde k je Boltzmanova konstanta, T absolutní teplota, s frekvenční faktor a τ střední 

doba života. 

Podle způsobu buzení lze rozdělit luminiscenci na: 

- fotoluminiscenci, vyvolanou absorpcí světelného záření 

- elektroluminiscenci, vyvolanou přiloženým vnějším elektrickým polem 

- luminiscenci, vyvolanou urychlenými částicemi (kathodoluminiscence, 

radioluminiscence) 
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- termoluminiscenci, vyvolanou zahříváním předem krátce excitovaného 

luminoforu 

- chemiluminiscenci, při níž emise světelného záření doprovází chemickou 

reakci 

- bioluminiscenci, kdy emise světla probíhá v živých organismech, atd. 

 

 

2.4. Pravděpodobnost přechodu 
 

Uvažujeme-li soubor atomů a záření v termodynamické rovnováze a při běžné 

teplotě, ukazuje se, že záření je nezávislé na druhu atomu a závisí pouze na teplotě. 

Vztah mezi hustotou záření ρ(ν) a teplotou T udává Planckův zákon. Podobně 

rozdělení atomů do různých stacionárních stavů závisí ne teplotě a tento vztah je 

shrnut v Boltzmanově zákoně. Je zřejmé, že v souboru atomů a molekul je 

rovnováha spíše dynamická než statická. Některé atomy stále absorbují záření a 

některé je vyzařují. Tyto absorpce jsou provázeny změnami stacionárních stavů 

atomů, tak že zákony zachování jsou splněny při každém individuálním pochodu. 

Bylo zjištěno, že rovnováha se udržuje, jestliže každý jednotlivý interakční pochod 

je vyrovnám vlastním reversním pochodem. 

Uvažujme převod daného atomu ze stavu 1 do stavu 2 (oba stavy 

nedegenerované) absorpcí a ze stavu 2 do stavu 1 emisí záření o frekvenci ν12 = (E2 

– E1)/h. Nechť stav 2 je stavem s vyšší energií a nechť v objemové jednotce stavu 1 

je N1 atomů, když je systém v termodynamické rovnováze při teplotě T. Potom počet 

atomů v objemové jednotce ve stavu 2 je dán vztahem (viz [7] str. 24) 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

kT
hNN 12

12 exp ν                                         (2.4.1) 

 

Počet atomů převedených absorpcí záření ze stavu 1 do stavu 2 za jednotku času 

bude úměrný ρ(ν)N1, za předpokladu, že absorpční čára je tak úzká, že ρ(ν) je 

přibližně konstantní ve spektrálním oboru, pro nějž nastává absorpce. Koeficient 

úměrnosti nazveme BB12. Za jednotku času určitá část atomů ve stavu 2 bude 

převedena do stavu 1 spontánní emisí. Jejich počet je úměrný N2 a konstantu 
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úměrnosti nazveme A21. Kromě spontánní emise existuje ještě indukovaná emise, 

jejíž velikost je úměrná hustotě záření. Koeficient úměrnosti se nazývá B21B . Princip 

rovnováhy dává 

 

( ) ( ) 221221112 NBNANB νρνρ +=   ,                                (2.4.2) 

 

což spolu s (2.4.1) vede podle [7]  na vztah 

 

( )
21

12
12

21

exp B
kT

h
B

A

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
ν

νρ                                      (2.4.3) 

 

Tento výraz je identický s Plackovým zákonem právě tehdy, když 

 

2112 BB =                                                    (2.4.4) 

a 

213

3

21
8 B

c
hA νπ

=                                                (2.4.5) 

 

Koeficienty A21, B12 a BB21 se nazývají Einsteinovy koeficienty a veličina A21 se také 

někdy nazývá “pravděpodobností přechodu“. 

 

 

2.5. Střední doba života excitovaného stavu 

 
Můžeme zavést střední dobu života excitovaného stavu τ a u dvou-hladinového 

systému podle [7] platí 

 

( ) τ
t

eNN
−

= 022                                               (2.5.1) 

 

Tedy v čase τ počet atomů v horním stavu poklesne o faktor e. Existuje-li jen jeden 

možný přechod z daného stavu, dostaneme 
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21
1 A=
τ

  ,                                                (2.5.2) 

 

kde τ je doba života stavu 2. Je-li atom ve stavu n, z něhož může emitovat v různých 

čárách (do stavu m) dostaneme, za předpokladu nízkých intenzit excitace 

(neuvažujeme nelinearity) 

 

∑=
m

nm
n

A
τ
1                                                (2.5.3) 

 

Protože v obecném případě se vedle zářivých přechodů n→m mohou uplatňovat také 

nezářivé přechody, charakterizované “pravděpodobností“ Pnm odpovídá střední doba 

života excitovaného stavu vztahu 

 

(∑ +=
m

nmnm
n

PA
τ
1 )                                           (2.5.4) 

 

 Střední doba života τ souvisí se sílou oscilátoru f (viz absorpce). Podle [7] 

dostaneme využitím vztahu pro Einsteinovy koeficienty (2.4.5) výraz 

 

f
mc

eA 3

222

21
81 νπ

τ
==   ,                                      (2.5.5) 

 

kde m je hmota elektronu a e jeho náboj. Tuto to rovnici přepíšeme do tvaru 

 

oscA
Af 21=   , kde  3

2228
mc

eAosc νπ
=   ,                             (2.5.6) 

 

přičemž Aosc se rovná pravděpodobnosti s jakou vyzařuje energie izotropní 

harmonický oscilátor. Síla oscilátoru tedy udává poměr pravděpodobností 

skutečného přechodu a odpovídajícího izotropního oscilátoru. Pro síly oscilátorů 

platí tzv. pravidlo sum 
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Nf
j

ij =∑  ,                                                (2.5.7) 

 

podle něhož je součet sil oscilátorů všech přechodů z hladiny i roven počtu 

optických elektronů N v atomu 
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3. Absorpce světla 
 

Absorpce je jedním ze základních projevů vzájemné interakce při průchodu 

světelné vlny prostředím. Hustota světelného toku není v prostředí všude stejná, 

neboť prostředí propouští jen část světla v původním směru, jinou část absorbuje a 

další rozptyluje. Pokud se pohlcená světelná energie mění v kinetickou energii 

neuspořádaného pohybu molekul absorbující látky (tj. v tepelnou energii), mluvíme 

o tzv. pravé absorpci. 

Při nízkých intenzitách záření platí pro absorpci zákon (viz [8] str. 825), který 

lze odvodit z předpokladu, že vrstvy stejné, elementární tloušťky ds zeslabí světlo 

vždy o stejnou relativní část, úměrnou šířce vrstvy. Platí 

 

ds
I

dI α−=   ,                                                 (3.1) 

 

kde dI je změna intenzity I, α je konstanta zvaná absorpční koeficient a závisí na 

prostředí a na vlnové délce světla. Integrací rovnice (3.1) dostaneme 

 

                                                          ,                                                    (3.2) seII α−= 0

 

kde I0 je intenzita v místě s = 0. Tuto rovnici můžeme přepsat do tvaru Lambertova 

zákona 

 

     τ0II =   ,                                           (3.3)   As ee −− == ατ

 

Konstanta τ se nazývá propustnost (transmise) a její záporný logaritmus A je 

absorbance.  
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4. Původ luminiscence Si nanokrystalů 
 

Skutečná mikroskopická podstata luminiscence křemíkových nanokrystalů 

zůstává stále předmětem výzkumu. Modelem vysvětlujícím řadu optických 

vlastností křemíkových nanokrystalů je tzv.kvantový rozměrový efekt. Mezi další 

navrhované mechanismy patří zejména povrchové stavy na rozhraní Si/SiO2, dále 

např.samozachycený exciton a další. 

 

 

4.1. Kvantový rozměrový efekt 
 

Kvantový rozměrový efekt je považován za vysvětlení řady optických 

vlastností nanokrystalů křemíku. Začne se projevovat, pokud geometrické rozměry 

nanostruktur dosáhnou velikostí srovnatelných s velikostí Bohrova poloměru 

excitonu aB (u křemíku aB BB ≈ 5 nm). Tehdy dojde k výraznému kvantování energií 

nosičů náboje (elektrony a díry). To vede ke značným změnám energetické struktury 

materiálu, zejména k rozšíření pásu zakázaných energií, a někdy i k přeměně 

nepřímého zakázaného pásu na přímý. Při teoretickém zkoumání problémů 

spojených s kvantovým rozměrovým efektem u polovodičů s nepřímým zakázaným 

pásem se často používá aproximace efektivní hmotnosti (EMA) a metoda těsné 

vazby. 

EMA předpokládá možnost popsat vliv atomového potenciálu krystalu na 

nosiče náboje pomocí efektivních hmotností a dále na ně pohlížet jako na volné 

částice, omezené pouze vzájemnou Couloumbickou interakcí. Použití hodnot 

efektivních hmotností z objemového krystalu pro popis nanokrystalu předpokládá 

lokální podobnost obou struktur, což je pro nepovrchové vrstvy dostatečně velkého 

krystalu splněno. 

Výpočty v rámci EMA provedli např. Takagahara a Takeda pro křemíkové 

kvantové tečky s poloměry v rozmezí 1,2 až 7 nm za předpokladu nekonečně velké 

potenciálové bariéry a také se započtením anizotropie vodivostního pásu (viz [6] str. 

210). Spočtená pravděpodobnost zářivé rekombinace vzrostla se zmenšujícím se 

poloměrem kvantových teček o více než 9 řádů magnitudy. 
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V oblasti velmi malých rozměrů (menších než aB ), kdy nanokrystaly obsahují 

pouze 10  – 10  atomů, se zdá být vhodnější než EMA aproximace těsné vazby. 

Užitím metody lineární kombinace atomových orbitalů (LCAO) Delerue a kol. 

spočetli elektronovou strukturu křemíkových kvantových teček a kvantových drátů 

(viz [6] str. 210). Nejvýraznější rozměrový efekt, tj. největší posuv absorpčních hran 

k vyšším energiím (tzv. blueshift), byl zjištěn u sférických krystalů. Výpočty 

zahrnovaly velikosti poloměrů nanokrystalů od 0,5 nm do 2,5 nm. Spočtený 

energetický posuv závisí na poloměru sféry d jako d . Hodnota exponentu je 

menší než 2, tedy menší než hodnota korespondující s výsledky výpočtů pro částici 

ve sférické jámě v rámci EMA. Autoři tedy poukazují, že přinejmenším v oblasti 

velmi malých rozměrů nelze pásy popsat prostou parabolickou aproximací. 

Z výsledků metody LCAO lze rovněž odvodit přibližování se exponentu hodnotě 2 

pro větší rozměry nanokrystalu. Huaxiang a kol. navrhli podobný model založený na 

metodě těsné vazby (viz [6] str. 211). Pro malé sférické křemíkové clustery o 

poloměrech mezi 1 a 2 nm byla spočteny elektronová struktura, maticové elementy 

dipólového momentu (které jsou úměrné síle oscilátoru) a absorpční spektra. 

V porovnáním se spektrem objemového krystalického křemíku byl ve viditelném 

spektru objeven nový absorpční peak. Se zmenšujícími se rozměry krystalu se 

posouval k vyšším energiím a síla oscilátoru rostla s jeho intenzitou. 

B

2 3

(-1.39)

Další model navrhli Hill a Halley (viz [6] str. 211). Byl založen na časově 

závislé metodě těsné vazby a na neporuchovém započtení Coloumbické interakce. 

Ve svých výpočtech uvažovali model křemíkových nanokrystalů, jejichž povrch je 

saturován vodíkovými atomy. 

Tyto tři teoretické modely shodně předpovídají vztah mezi velikostí 

nanokrystalů a energií zakázaného pásu, a naznačují tedy, že dochází ke kvantovému 

rozměrovému efektu. Pokud jsou tyto tři teoretické modely konfrontovány 

s výsledky experimentu je patrná dobrá shoda s metodou LCAO v oblasti 1 až 3 nm 

a rovněž předpovědi, které učinili Hill a Halley odpovídají dobře experimentu 

provedenému na příslušně upravených nanokrystalech. 

S rostoucím množstvím metod přípravy křemíkových nanokrystalů se ukázalo, 

že velikost nanočástic není jediným parametrem, který ovlivňuje jejich optické 

vlastnosti. Zásadní vliv má také úprava povrchů nanokrystalů. Obsazení povrchu 

cizími atomy je nevyhnutelné a zároveň potřebné. Valenční elektrony atomů 

křemíku, které se neúčastní vazby, jsou totiž příčinou defektních stavů fungujících 
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jako nezářivá centra rekombinace a snižují intenzitu fotoluminiscence. Úprava 

povrchu je však faktor, který značně komplikuje nalezení univerzálního modelu 

luminiscence. 

 

 

4.2. Siloxen 
 

Tvorba siloxenu (Si6O3H6) byla navržena jako jeden z dalších mechanismů 

(kromě kvantového rozměrového efektu) zodpovědného za viditelnou luminiscenci 

porézního křemíku. Siloxen je krystalická sloučenina obsahující řetězce Si6, kterou 

lze vytvořit epitaxí na křemíkovém substrátu, což ukázali Stutzman a kol. (viz [6] str. 

215). Protože tato tenká vrstva siloxenu  jeví silnou zelenou luminiscenci, připsali 

autoři viditelnou luminiscenci porézního křemíku právě siloxenu. Skutečně nelze 

vyloučit, že v závislosti na způsobu přípravy může porézní křemík částečně 

obsahovat různé modifikace siloxenu. Titíž autoři také detailně zkoumali 

luminiscenční spektra siloxenu a porézního křemíku. Zjistili, že po žíháni při teplotě 

400 0C jsou si obě spektra podobná. Je zde ovšem možnost, že vysoká teplota může 

způsobit modifikaci siloxenu, např. jeho oxidaci a přeměnu na křemíkové clustery 

s povrchovou vrstvou SiO2.  

Existuje celá řada argumentů proti siloxenu jako původu luminiscence. Patří 

mezi ně nestabilita siloxenu při vysokých teplotách nebo chybějící signál od Si-O 

vazeb při absorpci rentgenového záření (viz [6] str. 216). 

 

 

4.3. Povrchové stavy na rozhraní Si/SiO2

 

Zkoumáním vzorků připravených laserovou ablací nebo PECVD bylo zjištěno, 

že povrchová vrstva SiO2 značně ovlivňuje optické vlastnosti křemíkových 

nanokrystalů. Kanemitsu a kol. (viz [6] str. 214) pozorovali, že luminiscence je sice 

posunutá k vyšším energiím. Tento posuv měl však konstantní hodnotu ≈1,7 eV bez 

ohledu na velikost nanokrystalů. K vysvětlení tohoto chování byl navržen model, 

podle kterého jsou elektron-děrové páry lokalizované v povrchové vrstvě na rozhraní 

křemíku a SiO2. 
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Autoři Schimizu-Iwayama a kol (viz [1]) pozorovali na vzorcích připravených 

iontovou implantací, že pro vysoké koncentrace implantovaných iontů se poloha 

píku červené luminiscence s rostoucí plošnou koncentrací iontů posouvá od 1,7 eV 

k vyšším vlnovým délkám, že však zároveň zůstává nezávislá na době zahřátí, což 

jsou oba faktory ovlivňující velikost výsledných křemíkových nanokrystalů. Autoři 

tento rozpor vysvětlují modelem, v němž je poloha povrchového stavu nezávislá na 

velikostech nanokrystalu, ale je ovlivněna interakcí mezi blízkými nanokrystaly, 

oddělenými tenkou vrstvou SiO2.  

 
 

4.4. Samozachycený exciton 
 

Samozachycený exciton navržený G. Allanem a kol. (viz [1]) je dalším 

z mechanismů umožňujícím vysvětlit odchylky fotoluminiscence od závěrů modelu 

založeného na kvantovém rozměrovém efektu, především nezávislost luminiscenční 

energie na rozměrech nanokrystalu a veliký Stokesův posuv. 

Samozachycený exciton vznikne tak, že v pevné látce dojde vznikem excitonu 

k porušení kovalentní vazby, což má za následek deformaci okolí mříže. Realizuje-li 

se tato deformace jako prodloužení vzdálenosti dvou slabě vázaných atomů (např. na 

povrchu krystalu), může podle [1] při překročení jisté meze dojít k přechodu do 

nového metastabilního stavu, s menším rozdílem energií antivazebného a vazebného 

stavu. Této nové situaci se říká samozachycený exciton. Dojde-li pak k zářivé 

rekombinaci excitonu, vzniklý foton má menší energii, než je šířka zakázaného pásu 

nedeformovaného materiálu, což vede ke vzniku Stokesova posuvu. Následně 

dochází k návratu atomů do původních poloh. 

K tomuto procesu může s velkou pravděpodobností dojít na kovalentní vazbě 

Si-Si blízko povrchu, kde je deformace struktury nejsnadnější. Pak můžeme mluvit o 

rekombinaci z povrchového stavu příslušného samotnému nanokrystalu, která není 

nutně podmíněna existencí vrstvy SiO2. 
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5. Metody přípravy křemíkových nanokrystalů 
 

V této kapitole jsou popsány nejrozšířenější metody přípravy křemíkových 

nanokrystalů a speciálně způsob přípravy konkrétních koloidních vzorků, jejichž 

zkoumání bylo předmětem této bakalářské práce. 

 

5.1. Elektrochemické leptání 
 

Je to nejstarší metoda přípravy křemíkových nanokrystalů. Elektroche-mickým 

leptáním monokrystalického křemíku ve vodném roztoku kyseliny fluorovodíkové 

vznikne na jeho povrchu tenká vrstvička tzv. porézního křemíku (viz [3]). 

Porézní křemík má podobu vzájemně propojených vláken nebo krystalků o 

rozměrech až několik jednotek nm v průměru. Hlavním parametrem ovlivňujícím 

velikost a hustotu pórů je proudová hustota. Díky tomu je možné změnou proudové 

hustoty vytvořit i ušlechtilejší struktury (multivrstvy, pravidelně uspořádané póry 

apod.). Pokud vystavíme čerstvě vyleptaný porézní křemík kyslíkové atmosféře, 

začne na jeho povrchu vznikat vrstva SiO2, která značně ovlivňuje luminiscenci. 

Největší nevýhodou porézního křemíku jsou jeho nevhodné mechanické vlastnosti a 

špatná kontrola nad velikostí a tvarem nanokrystalů. 

 

 

5.2. PECVD 
 

Podstatou metody PECVD (plasma enhanced chemical vapour deposition) 

popsané v [1] je disociace molekul plynné směsi v plazmovém výboji a následném 

usazení jejích produktů na podložku (většinou SiO2). Pro tvorbu tenkých vrstev na 

bázi křemíku se jako základ disociované směsi používá SiH4 (tzv. silan). 

Prvním krokem této metody přípravy křemíkových nanokrystalů je příprava 

homogenní tenké vrstvy jejíž složení je SiOx (x < 2). Tato vrstva se následně zahřeje 

na teplotu vyšší než 1000 0C, čímž se volné atomy Si seskupí do nanokrystalů. 

Výhodou této metody je dobrá kontrola nad velikostí vznikajících nanokrystalů 

a chemická stabilita připravených vzorků. 
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5.3. Laserová ablace 
 

Podstatou laserové ablace je explozivní vypařování povrchových vrstev pevné 

látky po zásahu intenzivním laserovým pulsem (viz [1]). V případě ablace křemíku 

se ve vrstvách materiálu vzniklých usazením odvrženého materiálu nacházejí 

nanokrystaly. Důležitým faktorem je přítomnost plynu, který ochlazuje vzniklé 

plasma a hraje roli i při kondenzaci nanokrystalů. 

Vlastnosti výsledné vrstvy jsou nejvíce ovlivněny plošnou energií dopadajícího 

laserového pulsu a tlakem plynu, který vyplňuje komoru. 

Výhodou této metody je kontrola nad chemickou čistotou výsledného vzorku   

 

 

5.4. Iontová implantace 
 

Výhodou této metody je dobrá definovatelnost populace křemíkových 

nanokrystalů    a možnost použití velmi kvalitních substrátů SiO2, což se odráží 

v dobré optické kvalitě vzorků (viz [2]). 

Prvním krokem metody je implantace iontů Si+ do hotového amorfního SiO2. 

Mají-li všechny implantované ionty stejnou energii E0 (řádově stovky eV), 

v důsledku pružných a nepružných srážek se soubory elektronů  a iontů substrátu 

dojde  k průniku částice Si+ do hloubky x s pravděpodobností P(x), která je nejčastěji 

aproximována gaussovským rozdělením. 

Proces brždění může být podle [2] popsán pomocí rovnice 

 

( ) ( )ESES
dx
dE

ie −−=   ,                                        (5.4.1) 

kde Se(E) a Si(E) jsou střední ztráty energie na jednotku délky v důsledku 

nepružných srážek Si+ s elektrony, resp. ionty SiO2. Průměrná hloubka vniku iontu 

do substrátu a zároveň hloubka s maximem koncentrace implantovaných iontů je 

pak výsledkem integrace 

∫ +
=

0

0 )()(
1E

ie
prum dE

ESES
x                                     (5.4.2) 
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 Tato fáze přípravy bývá charakterizována energií implantovaných iontů E0, 

celkovou plošnou hustotou σi implantovaných iontů Si+ a jejich objemovou hustotou 

ρi v maximu rozdělení. Hustota implantovaných iontů je pak vyjádřena rozdělením  

 

( ) ( )
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=

2

0max

/
exp

ii
i

Exx
x

ρσ
πρρ                            (5.4.3) 

 

Druhým krokem je zahřátí implantované struktury v plynné atmosféře po dobu 

nejčastěji 1 h na teploty přesahující 1000 oC. Tím dojde k tvorbě nanokrystalů a 

zároveň k opravení vazeb v SiO2 porušených implantací. Výsledkem tohoto procesu 

je tenká vrstva křemíkových nanokrystalů s gaussovským rozdělením jejich 

koncentrace. 

 

 

5.5. Příprava koloidních vzorků 
 

V této kapitole bude popsána příprava konkrétních vzorků požitých při 

měření. Výchozím materiálem pro přípravu koloidních suspenzí je porézní křemík, 

který se standardně vyrobí metodou elektrochemického leptání (viz. 5.1). Leptání 

probíhá v roztoku HF-ethanol (1:2,5) při poměrně malé proudové hustotě 

1,6mA/cm2 (viz [9]). Tím se docílí větší porozity a menší velikosti nanokrystalů. 

Vzniklé tenké vrstvy porézního křemíku se poté mechanicky rozdrtí, čímž vznikne 

prášek obsahující zrníčka navzájem propojených zoxidovaných krystalků křemíku. 

Do tohoto prášku se poté nalije organické rozpouštědlo (v našem případě 

cyklohexan) a vzniklý roztok se promíchá nejprve pomocí malé vrtulky a poté za 

pomoci ultrazvuku. Mikroskopická pozorování ukazují, že původní prášek obsahuje 

mnoho větších zrnek porézního křemíku o velikostech několika μm nebo dokonce 

desítek μm (viz [9]). Mícháním se největší zrnka rozbijí, ale jejich velikost neklesne 

pod několik μm. 

Následuje oddělení větších zrnek, pomocí opakované sedimentace nebo 

odstřeďování. Někdy se používá filtrování přes teflonovou membránu (velikost pórů 

200 nm).   
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6. Měření absorpčních spekter 
 

V této kapitole je popsáno experimentální uspořádání při měření časově 

integrovaných spektrálních charakteristik jako transmise a absorbance, které spolu 

souvisí podle vztahu (3.3). Je zde rovněž charakteristika použitého zdroje světla a 

detektoru. 

 

 

6.1. Experimentální uspořádání 
 

Transmisní resp. absorpční spektra lze získat pouze pomocí spektrálně 

širokého zdroje světla, kterým může být například žárovka. Konkrétní vlnovou délku 

zajišťuje spektrometr a následnou detekci fotodioda. Jde tedy o světelnou 

propustnost a absorpci vzorku pro různé vlnové délky. Možné experimentální 

uspořádání je na obrázku 6.1.1. 

 

 

 

 
 
 
O
b
r
. 

6.1.1: Schéma aparatury pro měření transmise. Z - zdroj, C – clona, V –  vzorek, D – detektor. 
(převzato z  [2]) 

 

 

V druhé fázi měření transmise, kdy byla zkoumána pouze UV oblast, byl před 

detektor dodatečně zařazen filtr DUG 11, který vybral ze spektra pouze vlnové délky 

v rozmezí od 270 do 380 nm.  

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

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

 

 

 

                  18  



6.2. Halogenová žárovka 
 

Jako zdroj záření při měření absorpčních spekter byla použita halogenová 

žárovka v křemenné baňce. Umožňuje totiž měřit absorpci v široké oblasti spektra 

od 250 do 2700 nm. Zvláště možnost zkoumat oblast UV byla pro toto měření 

významná. V tabulce 6.2.1 jsou některé charakteristiky použité žárovky uvedené v 

[10]. 

 

Výkon Napětí Proud Zářivý tok Color 
temperature*

Prům. 
životnost 

[W] [V] [A] [Lumen] [K] [h] 
100 12 8,3 2800 3200 2000 

 
Tab. 6.2.1: Charakteristiky použité žárovky 

 

 

Wolframové halogenové žárovky patří k často užívaným zdrojům viditelného a 

blízkého infračerveného záření. Skládají se z wolframového vlákna v křemenném 

obalu, který je naplněn kryptonovými nebo xenonovými parami pod vysokým 

tlakem (viz obr. 6.2.1). Právě křemenný obal, jehož propustnost v závislosti na 

vlnové délce má odlišný průběh od propustnosti obyčejného skla, umožňuje, že 

spektrum žárovky zasahuje až do oblastí kolem 250 nm. K výhodám těchto zdrojů 

patří hladké spojité spektrum a stabilní výkon (viz obr 6.2.3). Nezanedbatelnou 

výhodou je také jejich relativně nízká cena.  

Světlo je generováno zahřátím vlákna na vysokou teplotu. Čím vyšší je teplota, 

tím jasnější je světlo. Požadovaná teplota je dosahována průchodem proudu vodičem 

s větší nebo menší vodivostí. Žhavený materiál musí mít vysoký bod tání a malou 

rychlost vypařování, aby byl schopen dosáhnout  co nejvyšší teploty a udržet ji  po 

dlouhou dobu. 

Ve všech wolframových zdrojích dochází k postupnému vypařování materiálu 

vlákna, což způsobuje postupné slábnutí vlákna, tmavnutí stěny objímky a 

důsledkem je zeslabení výkonu. V případě halogenových zdrojů odstraňuje 

                                                 
* Color temperature (v češtině se někdy užívá termín „teplota chromatičnosti“) vyjadřuje barevné 
vlastnosti světla vyzařovaného teplotními zdroji a udává odstín barvy světla (vymezuje spektrální 
zastoupení světla určitých vlnových délek). Color temperature v tabulce 6.2.1 je teplota absolutně 
černého tělesa, které emituje záření s podobným zastoupením jednotlivých vlnových délek ve 
spektru jako wolframový halogenový zdroj. Není shodná s teplotou vlákna (např. podle [10] teplotě 
vlákna 3300 K odpovídá color temperature přibližně 3390 K). 
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halogenový plyn prostřednictvím termochemických procesů usazený wolfram a 

vrací ho zpět do žhavého vlákna. Stěna žárovky zůstává čistá, což zvyšuje termální 

stabilitu a hlavně životnost 

 

 
                           

 

   

 

Obr 6.2.1: Schéma použité žárovky 

(převzato z [10])                                           

           Obr 6.2.2: Emisivita halogenových 

zdrojů (převzato z [10])

 

Spektrum těchto zdrojů má charakter záření absolutně černého tělesa. Teplota a 

tvar spektra jsou závislé. Celkový zářivý výkon roste jako čtvrtá mocnina teploty 

materiálu. S rostoucí teplotou se maximum závislosti posouvá ke kratším vlnovým 

délkám. Bod tání wolframu je 3383 0C, což nedovoluje posunout peak do viditelné 

oblasti spektra (zhruba 400 – 760 nm). Při nejvyšších používaných teplotách se peak 

nachází v okolí hodnoty 850 nm. Z toho důvodu pouze 20 % záření spadá do 

viditelné oblasti, 0,3 % do UV a zbytek je infračervené záření. 

Záření reálných zdrojů je vždy nižší než záření absolutně černého tělesa. 

Kvantitativně tento rozdíl umožňuje popsat tzv. emisivita (ε). Je definována, jako 

podíl energie vyzářené jednotkovou plochou zdroje a absolutně černého tělesa. 

Emisivita může záviset na teplotě a vlnové délce. Wolframové halogenové zdroje 

lépe emitují v oblasti kratších vlnových délek (viz obr. 6.2.2).  

Vlastnosti halogenových zdrojů nejvíce ovlivňuje teplota a tvar vlákna a 

provozní napětí. Teplota vlákna odpovídá za zářivý výkon, zatímco jeho tvar je 

důležitý pro směrové rozdělení záření. Provozní napětí (nebo proud) ovlivňuje 

životnost zdrojů. Parametry vlákna jsou vždy vybrány pro specifické napětí. 

Používání zdroje při vyšším napětí rapidně zkracuje jeho životnost. Již nárůst napětí 
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o 6 % zkrátí životnost až o 50 %. Drobné snížení napětí může životnost zdroje 

prodloužit, ale snížení o více než 10 % může opět životnost velmi zkrátit. Znemožní 

se totiž průběh termochemických reakcích v halogenových parách. 

 

 
          Obr 6.2.3: Spektrum halogenové žárovky v porovnání s ostatními druhy světelných zdrojů 

(převzato z [10]) 

 

 

6.3. Detektor 
 

K detekci signálu při měření absorpce byl použit detektor Oriel Instespec II se 

vstupní štěrbinou 200 μm a jednorozměrným polem křemíkových fotodiod 1024 

pixelů. Tento detektor je na výstupu spektrografu Oriel Multispec 125 obsahujícího 

mřížku se 400 vrypy/mm. 
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7. Měření luminiscence 

 
V této kapitole je popsáno experimentální uspořádání při měření luminiscence. 

Dále jsou zde uvedeny základní parametry detektoru a excitačního laseru. 

 

 

7.1. Experimentální uspořádaní 
  

Luminiscence nanostruktur bývá jev často velmi slabý. Z tohoto důvodu je 

nutné při proměřování signál koncentrovat a zesilovat. Měřicí aparatura využívá 

takové uspořádání, aby mohla sbírat luminiscenci z velkého prostorového úhlu 

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

aparatury je na obrázku 7.1.1. K účinnému sbírání luminiscenčního záření se užívá 

silná čočka (Č1). Před detektor se do měřicí aparatury zařazuje filtr, aby do 

detektoru nemohla, v důsledku odrazů a rozptylu, proniknout část excitačního 

svazku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7.1.1: Schéma aparatury pro měření luminiscence.L – laser, Z – zrcadlo, V –  vzorek, Č1,Č2 – 
čočky, F – filtr, D – detektor.  
 
 

 

7.2. Excitace a detekce 
 

Jako zdroj excitačního záření byl použit He-Cd laser svítící na vlnové délce 

325 nm. K detekci signálu byla při měření luminiscence použita CCD kamera Andor 
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DV420A-OE s rozlišením 1024x255 pixelů a otevřenou elektrodou. Kamera pracuje 

v rozmezí vlnových délek 200 – 1000 nm a maximální kvantová účinnost je 60 % na 

770 nm. Kamera je na výstupu spektrografu Oriel Multispec 127i s mřížkou se 400 

vrypy/mm. 
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8. Výsledky měření 

 

8.1. Absorpce 

 
V této kapitole jsou uvedeny výsledky měření absorpčních spekter koloidních 

vzorků křemíkových nanokrystalů. Během experimentu bylo měřeno transmisní 

spektrum. Nejprve  v široké oblasti spektra od 270 do 700 nm. Pro jednotlivá měření 

byla zvyšována doba načítání signálu, aby se co nejvíce eliminoval šum. Poté byl do 

měřící aparatury před detektor zařazen filtr DUG 11, který vybral ze spektra pouze 

oblast 270 – 380 nm. V této oblasti je signál relativně slabší a filtr umožnil získání 

přesnějších výsledků.  Signál byl načítám po dobu 0,1 s a integrován 100krát. 

Výsledné transmisní spektrum bylo získáno porovnáním a sloučením výsledků obou 

měření (s filtrem a bez filtru). 

Transmisní spektrum bylo použitím vztahu (3.3) převedeno na absorpční. 

Výsledkem je graf 8.1.1 a v grafu 8.1.2 je zobrazen detail UV oblasti. 
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Graf 8.1.1.: Absorpční spektrum 
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Graf 8.1.2.: Absorpční spektrum, detail UV oblasti 

 

 

8.2. Luminiscence 

 
V této kapitole jsou uvedeny výsledky měření luminiscence koloidních vzorků 

křemíkových nanokrystalů. 

K excitaci byl použit He-Cd o vlnové délce 325 nm. Měření byla provedena 

pro několik různých intenzit excitačního svazku. Signál byl načítán podobu 0,1 s a 

integrován 100krát. Změřená spektra byla korigována s ohledem na propustnost 

použitého filtru a citlivost CCD kamery. Výsledné spektrum luminiscence je v grafu 

8.2.1. V grafu 8.2.2 je závislost výšky píku na 399 nm na velikosti excitační 

intenzity.  
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Graf 8.1.1.: Luminiscenční spektrum 
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Graf 8.1.2.: Závislost výšky píku na 399 nm na excitační intenzitě 
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9. Diskuze 

 

9.1. Absorpce 
 

Změřená absorbance koloidních vzorků křemíkových nanokrystalů má výrazné 

maximum na 342 nm. Této vlnové délce odpovídá energie fotonu 3,6 eV. Podle [11] 

odpovídá energii nejnižšího excitačního stavu Eg = 3,6 eV velikost nanokrystalů 1,4 

nm. Měřením na elektronovém mikroskopu byla střední velikost námi měřených 

nanokrystalů určena na ≈1,5 nm (viz [4]). Lze tedy usuzovat, že pozorovaná 

absorpce (viz grafy 8.1.1 a 8.1.2) je absorpce nejnižšího přechodu v křemíkovém 

nanokrystalu. 

 

 

9.2. Luminiscence 
 

Při provedeném časově integrovaném měření koloidní suspenze křemíkových 

nanokrystalů v cyklohexanu byla pozorována luminiscence v modré oblasti spektra. 

Podle [4] souvisí poloha luminiscenčního pásu koloidních vzorků s jejich stářím (za 

předpokladu, že jsou v kontaktu se vzduchem). Zatímco na začátku se luminiscenční 

pás nachází v červené, nebo dokonce infračervené oblasti, postupem času dochází 

k jeho posunu ke kratším vlnovým délkám (viz obr. 9.2.1). Tento efekt ukazuje na 

změnu mechanismu luminiscence. 

Vysvětlením je podle [4] reakce 

 

SiO2 + 4HF → SiF4 +2H2O                              (9.2.1) 

 

Na začátku stále více polárních částic ztrácí povrchovou vrstvu oxidu. Přecházejí 

z polární do nepolární fáze, kde v důsledku částečné reoxidace získají schopnost 

luminiscence. Následně se ustaví rovnováha mezi procesy povrchové oxidace O2 a 

redukce HF. S postupem času pak dochází ke zmenšování částic v důsledku 

spotřebování křemíku v reakci ( 9.2.1). 
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Obr. 9.2.1 : Luminiscence různě starých koloidních vzorků nanokrystalů křemíku v cyklohexanu 

(převzato z [11]) 

 

Modro-zelená luminiscence je tedy podle [4] způsobena malými nanokrystaly 

(≈ 1,5 nm), kde jsou vlnové funkce elektronů a děr v důsledku kvantového omezení 

silně “rozmazány“. Naopak červeno-oranžová má původ ve větších částicích (≈ 4 

nm). Tento rozdíl autoři vysvětlují existencí dvou druhů elektron-děrové 

rekombinace: (1) rekombinace volného elektronu a volné díry a (2) rekombinace 

volného elektronu a vázané díry. Tento druhý proces se realizuje ve větších 

nanokrystalech, kde je díra zachycena blízko rekombinačního centra na povrchu a 

elektron poté rekombinuje s lokalizovanou dírou. První případ ve větších 

nanokrystalech prakticky nenastává, zatímco v malých nanokrystalech je 

rekombinace volného elektronu a volné díry velmi rychlá, neboť má charakter 

přímého přechodu bez účasti další částice. Dohasínání modré luminiscence je řádu 

ns (viz [5]), dohasínání červené luminiscence je mnohem pomalejší, řádu μs (viz [4]). 

Z grafu 8.1.2 je zřejmé, že luminiscence je lineární, tj. že nedochází k saturaci. 

Píky na 652 nm a 719 nm nejsou projevem luminiscence, ale jedné se o artefakty 

měření. 
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10. Závěr 
 

Tato bakalářská práce se zabývala obecně luminiscencí křemíkových 

nanokrystalů a experimentálním měřením časově integrované absorpce a 

luminiscence koloidní suspenze křemíkových nanokrystalů v cyklohexanu. 

V teoretické části (kap. 2-5) byly postupně uvedeny obecné definice 

luminiscence a absorpce, dále byla nastíněna problematika původu luminiscence 

křemíkových nanokrystalů a byly uvedeny některé modely, kterými ji různí autoři 

vysvětlují. V dalších kapitolách byly zmíněny nejpoužívanější způsoby přípravy 

křemíkových nanokrystalů a také způsoby přípravy námi měřených vzorků. 

V kapitole 6. a 7. je popsáno experimentální uspořádání a rovněž jsou zde 

uvedeny základní parametry měřící aparatury. 

V kapitole 8 jsou uvedeny výsledky měření, které jsou diskutovány v kapitole 

9. Zjistili jsme, že absorpce má maximum na 342 nm, a mohlo by se jednat o 

absorpci nejnižšího přechodu v křemíkovém nanokrystalu. Při měření luminiscence 

koloidní suspenze křemíkových nanokrystalů jsme použili laser o vlnové délce 325 

nm. Zjistili jsme, že luminiscenční pás je v modré oblasti spektra a že luminiscence 

je lineární. Uvedli jsme teoretický model vysvětlující modrou luminiscenci malých 

nanokrystalů o velikosti ≈ 1,5 nm. 
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