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kiniejsz~= rozér~w~= éoświęÅon~= jest= b~d~niom= z~= éomoÅą= rezon~nsowej= séektroskoéii=
fotoemisójnej= strukturó= elektronowej= związków= n~= b~zie= deqe= or~z= mbqe= z= m~ng~nem=
or~zLlub= z= wóbr~nómi= ziemi~mi= rz~dkimi= EbuI= ddFK= B~d~ne= są= więÅ= krószt~łóI= które= dzięki=
wérow~dzeniu= éierwi~stków= grué= érzejśÅiowóÅh= st~ją= się= lubI= zgodnie= z= rozw~żeni~mi=
teoretóÅznómiI= mogą= st~ć= się= éółérzewodnik~mi= éółm~gnetóÅznómi=lub= ferrom~gnetóÅznómiK=
B~d~ne= érzeze= mnie= związki= AfsBsf= EAfs= – =deI =mbX =Bsf= –= qeF= m~ją= w~żne= z~stosow~nie=
ér~któÅznie= mKinK= w= l~ser~Åh= éodÅzerwonóÅh= w= oétóÅe= świ~tłowodowejI= j~ko= m~teri~łó=
termoelektróÅzneK= mosi~d~ją= one= t~kże= kilk~= unik~lnóÅh= wł~snośÅi= néK= dużą= st~łą=
dielektróÅznąK=
w~interesow~nie= strukturą= elektronową= krószt~łów= z= domieszk~mi= o= otw~rtóÅh= éowłok~Åh=
istotnie= wzrosło= w= ost~tniÅh= l~t~Åh= wr~z= z= rozwojem= b~d~ń= éółérzewodników=
ferrom~gnetóÅznóÅh=i=éoszukiw~niem=t~kiÅh=m~teri~łówI= które= mogą=mieć=teméer~turę=`urie=
wóższą= od= teméer~turó= éokojowejK= mołożenie= domieszek= w= sieÅiI= iÅh= struktur~= elektronow~I=
or~z= st~n=ł~dunkowó=są=istotnómi=Åzónnik~miI= które=deÅódują=o= wł~snośÅi~Åh=m~gnetóÅznóÅh=
i=elektróÅznóÅh=t~kiÅh=ukł~dówK=
mrzedst~wione= b~d~ni~= st~nowią= element= b~rdzo= ~ktu~lnóÅh= z~g~dnieńI= n~d= którómi= skuéi~=
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fnstótutuK=aotóÅzó=to=w=szÅzególnośÅi=krószt~łów=z=gruéó=fsJsfK==gest=to=więÅ=z=jednej=stronó=
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kie= istniejąI= j~k= dotądI= w= liter~turze= ż~dne= ér~Åe= éorówn~wÅze= éomiędzó= éróbk~mi=
w~rstwowómi= wóhodow~nómi= metodą= jBbI= ~= éróbk~mi= objętośÅiowómiK= al~tego= też=
érzeérow~dzono= éomi~ró= fotoemisójne= związków= monokróst~liÅznóÅh= deqe= w= różnóÅh=
konfigur~Åj~Åh= z= m~ng~nem= EjnLdeqeI= deNJxjnxqeI= jnLdeNJxjnxqeF= or~z= z= euroéem= = = =
EdeNJxbuxqeF=~bó=zidentófikow~ć=iÅh=strukturę=elektronowąK=
k~=éodst~wie=~n~lizó=wszóstkiÅh=zgrom~dzonóÅh=d~nóÅh=zost~łó=wóÅiągnięte=wnioski=oW==
J= wéłówie= rozkł~du= energetóÅznego= st~nów= Pd= domieszki= m~ng~nu= or~z= Qf= euroéu= i=
g~dolinu=n~=strukturę=elektronową=b~d~nego=éółérzewodnik~=
J= wł~snośÅi~Åh=

m~gnetóÅznóÅh=
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érzed=
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domieszkow~niu=m~ng~nem=
J= korel~Åj~Åh= éomiędzó= konfigur~Åją= otw~rtóÅh= éowłok= b~d~nóÅh= éierwi~stków= grué=
érzejśÅiowóÅhI= ~= lok~liz~Åją= tóÅh= domieszek= w= sieÅi= króst~liÅznej= éółérzewodników=
grué=fsJsf=
J= wkł~dzie= jn= Pd= do= strukturó= elektronowej= éolikrószt~łów= i= w~rstw= deNJxjnxqe= i===
deNJxJójnxbuóqe==
J= éorówn~no=wł~snośÅi=m~gnetóÅzne=krószt~łów=objętośÅiowóÅh=i=w~rstw=jBb=
kiezbędne= i= n~tur~lne= jest= uzuéełnienie= b~d~ń= struktur~lnóÅhI= tr~nséortowóÅhI= oétóÅznóÅh= i=
m~gnetóÅznóÅhI= érow~dzonóÅh= w= różnóÅh= l~bor~tori~Åh= fc= mAkI= dokł~dnómi= b~d~ni~mi=
strukturó= elektronowejK= gest= to= jeden= z= Åelów= tej= ér~ÅóK= téłów= zlok~lizow~nóÅh= éowłok=
elektronowóÅh=tóéu= Pd= lub=Qf=n~=strukturę=elektronową=éółérzewodników=éółm~gnetóÅznóÅh=
i=ferrom~gnetóÅznóÅh= determinuje= wł~snośÅi=tóÅh=m~teri~łówI= wiedz~= o= nim=éom~g~= oéis~ć=je=
teoretóÅznieK= g~k= wid~ć= z= érzedst~wi~nóÅh= wóników= b~d~ń= éolikrószt~łów= i= w~rstw=
=
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eéit~ksj~lnóÅhI= b~d~nie= strukturó= elektronowej= może= t~kże= bóć= érzód~tne= érzó=
oétóm~lizow~niu= teÅhnologiiK= aod~tkowóm= Åelem= ér~Åó= jest= éoszerzenie= zbioru= d~nóÅh=
ekséeróment~lnóÅh= n~= tem~t= rozkł~du= st~nów= jn= Pd= w= krószt~ł~Åh= fsJsfI= zn~Åznie= mniej=
liÅznego=niż=w=érzóé~dku=éółérzewodników=éółm~gnetóÅznóÅh=ffJsf=lub=fffJsK=
=
mroblem=

ferrom~gnetózmu=

wséółistniejąÅego=

z=

elektróÅznómi=

wł~snośÅi~mi=

éółérzewodników= jest= od= nied~wn~= intensównie= b~d~nóI= z~równo= z= éunktu= widzeni~= b~d~ń=
éodst~wowóÅh= j~k= i= z~stosow~ń= ér~któÅznóÅhK= w= tóÅh= b~d~ń= wórosł~= ide~= „séintroniki”I=
teÅhnologii= éozw~l~jąÅej= n~= grom~dzenie= i= érzetw~rz~nie= inform~Åji= nie= tólko= érzó=
wókorzóst~niu= ł~dunku= nośników= érądu= elektróÅznego= Ej~k= w= érzóé~dku= kl~sóÅznóÅh=
ukł~dów= elektroniÅznóÅhFI= ~le= t~kże= séinu= tóÅh= nośnikówK= rmożliwi= to= budowę= urządzeń=
szóbszóÅhI= b~rdziej= niez~wodnóÅh= i= zużów~jąÅóÅh= zn~Åznie= mniej= energii= niż= obeÅnie=
użów~ne= érzórządó= elektroniÅzneK= mowst~nie= t~kiÅh= urządzeń= uw~runkow~ne= jest=
oé~now~niem= metod= wótw~rz~ni~I= kontrolow~ni~= i= rejestrow~ni~= érądów= o= wósokiej=
éol~róz~Åji= séinowejK= gedną= z= n~jw~żniejszóÅh= kwestii= rozw~ż~nóÅh= w= tóm= kontekśÅie= jest=
éoszukiw~nie=m~teri~łów=éółérzewodnikowóÅhI=w=któróÅh=ferrom~gnetózm=będzie=obeÅnó=Åo=
n~jmniej= w= teméer~turze= éokojowejI= ~= éon~dto= będą= one= komé~tóbilne= ze= zn~nómi=
teÅhnologi~mi=wótw~rz~ni~= érzórządów= elektroniÅznóÅhK= mierwszóm=b~d~nóm=związkiem=fsJ
sfI= któró= érzej~wi~ł= wł~snośÅi= ferrom~gnetóÅzne= bół= mbNJxJópnójnxqeI= którego= teméer~tur~=
`urie= wónosił~= około= Qh= xNzK= honÅentr~Åj~= nośników= w= tóm= związku= bół~= modófikow~n~=
éoérzez=wógrzew~nie=w=odéowiedniej=~tmosferzeK==
k~jintensówniej= b~d~nóm= éółérzewodnikiem= éółm~gnetóÅznóm= tego= tóéu= jest= d~NJxjnxAs=
xOzK= kiestetó= wÅiąż= jego= teméer~tur~= érzejśÅi~= Eteméer~tur~= `urieF= wÅiąż= nie= sięg~= OMM= hK=
oównież= inne= związki=néK= jnNJxdex= m~jąÅe =qÅ~NNSh= xPz =or~z =`rNJxdex= m~jąÅe =qÅ~NOSh= xQz=
nie= séełni~ją= oÅzekiw~ń= Åo= do= teméer~turó= érzejśÅi~K= qrw~ją= więÅ= éoszukiw~ni~= związków=
ÅhemiÅznóÅhI= które= éozwoliłóbó= éokon~ć= tę= b~rieręK= qellurek= germ~nu= domieszkow~nó=
m~ng~nem= i= ewentu~lnie= kodomieszkow~nó= euroéem= od= nied~wn~= ok~zuje= się= interesującą=
~ltern~tówąK= k~jnowsze= doniesieni~= o= teméer~turze= érzejśÅi~= deNJxjnxqe= równej= NVM= hI= ~=
t~kże=o=możliwośÅi=éodniesieni~=jej=érzez=kodomieszkow~nie=euroéem=wsk~zujeI=że=éotenÅj~ł=
tego= m~teri~łu=z=éunktu=widzeni~=z~stosow~ń=séintroniÅznóÅhI=jest=nie=mniejszó=niż=d~jnAsK=
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OMMV=
=
=
=
=

=

NM

=

oozdział=N=
=

=
Własności=związków=na=bazie=deTe=oraz==
wprowadzenie=do=metod=badawczóch=
=
=
=

NKN= tłasności= związków= deTeI= deNJxjnxTe= oraz============
deNJxJjnxbuóTe=
=
tóbr~ne= do= b~d~ń= gruéó= m~teri~łów= n~leżą= do= b~rdzo= Åiek~wóÅhI= ~= jednoÅześnie= sł~bo=
zb~d~nóÅh= éółérzewodników= éółm~gnetóÅznóÅhK= honieÅzne= jest= więÅ= éoszerzenie= i=
werófik~Åj~= wiedzó= o= konfigur~Åji= éowłoki= f= Åzó= d= i =rozkł~dzie =tóÅh =st~nów =n~ =tle =strukturó =
elektronowej=

konkretnego=

éółérzewodnik~=

wókon~nego=

różnómi=

metod~mi=

teÅhnologiÅznómiK= pzÅzególnie= istotne= jest= oddzi~łów~nie= sp-d= or~z= sp-f= deÅódująÅe= o=
wł~snośÅi~Åh= m~teri~łu= xRzK= fstnienie= oddzi~łów~ni~= séJd= w= związk~Åh= ferrom~gnetóÅznóÅh=
fsJsf= Egłównie= deNJxjnxqeF= zost~ło= éotwierdzone= érzez= b~d~ni~= uj`a= EuJr~ó= m~gnetiÅ=
ÅirÅul~r= diÅhroizm= J= m~gnetóÅznó= diÅhroizm= kołowó= w= z~kresie= éromieniow~ni~=
rentgenowskiegoF= or~z= b~d~ni~= m~gnetoJtr~nséortowe= xSITzK= w= éunktu= widzeni~= dzisiejszóÅh=
éoszukiw~ń=

éółérzewodników=

ferrom~gnetóÅznóÅhI=

érzód~tnóÅh=

do=

z~stosow~ń=

séintroniÅznóÅhI= zn~Åzenie= éółérzewodników= éółm~gnetóÅznóÅh= n~= b~zie= związków= fsJsf=
zost~ło= zdeterminow~ne= w= éołowie= l~t= osiemdziesiątóÅhK= ldkróto= wtedó= możliwość= zmi~nó=
wł~snośÅi= m~gnetóÅznóÅh= mbNJxJópnójnxqe= międzó= é~r~J= i= ferrom~gnetóÅznómi= érzez= zmi~nę=
konÅentr~Åji= nośników= ł~dunkuK= kośniki= ł~dunku= są= generow~ne= érzez= rodzime= defektóI= ~=

NN=
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=
kontrolow~ć=iÅh=ilość=możn~=érzez=wógrzew~nie=krószt~łu=w=odéowiedniej=~tmosferze=qe=lub=
pn= xNzK= jeÅh~nizm= tej= z~leżnośÅi= éoleg~= n~= wséomni~nóm= oddzi~łów~niu= wómiennóm=sp-dK=
al~tego=też=w=tóm=kontekśÅie=istotnóm=é~r~metrem=strukturó=é~smowej=krószt~łu=jest=rozkł~d=
st~nów=jn=Pd=i=iÅh=éołożenie=w=sk~li=energii=względem=é~sm=éółérzewodnik~K=aeÅóduje=to=o=
tómI= Åzó= ~tom= m~ng~nu= jest= w= krószt~le= elektróÅznie= ~ktównó= i= w= j~kim= stoéniu= m~=
zmienionó=moment=m~gnetóÅznóK==
tbudow~nie= éowłok= Pd= lubLi= Qf= do= é~sm~= w~lenÅójnego= érow~dzi= do= wóstąéieni~= nowóÅh=
zj~wisk= związ~nóÅh= z= tr~nséortem= elektronów= or~z= nowómi= wł~snośÅi~mi= m~gnetoJ
tr~nséortowómi= i= m~gnetoJoétóÅznómiK= lddzi~łów~ni~= międzó= jon~mi= m~gnetóÅznómi= z~=
éośredniÅtwem=swobodnóÅh= nośników= Etóéu= ohhvF= éozw~l~ją= n~= érzejśÅie= éółérzewodnik~=
éółm~gnetóÅznego= do= st~nu=ferrom~gnetóÅznegoK= q~ki=m~teri~ł=mógłbó=bóć=wókorzóst~nó=do=
konstrukÅji= érzórządów= séintroniÅznóÅhK= aobrómi= k~ndód~t~mi= dl~= t~kiÅh= z~stosow~ń= są=
związki= deqe= z= domieszką= m~ng~nu= or~z= m~ng~nu= i= euroéuK= lddzi~łów~nie= ohhv= w=
związk~Åh=fsJsf=zost~ło=oéis~ne=érzez=`oÅhr~ne`~=et=~lK==xUz=or~z=érzez=ptorego=et=~lK=xVzK=
t= teméer~tur~Åh= éowóżej= QRMo`= deqe= éosi~d~= strukturę= k~`lI= n~tomi~st= w= niższóÅh=
teméer~tur~Åh= struktur~= t~= érzekszt~łÅ~= się= w= romboedróÅzną= xNMINNINOINPz= ErósKNKNFK= qo=
érzekszt~łÅenie= jednej= strukturó= w= drugą= z~mieni~= deqe= w= ferroelektrók= z= qÅZSRMh= xNQzK=
oósunek=NKO=érzedst~wi~=wókres=f~zowó=związków=jnqeJdeqe=w=z~leżnośÅi=od=teméer~turó=
xNPzK=
wwiązki= deqe= są= éółérzewodnik~mi= wąskoJérzerwowómiK= pt~ł~= sieÅi= deqe= w= strukturze=
romboedróÅznej=wózn~Åzon~=ekséeróment~lnie=wónosi=RKVVS=Å=xNRzK=ptruktur~=é~smow~=tego=
związku= bół~= obliÅz~n~= różnómi= metod~mi= mKinK= metod~= uzuéełnionóÅh= f~l= éł~skiÅh= Ethe=
~ugmented=él~ne=w~ve=metod=–=AmtF=xNSzI=ortogon~lizow~nóÅh=f~l=éł~skiÅh=Eorthogon~lized=
él~ne= w~ve= JlmtF= xNTzI= lok~lnego= éseudoéotenÅj~łu= doświ~dÅz~lnego= EeméiriÅ~l=
éseudoéotenti~l= metod= = J= bmjF= xNUzI= éseudoéotenÅj~łu= ab= initio= xNVzK= k~= rósunku= NKP=
érzedst~wiono=strukturę=é~smową=związku=deqe=obliÅzoną=ost~tnią=metodą=K=
=j~ksimum= é~sm~= w~lenÅójnego= EsBj= –= v~lenÅe= b~nd= m~ximumF= i= minimum= é~sm~=
érzewodniÅtw~=zn~jdują=się=w= éunkÅie=i= w=strefie=Brillouin~=Egłówn~=érzerw~=energetóÅzn~F=
xOMzK= mośredni~= érzerw~= zn~jduje= się= w= éunkÅie= q= EMKPRI= MKOI= MKOFK= pt~nó= elektronowe=
tworząÅe= sBj= są= rezult~tem= hóbródóz~Åji= st~nów= é= telluru= i= germ~nuK= deqe= z= wósoką=
konÅentr~Åją= dziur= Eé= [= UKP×NMOMF= wók~zuje= n~dérzewodniÅtwo= w= teméer~tur~Åh= qÅ= éoniżej=
MKP=h=xONzK=
=
=
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=
=
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=

=
oósKNKN=mrzekształÅenie=się=strukturó=kaCl=Elinie=niebieskieF=w=strukturę=romboedróÅzną=Elinie=
ÅzerwoneF=w=związku=deqe=
=

=
=
oósKNKOK=tókres=fazowó=dla=układu=jn-qeI=de-qe=xNPz=
=

==
=
=
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=
oósKNKPK==mseudopotenÅjalna==struktura=pasmowa=związku=dla=związku==deqe=o=strukturze=
N N N
N N N
N
N N
romboedróÅznej=ΓZEMIMIMFI=qZ=E I I=J FI=iZE I= I=J FI=tZENI= I=MFI=hZENI= I=J FI=
O O O
O O O
O
Q Q

uZENIMIMF=xOMz=
=
aod~nie= m~ng~nu= éowodujeI= iż= związek= deNJxjnxqe= st~je= się= éółérzewodnikiem=
éółm~gnetóÅznómK= aod~nó= m~ng~n= éowinien= éodst~wić= się= w= miejsÅe= germ~nu= w= éroÅesie=
wzrostu=ErósKNKQFK= j~ng~n=w=związku=deqe=jest=z~wsze=w=st~nie=jnOH=EPdRF=xOOzK=tszóstkie=
związki= deNJxjnxqe= niez~leżnie= od= z~w~rtośÅi= m~ng~nu= éosi~d~ją= érzewodniÅtwo= tóéu= é=
xOPzK==
péośród= kilku= grué= b~d~wÅzóÅh= z~jmująÅóÅh= się= b~d~ni~mi= związku= deNJxjnxqe= gruéie=
j~éońskiej= ud~ło= się= osiągnąć= n~jwóższą= do= tej= éoró= teméer~turę= `urie= równą= NVMh= érzó=
z~w~rtośÅi=m~ng~nu= okK= UB= ErósK= NKRF= i=konÅentr~Åji=dziur= éZ= NKRTxNMON= ÅmJP= xOQzK =q~ =s~m~ =
grué~= b~d~ł~= związek= deNJx`rxqeK= mierwsze= iÅh= ér~Åe= mówiłó= o= qÅZRM= h= érzó= z~w~rtośÅi=
Åhromu=okK=NVB=xORzK=k~jwóższą=qÅZNUMh=ud~ło=się=osiągnąć=érzó=z~w~rtośÅi=Åhromu=okK=SB=
xOSzK= ao=dni~=dzisiejszego=nie=uk~z~łó=się=jedn~k=nowsze=ér~Åe=n~=ten=tem~tK=q~kże=inne=gruéó=
nie=rozéoÅzęłó=b~d~ń=tego=związkuK===
cukum~= et= alK= wiąz~łI= qÅ= w =związku =deNJxjnxqe= z= konÅentr~Åj~= nośników= xOTzK= `hen= et= alK=
n~tomi~st= éod~ł= z~leżność= teméer~turó= `urie= od= z~w~rtośÅi= m~ng~nuK= tók~z~ł= onI= iż= qÅ=
éowóżej= NMM= h= osiągnąć= możn~= érzó= z~w~rtośÅi= jn= okK= RMBK= mowóżej= RMB= teméer~tur~=
sé~d~= éoniew~ż= zmniejsz~ją= się= odległośÅi= éomiędzó= m~ng~nem= i= z~Åzón~= tworzóć= się=
związek= jnqeI= któró= jest= ~ntóferrom~gnetókiemK= oósunek= NKS= érzedst~wi~= t~ką= właśnie=
z~leżnośćK= iini~= Åzerwon~= to= doé~sow~nieK= j~ksóm~ln~= qÅ= uzósk~n~= érzez= `hen~= wónosi=
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=
=
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=
NNMh= érzó= z~w~rtośÅi= m~ng~nu= STB= xOUzK= `hen= et= ~lK= wókon~ł= t~kże= b~d~ni~= m~gnetóÅzne=
związku=deNJxjnxqe=z=wósok~=z~w~rtośÅią=m~ng~nu=ExZMKVUFK=ltrzóm~ł=on=qÅ=~=VRh=xOVzK=

=
oósK=NK4K=pÅhemat=strukturó=króstaliÅznej=związku=deqe=domieszkowanego=manganem=

=
oósKNKRK=wależność=magnetózaÅji=w=funkÅji=temperaturó=dla=związku=deN-xjnxqe=xO4z=
=

=
oósKNKS==wależność=temperaturó=Curie=od=zawartośÅi=manganu=w=związku=deN-xjnxqe=xOUz=
=

==
=
=
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=
fnne= rozwiąz~nie= m~jąÅe= n~= Åelu= éodniesienie= teméer~turó=`urie= z~éroéonow~ł= aobrowolski=
et= ~lK= xPMzK= w~sugerow~ł= onI= iż= dod~nie= niewielkiej= ilośÅi= euroéu= do= związku= deNJxjnxqe=
éodnosi= jej= qÅ= mimo= m~łej= z~w~rtośÅi= m~ng~nuK= tg= aobrowolskiego= dzieje= się= t~kI= gdóż=
euroé=rozbij~=~ntóferrom~gnetóÅzne=é~ró=jnJjnI=które=obniż~ją=qÅK=bfekt=ten=jedn~k=nie=jest=
do= końÅ~= wój~śnionóK= mróbki=éolikróst~liÅzne= EdeNJxJójnxbuóqeF= są=b~rdzo= Åiek~we=z=éunktu=
widzeni~= m~gnetóÅznegoK= tók~zują= bowiem=silne= wł~snośÅi=ferrom~gnetóÅzne=z=teméer~tur~=
érzejśÅi~=okK=NNM=hK=kie=jest=jedn~k=zn~n~=iÅh=struktur~=elektronow~K=gest=to=więÅ=éowódI=~bó=
zb~d~ć= strukturę= elektronową= tego= związku= or~z= sér~wdzićI= Åzó= istnieje= oddzi~łów~nie=
éomiędzó=euroéem=i=m~ng~nemK==
wn~jomość=strukturó=elektronowej=tóÅh= m~teri~łówI= szÅzególnie= wz~jemnego= éołożeni~= é~sm=
m~Åierzóstego= éółérzewodnik~= EdeqeF= i= wkł~du= skł~dników= m~gnetóÅznóÅh= EjnI= buF=
deÅóduje= o= możliwośÅi= zrozumieni~= iÅh= wł~snośÅi= i= z~ÅhodząÅóÅh= w= nimÅh= oddzi~łów~ń=
érow~dząÅóÅh=do=ferrom~gnetózmu=or~z=d~je=sz~nsę=werófik~Åji=modeli=teoretóÅznóÅhK=
t= kolejnóÅh= rozdzi~ł~Åh= érzest~wię= wóniki=b~d~ń= strukturó= elektronowej=związków= deqe= z=
domieszk~mi= jn= i= buK= lmówię= różniÅe= éomiędzó= strukturą= elektronową= éoli= i=
monokrószt~łówK=g~k=zob~Åzómó=różniÅe=te=są=b~rdzo=zn~ÅząÅeK==

=
NKO=Charakteróstóka=związków=mbTe==oraz=mbddTe=
=
mbqe= jest= m~teri~łem= wąskoJérzerwowómI= éosi~d~jąÅóm= m~ksimum= é~sm~= w~lenÅójnego= i=
minimum= é~sm~= érzewodniÅtw~= w= éunkÅie= i= strefó= Brilloun~K= lbódw~= é~sm~I=
érzewodniÅtw~= i= w~lenÅójneI= są= nieé~r~boliÅzneK= `h~r~kteróstóÅzną= ÅeÅh~= tego= związkuI=
éodobnie= j~k= mbpe= or~z= pnqeI= jest= duż~= konÅentr~Åj~= lukK= al~= met~li=luki=ołowiowe= st~nowią=
Åentr~= ~kÅeétoroweI= n~tomi~st= dl~= niemet~li= wók~zują= donorowó= Åh~r~kterK= wwiązek= mbqe=
éosi~d~= szereg= interesująÅóÅh= wł~snośÅi= fotoelektróÅznóÅhI= termoelektróÅznóÅhI= oétóÅznóÅh= i=
éółérzewodnikowóÅh= EnéK= duż~= w~rtość= siłó= termoelektróÅznejI= fotoérzewodniÅtwo= w=
obsz~rze= éodÅzerwieniFI= które= są= érzóÅzóną= szerokiego= z~interesow~ni~= tómi= m~teri~ł~miK=
azięki= temu= mbqe= może= bóć= stosow~nó=międzó= innómiI= w= urządzeni~Åh=termoelektróÅznóÅhI=
l~ser~Åh=z= z~kresu= PJPM= μm=or~z=detektor~Åh=éromieniow~ni~= éodÅzerwonego= xPNI=POI=PPI=PQI=PRzK=
mbqe= króst~lizuje= w= strukturze= kubiÅznej=Åentrow~nej=éowierzÅhniowo= Estruktur~= k~`lF= xPSI=
PTzK= pt~ł~= sieÅi= wónosi= ~ZSKQSÅ= xPUIPVz= n~tomi~st= érzerw~= energetóÅzn~= wónosi=MKNV= es= w=
teméer~turze= QKOh= or~z= MKPO= es= w= teméer~turze= OVRhK= momi~ró= wók~z~łó= iż= érzerw~=
energetóÅzn~= w= mbqe= wzr~st~= liniowo= z= teméer~turą= w= obsz~rze= UMJPRMo`I= n~tomi~st= w=
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=
wóższóÅh=teméer~tur~Åh=dążó=do= st~łej=w~rtośÅi=xQMzK= j~só=efektówne=elektronów=i=dziur=są=
m~łe= E~= MKMNme= gdzie= me= Z= MKRNN= jesLÅO= jest= m~są= elektronu= w= éróżniFI= ~= ruÅhliwośÅi=
nośników=duże=i=z~leżne=od=teméer~turó=ENxNMS=Åm²LEssF=w=qZOM=hI=OxNMQ=Åm²LEssF=w=NMMh=
or~z= NxNMP=Åm²LEssF= qZPMM=h= xQNzK= kiedomieszkow~ne= krószt~łó= mbqe= wók~zują=
érzewodniÅtow=tóéu=é=z=konÅentr~Åją=nośników=okK=NMNTJNMNV=ÅmJP=xQOIQPzK===
aomieszkow~nie= g~dolinem= éowodujeI= że= związek= mbNJxddxqe= st~je= éółérzewodnikiem=
éółm~gnetóÅznóm= xQQzK= = homórk~= element~rn~= tego= związku= jest= érzedst~wion~= n~= rósunku=
NKTK=
d~dolin= to= éierwi~stek= o= liÅzbie= ~tomowej= SQK= k~= niez~éełnionej= éowłoÅe= Qf= éosi~d~= T=
elektronów= EQfTRdNSsOFK= Atomó= g~dolinu= éosi~d~ją= dużó= i= zlok~lizow~nó= moment=
m~gnetóÅznó=ETμBF= or~z= tworzą=sieć=trójkątną=w= éost~Åi=tetr~edrów= ułożonóÅh=wzdłuż=osi=ÅK=
joże=to= érow~dzić=do=wł~snośÅi=érzej~wi~jąÅóÅh=się=w=éost~Åi=gig~ntóÅznego=m~gnetooéoru=
i= dużego= Åieéł~= właśÅiwegoK= mrzejśÅie= f~zowe= ferrom~gnetók= J= é~r~m~gnetók= n~stęéuje=
teméer~turze=`urie=q`=Z=OVPhK=gest=to=jedónó=éierwi~stkiem=z=gruéó=ziem=rz~dkiÅh=będąÅóÅh=
érostóm=ferrom~gnetókiem=o=strukturze=heks~gon~lnejK=
=

=

=
oósKNKT=homorka=elementarna=związku=mbN-xddxqe=
==

tiąz~nie= w= związku= mbNJxddxqe= m~= Åh~r~kter= éomiędzó= wiąz~niem= jonowóm= i=
kow~lenÅójnómK=`hoÅi~ż=jest=to=éółérzewodnikI=m~=on=met~liÅzną=n~turę=z=éowodu=nośników=
generow~nóÅh= érzez= defektó= xQRzK= aomieszkow~nie= éółérzewodników= fsJsf= g~dolinem=
z~s~dniÅzo= zmieni~= iÅh= é~r~metró= elektróÅzne= xQSIQTzI= éoér~wi~= iÅh= Åh~r~kteróstóki=
==
=
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=
struktur~lne= xQUzI= zmieni~= właśÅiwośÅi= m~gnetóÅzneI= éod~tność= m~gnetóÅzną= i=m~gnetóz~Åję=
xQVzI= ~= t~kże= właśÅiwośÅi= meÅh~niÅzne= néK= mikrotw~rdość= Eb~d~ne= bółó= krószt~łó=
objętośÅiowe= hodow~ne= metodą= Bridgem~n~= xRMzFK= t= tej= s~mej= ér~Åó= wl~t~nov= wók~z~ł= n~=
éodst~wie= éomi~rów= uoaI= iż= mbNJxddxqe= m~= strukturę= k~`lI= ~=st~ł~=sieÅi=jest= t~k~=s~m~=j~k=
dl~=Åzóstego=mbqe=Åzóli=SKQS=Ǻ=Eérzó=z~w~rtośÅi=g~dolinu=éoniżej=QBFK=
pt~n= g~dolinu= j~ko= domieszki=w= = krószt~ł~Åh= fsJsf= bół= dóskutow~nó=głównie= érzez= dórską=
or~z= w~ó~Åhuk~K= w~ó~Åhuk= w= ér~Åó=xQSz= stwierdził= iż= dd= w= mbqe=Eogólnie=w= związk~Åh=fsJ
sfF== jest=domieszką=elektróÅznie=neutr~lnąI=~=érzewodniÅtwo=elektróÅzne=wóstęéuje=z=éowodu=
istnieni~=luk=néK=qeK==
w= kolei= dórsk~= et= ~lK= xRNzI= stwierdził~I= iż= g~dolin= jest= w= st~nie= PHI= gdó= jest= domieszką= i=
z~stęéuje= jon= o= st~nie= innóm= niż= PHK= pótu~Åj~= t~k~= wóstęéuje= w= związku= pnNJxddxqeI= gdzie=
pnOH= jest= z~stęéow~nó= érzed= g~dolinI= któró= st~je= się= donorem= ddPHI= ze= séinem= pZTLOK=
deneruje=on=elektronó=o=konÅentr~Åji=n≈NMOM=ÅmJPK=
a~lsze= b~d~ni~= doérow~dziłó= ptoregoI= dórską= i= innóÅh= do= wnioskuI= iż= g~dolin= w= związku=
pnNJxddxqe= może= wóstęéow~ć= w= dwóÅh= st~n~Åh= OH= or~z= PH= xQTI= ROI= RPzK= w~leżó= to= od=
éołożeni~= éoziomu= cermiegoI= któró= może= bóć= regulow~nó= érzez= konÅentr~Åje= elektróÅznie=
~ktównóÅh=Åentrów=EddPHFK==
k~= éodst~wie= tóÅh= inform~Åji= w~ó~Åhuk= érzeérow~dził= b~d~ni~= elektronowego= rezon~nsu=
é~r~m~gnetóÅznego= związku=mbqe=domieszkow~nego=dd=i=t~kże=stwierdził=iż=w=tóm=związku=
g~dolin= wóstęéuje= w= st~nie= OH= or~z= PH= xRQzK= tedług= modelu= w~ó~Åhuk~= i= aobró~nskiego=
jonó=ddPH=éowst~ją=z=éowodu=wz~jemnego= oddzi~łów~ni~=Åoulombowskiego=éomiędzó=ddOHI=
~= dod~tnio= n~ł~dow~nómi= defekt~mi= éunktowómi= Eluki= éo= qeFK= iuki= tellurowe= wóÅhwótują=
elektron= z= éowłoki= = ddOH= RdN= i= st~ją= się= jon~mi= dd= PHK= wmi~n~= st~nu= g~dolinu= z= OH= n~= PH=
érow~dzi= do= zmi~n= wł~snośÅi= m~gnetóÅznóÅh= krószt~łuK= d~dolinu= PH= = nie= obserwujemó= érzó=
m~łóÅh= z~w~rtośÅi~Åh= dd= w= mbqeI= t~k= m~łóÅh= iż= nie= z~Åhodzi=zmi~n~= érzewodniÅtw~= é→nK=
ddPH=nie=obserwujemó=t~kże=w=krószt~ł~Åh=tóéu=é=hodow~nóÅh=metodą=z=f~zó=g~zowej=xRRzK==
d~dolin=PH=éosi~d~=konfigur~Åję=elektronową=QfT=n~tomi~st=st~n=OH=QfTRdNK=
=

=
=
=
=
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NKP=tprowadzenie=metod=badawczóch=
=
oodzaje=zjawisk=fotoelektrócznóch=w=ciele=stałóm=
=
wj~wisk~= związ~ne= z= gener~Åją= nośników= érądu= w= Åiele= st~łóm= éod= wéłówem=
éromieniow~ni~=elektrom~gnetóÅznego==historóÅznie=dzielimó=n~=trzó=rodz~jeW=
·

zewnętrzne=zj~wisko=fotoelektróÅzne=

·

wewnętrzne=zj~wisko=fotoelektróÅzne=

·

zj~wisko=fotowolt~iÅzne=

wj~wisko= fotoelektróÅzne= zewnętrzne= éoleg~= n~= wóbij~niu= elektronów= z= éowierzÅhni= éróbki=
éod= wéłówem= oświetl~ni~= ErósKNKUFK= tewnętrzne= zj~wisko= fotoelektróÅzne= éoleg~= n~=
éowst~w~niu= nowóÅh= nośników= érądu= wewnątrz= Åi~ł~= st~łego= n~= skutek= ~bsoréÅji= świ~tł~K=
wj~wisko= fotowolt~iÅzne= éoleg~= n~tomi~st= n~= éowst~niu= siłó=elektromotoróÅznej=w= obwodzie=
z~wier~jąÅóm= fotoÅzułó= elementK= mod= wéłówem= jego= oświetl~ni~= w= obwodzie= éłónie= érąd=
elektróÅznóK==

=
=
oósKNKUK=pÅhemat=zjawiska=fotoelektróÅznego=
=
t= niniejszej= ér~Åó= będę= się= z~jmow~ł= tólko= zewnętrznóm= zj~wiskiem= fotoelektróÅznóm= w=
éółérzewodnik~Åh=dl~tego=omówię=je=szerzejK==
=

=
=
=
=
==
=
=
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=

ppektroskopia=fotoelektronowa=
=
t= séektroskoéii= fotoelektronowej= Åzónnikiem= wzbudz~jąÅóm= jest= wiązk~= fotonówK= j~= on~=
n~stęéująÅe=z~letóW=
J= nie=modófikuje=éowierzÅhni=Åi~ł~=st~łego=w=tr~kÅie=oddzi~łów~ni~I=
J= wótw~rz~ne= w= wóniku= jej= oddzi~łów~ni~= z= éowierzÅhnią= fotoelektronóI= m~ją=
niewielką średnią= drogę= swobodnąI= Åo= ozn~Åz~I= że= głębokość= éoÅhodzeni~= inform~Åji=
nie=érzekr~Åz~=kilku=monow~rstw=~tomowóÅhK=
ptosow~nie= wiązki= fotonów= j~ko= Åzónnik~= sondująÅego= wiąże= się= jedn~k= z= istnieniem=
éewnóÅh=éroblemów=teÅhniÅznóÅh=międzó=innómiW=
J= konieÅzność= érow~dzeni~= b~d~ń= w= éróżniI= ze= względu= n~= ~bsorbow~nie= fotonów= z=
z~kresu= wóższóÅh= energii= w= éowietrzu= i= éotrzebę= z~Åhow~ni~= ÅzóstejI=
niezmodófikow~nej=éowierzÅhniI==
J= konieÅzność=monoÅhrom~tóz~Åji=wiązki=fotonów=xRSzK=
m~d~jąÅ~=

n~=

éowierzÅhnię=

éółérzewodnik~=

wiązk~=

fotonów=

éenetruje=

obsz~r=

érzóéowierzÅhniowóI= w= któróm= jonizuje= ~tomó= éowodująÅ= gener~Åję= fotoelektronówK=
jeÅh~nizm=emisji=fotoelektronów= z= éróbki=śÅiśle= z~leżó=od=w~rtośÅi=energii=é~d~jąÅej=wiązki=
fotonówK= al~= energii= fotonów= z= z~kresu= PJRM= es= z~Åhodzi= fotojoniz~Åj~= elektronów= é~sm~=
w~lenÅójnego= éołąÅzon~=z=emisją=fotoelektronów=z=obsz~ru=érzóéowierzÅhniowegoK=qeÅhnik~=
t~=nosi=n~zwę=n~dfioletowej=séektroskoéii=fotoelektronowej=Ez=~ngK= rltraviolet=mhotoeleÅtron=
ppeÅtrosÅopó= –= rmpFK= azięki= sónÅhrotronom= możliwe= jest= użóÅie= fotonów= ze= zn~Åznie=
szerszego= z~kresu= energii= fotonówI= ~ż= do= kilkuset= kesK= jożemó= więÅ= otrzóm~ć= widmo=
fotoemisji= z~równo= elektronów= é~sm~= w~lenÅójnego= j~k= i= z= głębokiÅh= éoziomów=
energetóÅznóÅh= ~tomów= éółérzewodnik~K= qeÅhnik~= t~= nosi= n~zwę= sónÅhrotronow~=
séektroskoéi~= fotoelektronow~= Ez= ~ngK= pónÅhrotron= oadiation= mhotoeleÅtron= ppeÅtrosÅopó= J=
pombpFK=t=érzóé~dku=z~stosow~ni~=l~mé=rentgenowskiÅhI=które=wótw~rz~ją=éromieniow~nie=
o= energii= rzędu= NKR= kesI= = również= jesteśmó= w= st~nie= z~rejestrow~ć= widmo= energetóÅzne=
fotoelektronów= z= głębokiÅh= éoziomów= energetóÅznóÅh= or~z= widmo= é~sm~= w~lenÅójnego=
éółérzewodnik~I= jedn~kże= tólko= dl~= wóbr~nóÅh= w~rtośÅi= energii= fotonówI= odéowi~d~jąÅóÅh=
éromieniow~niu= Åh~r~kteróstóÅznemu= m~teri~łów= ~nod= l~mé= rentgenowskiÅhK= qeÅhnik~= t~=
nosi= n~zwę= rentgenowskiej= séektroskoéii= fotoelektronowej= Ez= ~ngK= u-raó= mhotoeleÅtron=
ppeÅtrosÅopó= –= umpFK= jetod~= ump= stosow~n~= jest= z= regułó= do= b~d~ni~= emisji= z= głębokiÅh=

==
=
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=
st~nów= rdzeniowóÅhI= z~ś= é~smo= w~lenÅójne= b~d~= się= n~jÅzęśÅiej= érzó= éomoÅó= séektroskoéii=
fotoelektronowej=w=obsz~rze=n~dfioletuK==
w~s~d~= séektroskoéii=fotoemisójnej=éoleg~= n~= wzbudzeniu= elektronu= or~z= jego= emisji=éowóżej=
éoziomu= éróżni= éod= wéłówem= é~d~jąÅej= wiązki= elektrom~gnetóÅznejK= rzósk~ne= widm~=
fotoemisójne= odzwierÅiedl~ją= rozkł~d= gęstośÅi=obs~dzonóÅh= st~nów= elektronowóÅh= w= é~śmie=
w~lenÅójnóm=i=n~=éoziom~Åh=rdzeniowóÅh=ErósKNKVFK==
=

=
oósKNKV==lgólna=zasada=spektroskopii=fotoemisójnej=xRTzK=

=
ptruktur~= é~smow~= éółérzewodników= może= bóć= b~d~n~= t~k= głęboko= energetóÅznieI= j~k=
głęboko= sięg~= energi~= fotonówK= iiÅzb~= wzbudzonóÅh= fotoelektronów= z~leżó= od= w~rtośÅi=
elementu= m~Åierzowego= d~nego= érzejśÅi~= or~z= od= gęstośÅi=st~nów= międzó=którómi=n~stęéuje=
wzbudzenie= xRUzK= blement= m~Åierzowó= określ~= ér~wdoéodobieństwo= érzejśÅi~= międzó=
odéowiednimi= st~n~miK= w~leżó= on= od= wł~snośÅi= funkÅji= f~lowóÅh= st~nówI= międzó= którómi=
z~Åhodzi= érzejśÅieK= flość= st~nów= międzó= którómi= z~Åhodzą= te= érzejśÅi~= z~leżó= od= strukturó=
é~smowej=éółérzewodnik~=xRVzK====
=
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Tło=historóczne=
=
t=NUUT=roku=ÅhÅąÅ=zwerófikow~ć=doświ~dÅz~lnie=m~xwellowską=f~lową=teorię świ~tł~I=eertz=
érzeérow~dził= doświ~dÅzenieI= w= któróm= z~uw~żyłI= że= érzeskok= iskró= międzó= kulk~mi=
iskiernik~= odbów~= się= zn~Åznie= ł~twiej= jeśli= jedną= z= kulek= oświetli= się= éromieniow~niem=
n~dfioletowóm= xSMzK= kiedługo= éotem= ien~rd= udowodniłI= że= wół~dow~ni~= elektróÅzne=
wóstęéują= éod= wéłówem= éromieniow~ni~= n~dfioletowego= éoniew~ż= éromieniow~nie= to=
wóbij~= elektronó= z= éowierzÅhni= met~lowej= éłótkiK= Bóło= to= éierwsze= z~uw~żone= zj~wisko=
fotoelektróÅzneK=`eÅhó=Åh~r~kteróstóÅzne=tego=zj~wisk~=są=n~stęéująÅeW==
J= wr~z=ze=wzrostem=n~tężeni~=świ~tł~=rośnie=ilość=wóbitóÅh=elektronów==
J= istnieje= éewn~= gr~niÅ~= ÅzęstotliwośÅi= świ~tł~I= z~leżn~= od= rodz~ju= m~teri~łuI= éoniżej=
której=elektronó=nie=są=wóbij~ne=
J= energi~= kinetóÅzn~= wóbitóÅh= elektronów= nie= z~leżó= od= n~tężeni~= świ~tł~I= ~le= od= jego=
ÅzęstotliwośÅiK=
=t= NVMR= roku= binstein= teoretóÅznie= wój~śnił= to= zj~wisko= d~jąÅ= tóm= s~móm= éodst~wó=
meÅh~niÅe=kw~ntowejK=cund~mentem=tej=teorii=bółó=dw~=z~łożeni~W==
NK= Świ~tło=„skł~d~=się”=z=kw~ntów=energii=J=fotonów=xSNzK=h~żdó=foton=éosi~d~=dóskretną=
ilość=energii=związ~ną=z=ÅzęstotliwośÅią=i=st~łą=ml~nk~W=bZhnK==
OK= t= zj~wisku= fotoemisji= jeden= foton= o= energii= hn= jest= Å~łkowiÅie= ~bsorbow~nó= érzez=
jeden= elektron= krószt~łuK= geśli= b~d~mó= elektronó= emitow~ne= z= éowierzÅhni= krószt~łu=
wtedó=energi~=kinetóÅzn~=m~=w~rtość=
====bkin=Z=hnJbBJ=Φo====================================================================ENF=
gdzie= Φo= ozn~Åz~= ér~Åę= wójśÅi~= tjK= energię= éotrzebną= do= wóbiÅi~= elektronu= z= krószt~łuI= ~=
dokł~dniej=ér~Åę=wójśÅi~=definiuje=się=j~ko=różniÅę=éomiędzó=energią=elektronu=w=krószt~le=n~=
éoziomie=cermiegoI=~=energią=éoziomu=éróżni=K=
wewnętrznó=efekt=fotoelektróÅznóI=j~ko=éierwszó=z~rejestrow~ł=ien~rd=w=NVMM=roku=xSOzI=leÅz=
z~= twórÅę= séektroskoéii= fotoelektronowej= uw~ż~= się= piegb~hn~I= któró= w= NVRQ= roku=
z~rejestrow~ł=éierwsze=widmo=fotoelektronowe=xSPzK==
t= NVTT= roku= duillot= érzeérow~dz~= ekséeróment= wókorzóstująÅó= efekt= c~no= w= b~d~ni~Åh=
é~sm~= w~lenÅójnego= niklu=xSQzK= w~éoÅzątkow~ło= to= rezon~nsową=séektroskoéię=fotoemisójną=
stosow~ną= do= określeni~= wkł~du= do= é~sm~= w~lenÅójnego= éowłoki=Pd= met~li=érzejśÅiowóÅh= i=
éowłoki=Qf=met~li=ziem=rz~dkiÅhK==

==
=
=
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=
t~żnóm= krokiem= w= doskon~leniu= teÅhnik= fotoemisójnóÅh= bóło= z~stosow~nie= ~n~liz~torów=
energii= o= b~rdzo= wósokiej= sér~wnośÅi= i= rozdzielÅzośÅiK= fstotnó= érzełom= n~stąéił= jedn~k= w=
l~t~Åh= SMK= kiedó= to= st~łó= się= dostęéne= źródł~= éromieniow~ni~= sónÅhrotronowego= xSRzK=
aotóÅhÅz~sowe= źródł~= l~bor~torójne= éromieniow~ni~= wósokoenergetóÅznego= El~méó= rsI=
l~méó= rentgenowskieF= mi~łó= Åh~r~kter= liniowóK= mromieniow~nie= sónÅhrotronowe= n~tomi~st=
éosi~d~=Åiągłe=widmoI=które=rozÅiąg~=się=od=éodÅzerwieni=~ż=do=tw~rdego=éromieniow~ni~=uK==
mozw~l~= to= wókonów~ć= éomi~ró= érzó= dowolnej= energii= éromieniow~ni~I= néK= dostrojonej= do=
wóbr~nóÅh= wzbudzeń= Å~łego= krószt~łu= lub= jego= skł~dnikówK= gest= t~k= w= érzóé~dku=
rezon~nsowej= séektroskoéii= fotoemisójnejK= azięki= sónÅhrotronom= możemó= otrzóm~ć= również=
wiązkę= koherentną= i= séol~rózow~ną= EliniowoF= lub= eliétóÅznieK= azięki= dziś= ér~ÅująÅóm=
sónÅhrotronom= możemó= uzósk~ć= wiązkę= o= wósokiej= moÅóI= szerokim= z~kresie= widmowómI=
wósokiej= éol~róz~Åji= i= kolim~Åji= wiązkiK= aokł~dną= historię= rozwoju= fotoemisji= możn~= zn~leźć=
międzó=innómi=w=ér~Åó=Bonzel~=xSSzK=
=

Trójstopniowó=model=fotoemisji=
=
k~jérostszó= oéis= zj~wisk~= fotoemisji= możn~= érzedst~wić= w= trzeÅh= et~é~ÅhW= wzbudz~nie=
elektronu= éoérzez= ~bsoréÅję= fotonuI= tr~nséort= elektronu= do= éowierzÅhni= éodÅz~s= którego=
może= on= bóć= rozér~sz~nó= i= uÅieÅzk~= érzez= éowierzÅhnię= do= éróżni= gdzie= n~stęéuje= jego=
detekÅj~=xSTISUzK=oósunek=NKNM=érzedst~wi~=sÅhem~tóÅznie=te=éroÅesóK=
`~łkowite=

ér~wdoéodobieństwo=

uÅieÅzki=

elektronu=

równe=

jest=

iloÅzónowi=

ér~wdoéodobieństw=éowóższóÅh=éroÅesówK=jożn~=go=oéis~ć=wzoremW=
mÅZmiEhnIxF×mtEbIxF×mEbF=======================================================EOF=
gdzieW=miEhnIxF=–=ér~wdoéodobieństwo= wzbudzeni~=~tomu=w=obsz~rze=érzóéowierzÅhniowóm=
éółérzewodnik~=n~=głębokośÅi=xI=
mtEbIxF= –= ér~wdoéodobieństwo= dófuzji=elektronu= do= éowierzÅhni=éółérzewodnik~= bez=
str~tó=energii=
mEbF=–=ér~wdoéodobieństwo=érzejśÅi~=érzez=b~rierę=éotenÅj~łu==

==
=
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=
=
oósK=NKNMK=qrójstopniowó=sÅhemat=meÅhanizmu=fotoemisji=elektronu=z=Åiała=stałego=
=
cotojonizacjaJ=optóczne=wzbudzenie=elektronu=
=
mrzed= oświetl~niem= elektron= zn~jduje= się= w= é~śmie= w~lenÅójnómI= ~= jego= energi~= wónosi= biK=
tektor=f~lowó=m~=w~rtość=kiK==
t= éierwszóm=kroku= n~stęéuje= fotowzbudzenieI= które= jest= wónikiem=oddzi~łów~ni~= elektronu=
w= é~śmie= w~lenÅójnóm= z= fotonemK= blektron= zost~je= uwolnionó= z= é~sm~= w~lenÅójnego= i=
uzóskuje= energie= b[bv~ÅK= pkł~dow~= wektor~= f~lowego= érostoé~dł~= do= éowierzÅhni=musi=bóć=
większ~=od=zer~=Ekf┴[MF=bó=elektron=mógł=oéuśÅić=krószt~łK= bnergi~=fotonu=jest=rzędu=OMJNMM=
esI= więÅ= éęd= fotonu= jest= m~łó= w= éorówn~niu= z= éędem= elektronuK= horzóst~jąÅ= z= ér~w~=
z~Åhow~ni~=energii=i=éęduW==
bfEkfFJbiEkiFZhν=========================================================EP~F=
kfJkiZkfotonu=============================================================================================EPbF=
otrzómujemóI= że= kf~ki= Åo= ozn~Åz~I= że= wektor= f~lowó=elektronu= jest= ér~wie= niezmiennóI= Åzóli=
z~Åhodzi=éroste=érzejśÅie=oétóÅzneK==
=
=
=

==
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=
Transport=elektronów=do=powierzchni=
=
modÅz~s= drugiego= et~éu= wzbudzonó= elektron= érzeÅhodzi= z= objętośÅi= do= éowierzÅhni= Åi~ł~=
st~łego= i= jest= rozér~sz~nóK= tzbudzone= elektronó= éodÅz~s= tr~nséortu= do= éowierzÅhni=uleg~ją=
rozéroszeniom=

el~stóÅznóm=

i=

nieel~stóÅznóm=

or~z=

rekombin~ÅjiK=

aominująÅóm=

meÅh~nizmem= rozér~sz~ni~I= mogąÅóm= zredukow~ć= liÅzbę= elektronów= doÅier~jąÅóÅh= do=
éowierzÅhni= bez= str~tó= energiiI= jest= rozér~sz~nie= elektron= J= elektronK= mon~dto= rozér~sz~ni~=
mogą= z~Åhodzić= n~= defekt~Åh= sieÅiI= domieszk~ÅhI= Åzó= nieregul~rnośÅi~Åh= n~= s~mej=
éowierzÅhniK= k~= skutek= zderzeń= w= widmie= fotoemisójnóm= éoj~wi~= się= tło= od= elektronów=
wtórnóÅhK=iiÅzb~=elektronów=mogąÅóÅh=dotrzeć=do=éowierzÅhni=bez=str~tó=energii=jest=funkÅją=
grubośÅi=w~rstwó=d=i=średniej=drogi=swobodnej=λ=W=
=
d
======================================================== k = k o exéE - F ========================================================EQF=
l

==============================================
geżeli=elektron=ulegnie=wielokrotnemu=rozéroszeniuI= to= może=str~Åić=t~ką=ilość=energiiI= że=nie=
będzie= w= st~nie= uÅieÅ= z= éróbkiK= oozér~sz~nie= éowoduje= éoszerzenie= m~ksimów= b~d~nej=
strukturó=or~z=zmi~nę=iÅh=intensównośÅiK==
==
oozpraszanie=elektronJfonon=
=
mr~wdoéodobieństwo= z~jśÅi~= tego= rozér~sz~ni~= jest= związ~ne= z= drogą= éomiędzó= dwom~=
kolejnómi=rozéroszeni~miI=które=możn~=érzóbliżyć=się=wzoremW=
leJf=~=EkHNFHkZOkHN==============================================================ERF====
gdzie=k=jest=liÅzbą=fononów=éodleg~jąÅóÅh=st~tóstóÅe=BosegoJbinstein~=oéis~nej=wzoremW=
k=
exé

N
bp
kq

=================================================================ESF=
-N

gdzie=bé≈k·Θ=–=energi~=fononu=
Θ=–=teméer~tur~=aebóe`~=
momimo=dużej=liÅzbó=zderzeń=Å~łkowit~=str~t~=energii=jest=niewielk~=xRSz K==========
=

==
=
=

OR=
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=
=
oozpraszanie=elektronJelektron=
=
oozér~sz~nie= tego= tóéu= z~Åhodzi= n~= elektron~Åh= w~lenÅójnóÅh= w= éółérzewodnikuK=
mr~wdoéodobieństwo= tego= rozér~sz~ni~= określ~= drogę= éomiędzó= dwom~= kolejnómi=
rozéroszeni~mi= leJeK= arog~= t~= silnie= z~leżó= od= energii= fotoelektronu= b= względem= dn~= é~sm~=
érzewodniÅtw~= w= éółérzewodnikuK= modÅz~s= tego= rozér~sz~ni~= obserwujemó= dużą=
jednostkową=str~tę=energiiK=
lddzi~łów~nie= to= dl~= éółérzewodników= zost~ło= obliÅzone= érzez= h~ne`~= xSVzI= ~= dl~= met~li=
érzez=nuinn~=xTMz=or~z=érzez=auke`~I=Andrson~=i=quÅker~=xTNzK=
t=éółérzewodniku=wóstęéują=jednoÅześnie=ob~=rozér~sz~ni~=EelektronJelektron=or~z=elektronJ
fononFI= ~le= z~wsze= dominuje=jedno=z= niÅh=i=z~leżó=to= od=energii=wzbudzonego= elektronuK= al~=
m~łej= energii= elektronów= EbYS= esF= dominuje= rozér~sz~nie= elektron= = J= fononI= ~= dl~= dużej=
energii=wzbudzonego=elektronu=Eb[[S=esF=dominuje=rozér~sz~nie=elektron=–=elektronK==
=
bmisja=elektronu=z=króształu=do=próżni=
=
lst~tnim= krokiem= jest= wójśÅie= elektronu= z= krószt~łu= i= érzejśÅie= do= éróżniK= t= éróżni= może=
n~stąéić= éomi~r= energii=kinetóÅznej=fotoelektronu= bkin= or~z =kąt~ =ΘI =zdefiniow~nego =j~ko =kąt =
éomiędzó=norm~lną=do=éróbkiI=~=kierunkiem=ruÅhu=wóbitego=fotoelektronuK==
mr~wdoéodobieństwo= uÅieÅzki= elektronu= z= éółérzewodnik~I= w= n~jérostszóm=modeluI= oéisuje=
funkÅj~=érogow~=określon~=érzez=energię=elektronu=b=względem=ér~Åó=wójśÅi~=φW=
==============================================mEbFZM=dl~=bYφ=====================================================================ET~F=
===========mEbFZN=dl~=b≥φ=====================================================================ETbF=
we= wzoru= T~= wónik~I= że= gdó= energi~= elektronu= jest= mniejsz~= od= ér~Åó= wójśÅi~I= elektron= nie=
éokon~= b~rieró= éotenÅj~łu= i= n~stąéi= odbiÅie= elektronu= od= wnętrz~= krószt~łuK= t= innóm=
érzóé~dku= n~stęéuje=uÅieÅzk~=elektronu= z= éowierzÅhni=éróbkiK=tewnątrz=krószt~łu=elektronó=
są= oéisów~ne= z~= éomoÅą= funkÅji= BloÅh~I= n~tomi~st= n~= zewnątrz= funkÅj~= f~low~= odéowi~d~=
swobodnemu=elektronowiK=
k~= éowierzÅhni= séełni~= się= w~runek= z~Åhow~ni~= skł~dowej= wektor~= f~lowego= równoległego=
do=éowierzÅhni=
====================================================================kf║Zkv║================================================================================================EU~F=
pkł~dow~= norm~ln~= wektor~= f~lowego= we= wnętrzu= krószt~łu= i= n~= zewnątrz= nie= musi= bóć=
z~Åhow~n~=
==
=
=

OS=
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=
================================================================== k f ^ ¹ k v ^ ==============================================================EUbF=
blektronó= érzeÅhodząÅ= érzez= éowierzÅhnięI= éodleg~ją= éroÅesowi= ugięÅi~= n~= sieÅi=
éowierzÅhniowejK= j~h~n= xTOz= zwróÅił= uw~gę= n~= silne= éodobieństwo= międzó= fizóÅzną= n~turą=
fotoemisjiI=~=dófr~kÅją=elektronów=niskoenergetóÅznóÅh=ibbaK=
blektronó= mogą= tr~Åić= energię= gdó=érzeÅhodzą= érzez= éowierzÅhnię= w= szÅzególnośÅi=éoérzez=
wzbudz~nie= él~zmonów= éowierzÅhniowóÅhK= bfekt= t~ki= bół= obserwow~nó= érzez= pmith~= i=
péiÅer~=w=met~l~Åh=~lk~liÅznóÅh=xTPzK=
t~dą= modelu= trójstoéniowego= jest= toI= iż= tr~ktuje= on= fotoemisję= j~ko= zj~wisko=
jednoelektronoweI= éodÅz~s= gdó= w= krószt~le= m~mó= do= Åzónieni~= z= ukł~dem=
wieloelektronowómK= t= ukł~dzie= tóm= k~żdó= elektron= wówier~= wéłów= n~= inne= elektronó=
éoérzez= oddzi~łów~ni~= kulombowskieI= ~= t~kże= éoérzez= oddzi~łów~nie= wómi~nóK= jodel=
trójstoéniowó= nie= odéowi~d~= n~= éót~nie= j~ki= wéłów= n~= rozkł~d= gęstośÅi= st~nów= m~=
Åhroéow~tość= éowierzÅhniI= z~ł~m~nie= funkÅji= f~lowóÅh= elektronów= érzó= érzejśÅiu= érzez=
b~rierę=éotenÅj~łuI= ~nizotroéowość=wł~snośÅi=elektronowóÅhK= lér~Åow~nó=więÅ=zost~ł=model=
jednostoéniowóI= któró= oéisuje= fotoemisję= j~ko= jedną= séójn~= Å~łość= od= wzbudzeni~= i= emisji= z=
obs~dzonego=st~nu=~ż=do=detekÅjiK==jodel=ten=uwzględni~=t~kże=w~runki=ÅiągłośÅi=f~li=éł~skiej=
n~=gr~niÅó=krószt~łJéróżni~K=
aóskusję= i= dokł~dnó= oéis= teorii= fotoemisji= możn~= zn~leźć= mKin= w= xTQITRITSzK= = `hÅąÅ=
szÅzegółowo= éozn~ć= inne= teoretóÅzne= éodst~wó= fotoemisji= n~leżó= z~éozn~ć= się= z=
monogr~fi~miI=mKinK=xTQI=TTI=TUI=TVz=or~z=z=ér~Å~miI=mKinK=xUMzK=
=

=NK4=Technologia=wótwarzania=związków=
półprzewodnikowóch=fsJsf=
=
t= tr~kÅie= b~d~ń= fotoemisójnóÅh= związków= éółérzewodnikowóÅh= fsJsf= z~uw~żóliśmó=
istotne= różniÅe= éomiędzó= strukturą= elektronową= krószt~łów= objętośÅiowóÅhI= wókon~nóÅh=
metodą= Bridgm~n~I= ~= Åienkimi= w~rstw~mi= wóhodow~nómi= metodą= eéit~ksji= z= wiązek=
molekul~rnóÅh= –= jBbK= oóżniÅ~= éomiędzó= nimi= będzie= dóskutow~n~= w= d~lszej=ÅzęśÅi=ér~ÅóK=
t=tóm=miejsÅu=zost~ną=krótko=oéis~ne=te=dwie=metodóK=hrószt~łó=objętośÅiowe=wóhodow~ne=
zost~łó= w= fnstótuÅie= j~teri~łozn~wstw~= rkr~ińskiej= Ak~demii= k~ukI= n~tomi~st= w~rstwó=
eéit~ksj~lne=w=fnstótuÅie=cizóki=mAk=w=t~rsz~wieK=
=

==
=
=

OT=

olwawfAŁ=NK=tłasnośÅi=związków=na=bazie=deqe=oraz=wprowadzenie=do=metod=badawÅzóÅh=

=
jetoda=Bridgmana=
=
jetod~= Bridgm~n~= éoleg~= n~= stoéieniu= Å~łego= ws~du= w= tógluI= z~éoÅzątkow~niu= i=éowolnej=
króst~liz~Åji= m~teri~łu= w= obsz~rze= gr~dientu= teméer~turó= urządzeni~= grzejnego= ErósKNKNNFK= t=
skł~d= urządzeni~= do= otrzómów~ni~= monokrószt~łów= tą= metodą= wÅhodząW= tógielI= urządzeni~=
grzejne= wr~z= z= sóstemem= regul~Åji= teméer~turó= or~z= ukł~d= éróżniowó= z= możliwośÅią=
doérow~dzeni~=g~zu=obojętnegoK=

=
oósK=NKNNK=pÅhemat=otrzómówania=monokróształów=metodą=Bridgmana=
=
modÅz~s=oéuszÅz~ni~=tógl~=w=dolnej==jego= ÅzęśÅi=EumieszÅzonej=w=strefie=teméer~turó=éoniżej=
teméer~turó= toéieni~= ws~duF= tworzó= się= z~rodekI= któró= rozéoÅzón~= króst~liz~Åję= Å~łego=
m~teri~łuK= pzóbkość= wzrostu= monokrószt~łu= jest= wérost= éroéorÅjon~ln~= do= gr~dientu=
teméer~turó=xUNzK=
=
bpitaksja=z=wiązek=molekularnóch=J=jBb=
=
béit~ksj~= z= wiązek= molekul~rnóÅh= EjoleÅular= Beam= bpitaxó= –= jBbF= zost~ł~= oér~Åow~n~=
érzez= Arthur~= i= `ho= éod= konieÅ= l~t= sześćdziesiątóÅh= uu= wieku= xUOI= UPI= UQzK= gest =to =éroÅes =
wzrostu= w~rstwI= z~ÅhodząÅó= w= w~runk~Åh= ultr~= wósokiej= éróżniK= tiązki= molekul~rne= są=
wótw~rz~ne= w= tzwK= komórk~Åh= efuzójnóÅh= hnudsen~= n~jÅzęśÅiej= w= wóniku= sublim~Åji=
ÅzóstóÅh= éierwi~stkówK= j~teri~łI= kondensująÅó= n~= rozgrz~nóm= éodłożuI= éowst~je= w= wóniku=
re~kÅji= jednej= lub= więÅej= wiązek= molekul~rnóÅh= z= éowierzÅhnią= éodłoż~K= oe~kÅjom= tóm=
tow~rzószó= szereg= éroÅesów= kinetóÅznóÅh= z~ÅhodząÅóÅh= n~= éowierzÅhni=éodłoż~I= t~kiÅh= j~k=

==
=
=

OU=
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=
~dsoréÅj~I= migr~Åj~= Åzó= desoréÅj~= termiÅzn~K= mroÅes= eéit~ksji= w= tej= metodzie= jest=
kontrolow~nó=érzez=kinetókę=éroÅesów=éowierzÅhniowóÅhK=
`eÅhó=wóróżni~jąÅe=metodę=jBbW=
J= m~łe=érędkośÅi=wzrostu=w~rstw=–=b~rdzo=éreÅózójn~=kontrol~=grubośÅi=w~rstwI=
J= nisk~= teméer~tur~= króst~liz~Åji= –= minim~lizuje= to= dófuzję= ~tomówI= skł~dników=
w~rstwó=i=éodłoż~=
J= możliwość=n~tóÅhmi~stowego=érzerw~ni~=éroÅesu=króst~liz~Åji=
J= ł~twość=wérow~dz~ni~=domieszek=do=króst~lizow~nej=w~rstwó=
J= metod~=nierównow~gow~=
J= możliwość=b~d~ni~=rosnąÅóÅh=w~rstw=„in=situ”=xURzK=
=

NKR=ltrzómówanie=atomowo=czóstej=powierzchni=badanóch=
króształów=
=
Abó= b~d~ni~= fotoemisójne= z~końÅzółó= się= sukÅesem= n~leżó= n~jéierw= otrzóm~ćI= ~= éotem=
utrzóm~ć= ~tomowo= Åzóstą= éowierzÅhnię= b~d~nego= krószt~łuK= fstnieje= kilk~= metod= otrzóm~ni~=
Åzóstej=éowierzÅhniK= qoI= j~ką= metodę= wóbierzemó=z~leżó=od= rodz~ju= b~d~nego= m~teri~łuK= t=
d~lszej= ÅzęśÅi= omówię= metodó= ÅzószÅzeni~= éowierzÅhni= krószt~łówI= które= wókorzóst~łem= w=
swoiÅh=b~d~ni~ÅhK=
=
lczószczanie=próbek=metodami=mechanicznómi=EłupanieI=piłowanie=króształuF=
=
jetod~= łué~ni~= krószt~łu= éoleg~= n~= „odÅin~niu”= krószt~łu= wzdłuż= niektóróÅh= kierunków=
króst~logr~fiÅznóÅh= Eéł~szÅzózn= łuéliwośÅiF= gdzie= wóstęéuje= mniejsz~= liÅzb~= wiąz~ń= xUSIUTzK=
w~letą=tej=metodó=jest=otrzómów~nie=~tomowo=Åzóstej=éowierzÅhniK=jetod~=t~=éosi~d~=jedn~k=
dwie= éodst~wowe= w~dóW= éo= éierwszeI= nie= wszóstkie= krószt~łó= d~ją= gł~dką= éowierzÅhnię=
érzełomu=Eéosi~d~ją=defektóF=xUUz= i=éoérzez=to== b~rdzo= szóbko= Åhłoną=g~zóK=arugą=w~dą=jest=
to= iż=krószt~łó= łuéią=się=tólko= w= niektóróÅh= kierunk~Åh=króst~logr~fiÅznóÅhK= moz~= tóm=istnieje=
konieÅzność= éosi~d~ni~= odéowiednio= dużego= krószt~łu= objętośÅiowegoK= geśli= t~kiego= nie=
éosi~d~mó= istnieje= możliwość= ÅzószÅzeni~= éowierzÅhni= krószt~łu= éoérzez= éiłow~nie= éróbki=
Åzóli= zdjęÅie= utlenionóÅh= w~rstw= krószt~łuK= miłow~nie= odbów~= się= w= w~runk~Åh= wósokiej=
éróżni=éilnikiem=di~mentowóm=ErósK=NKNOFK=

==
=
=

OV=
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=

=
=
oósKNKNO==wdjęÅie=komoró=do=piłowania=króształów==użówanej=na=staÅji=bN=w=eApviAB=
=
lczószczanie=próbek=metodą=bombardowania=jonowego=i=wógrzewania=
=
jetod~=t~=éoleg~=n~=érzółożeniu=odéowiedniego= n~éięÅi~=éomiędzó=~nodę=~=éróbkę=Ek~tod~F=
Åelem= érzóséieszeni~= jonów= Ew= n~szóm= érzóé~dku= ~rgonuFI= które= uérzednio= zost~łó=
wérow~dzone=do= komoró=xUVI=VMzK=Bomb~rdow~nie=usuw~=z~nieÅzószÅzeni~=éowierzÅhniowe=
Ez~~dsorbow~ne=g~zóI=w~rstwó=tlenków=itéKFK=`z~s=bomb~rdow~ni~=or~z=energi~=jonów=z~leżą=
od= rodz~ju= éróbki= or~z= od= stoéni~= jej=z~nieÅzószÅzeni~K= móźniejsze= wógrzew~nie= m~= n~= Åelu=
éoér~wę= stoéni~= uéorządkow~ni~= strukturó= króst~liÅznej= n~ruszonej= éodÅz~s= éroÅesu=
bomb~rdow~ni~K= B~rdzo= Åzęsto= stosuje= się= metodę= serii= n~érzemiennóÅh= bomb~rdow~ń=
jon~mi=i=wógrzew~ńK==
t= n~szóm= ekséerómenÅie= użów~no= ~rgonu= éod= Åiśnieniem= NMJP= m~I= ~= érzółożone= n~éięÅie=
wónosiło= SMM= sK= mrzed= bomb~rdow~niem= uÅhwót= z= éróbką= bół= odg~zowów~nó= w=
teméer~turze=okK=ORM=o`K==

==
=
=

PM=
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=

NKS=karzędzia=badawcze=–=sónchrotronó=
=
t= niniejszej= ér~Åó= większość= wóników= ekséeróment~lnóÅh= uzósk~no= użów~jąÅ=
éromieniow~ni~= sónÅhrotronowegoK= mromieniow~nie= sónÅhrotronowe= jest= éromieniow~niem=
elektrom~gnetóÅznóm= emitow~nóm= érzez= elektronó= lub= éozótonó= éorusz~jąÅe= się= ruÅhem=
niejednost~jnóm= z= rel~tówistóÅznómi= érędkośÅi~miK= bmisj~= éromieniow~ni~= n~stęéuje= ~lbo=
éodÅz~s= zmi~nó= kierunku= ruÅh= w= tzwK= m~gnes~Åh= odÅhól~jąÅóÅh= ~lbo= éoérzez= wómuszenie=
odéowiedniegoI=krzówoliniowego=ruÅhu=elektronów=w=wiggler~Åh=lub=ondul~tor~ÅhK=
modst~wowe=wł~snośÅi=éromieniow~ni~=sónÅhrotronowego=toW=
ü szeroki= z~kres= widmowó= Eérzedzi~ł= długośÅi= f~l= od= éromieniow~ni~=
éodÅzerwonego= EλZNMR= ÅF= do= długośÅi= f~l= Åh~r~kteróstóÅznóÅh= dl~= tw~rdego=
éromieniow~ni~=rentgenowskiego=EλZNMJPÅF=
ü wósokie=n~tężenie=
ü éol~róz~Åj~=liniow~=w=éł~szÅzóźnie=toru=elektronu=
ü siln~=kolim~Åj~=będąÅ~=efektem=kinem~tóki=rel~tówistóÅznej=
ü m~łe= rozmi~ró= źródł~= Edobre= érzóbliżenie= éunktowego= źródł~= éromieniow~ni~F=

xVNz=
=
`~łkowit~= moÅ= m= emitow~nego= éromieniow~ni~= jest= éroéorÅjon~ln~= do= kw~dr~tu=
érzóséieszeni~K= al~= n~ł~dow~nóÅh= Åząstek= o= érędkośÅi~Åh= bliskiÅh= érędkośÅi= świ~tł~= jest=
wór~żon~=érzez=z~leżnośćW==
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gdzie=o=J=éromienień=krzówiznó=toruI==
O=

be=Z=mÅ –=Å~łkowit~=energi~=ÅząstkiI==
mM=J=m~s~=séoÅzónkow~=ÅząstkiI===

bº

v
» N K==
Å

tielkość= w= n~wi~sie= równ~= γZmLmoI= = érzójmuje= on~= tóm= większą= w~rtośćI= im= mniejsz~= jest=
m~s~= séoÅzónkow~= mMK= lzn~Åz~= toI= że= dl~= z~mierzonego= wótw~rz~ni~= éromieniow~ni~=
sónÅhrotronowego= korzóstne= jest= stosow~nie= Åząstek= lekkiÅhI= ~= więÅ= elektronów= Elub=
éozótonówFK=`zónnik=γI=któró=dl~=stosow~nóÅh=energii=elektronów=osiąg~=w~rtość=od=kilku=do=

==
=
=

PN=
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=
kilkun~stu= tósięÅó= określ~= również= stoéień= rozw~rtośÅi= wiązki= świ~tł~= sónÅhrotronowegoK=
hinem~tóÅznó= efekt= rel~tówistóÅznó= éowodujeI= że= érzó= érędkośÅi~Åh= elektronu= bliskiÅh=
érędkośÅi=świ~tł~I= dl~= obserw~tor~= w= l~bor~torium=rozkł~d= kątowó=éromieniow~ni~= jest= silnie=
skuéionó= w= stożku= o= rozw~rtośÅi= rzędu= NLγ= wokół= kierunku= érędkośÅi= elektronu= ErósKNKNPF=
xVOzK==

=
oósK=NKNP=oozkład=kątowó=promieniowania=sónÅhrotronowego=dla=Åząstki=relatówistóÅznej=Eβ=
≈NFxVPzK=
=
`~łkowitą=moÅ=m=możn~=wór~zić=również=w=érostszej=éost~Åi=
mxktz=Z=MKOSR=bP=xdesz=B=xqz=i=xmAz===============================================ENMF=
gdzieW=B=J=indukÅj~=m~gnetóÅzn~=m~gnesu=z~krzówi~jąÅego=
=

i=J=n~tężenie=érądu=elektronowegoK==

=

pónchrotronowa=spektroskopia=fotoemisójna=
=
k~tężenie= érądu= fotoelektronów= wóemitow~nóÅh= z= Åi~ł~= st~łego= oéisuje= funkÅj~= wielu=
zmiennóÅhW=
fZ=cEhνI=mI=bI=sI=ΘfI=φfI=θeI=φeF=======================================================ENNF=
gdzieW=hν=–=energi~=fotonów=
m=–=wektor=éol~róz~Åji=f~li=elektrom~gnetóÅznej=
b=–=energi~=kinetóÅzn~=fotoelektronów=
ΘfI=φf=–=wséółrzędne=biegunowe=określ~jąÅe=kierunek=é~d~ni~=świ~tł~=n~=éowierzÅhnię=éróbki=
ΘeI=φe=–=wséółrzędne=biegunowe=określ~jąÅe=kierunek=emisji=fotoelektronówK=

==
=
=

PO=
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=
qólko= kilk~= z= tóÅh= wielkośÅi= skł~d~jąÅóÅh= się= n~= n~tężenie= érądu= fotoelektronów= jest=
zmiennóÅh= gdóż= éozost~łe= ~lbo= tr~ktuje= się= j~ko= st~łeI= ~lbo= Å~łkuje= się= éo= Å~łóm= z~kresie=
zmiennośÅi= d~nego= é~r~metruK= geżeli= w= ekséerómenÅie= nie= uwzględni~= się= éol~róz~Åji=wiązki=
świ~tł~= or~z= orient~Åji= séinów= fotoelektronów= to= wówÅz~s= j~ko= zmienne= éozost~ją= energi~=
é~d~jąÅóÅh= fotonów= hνI= energi~= kinetóÅzn~= fotoelektronów= bK= m~r~metró= te= wóst~rÅzą= do=
oéisu= emisji= fotoelektronów= metodą= krzówóÅh= rozkł~du= energetóÅznego= E~ngK= bnergó=
aistribution= Curves= – =ba`FK =geżeli =kątó =ΘeI =φe= zost~łó=użóte= j~ko= é~r~metró=zmienne=m~mó=
do= Åzónieni~= z= teÅhniką= kątowo= –= rozdzielÅzą= séektroskoéii= fotoelektronowejK= azięki=
éromieniow~niu= sónÅhrotronowemu= éowst~łó= nowe= teÅhniki= éomi~rowe= wóm~g~jąÅe= dużego=
n~tężeni~= świ~tł~I= Åiągłej=zmi~nó=energii=éobudz~jąÅóÅh=fotonów=or~z=odéowiedniego= doboru=
iÅh= z~kresów= energetóÅznóÅhK= ao= metod= tóÅh= n~leżą= ~n~liz~= z= z~Åhow~niem= st~łego= st~nu=
éoÅzątkowego= E~ngK= Constant= fnitial= ptate= –= `fpF= or~z= ~n~liz~= z= z~Åhow~niem=st~łego= st~nu=
końÅowego= E~ngK= Constant= cinal= ptate= – =`cpFK =léis =teoretóÅznó =éoszÅzególnóÅh =metod =
możn~=zn~leźć=międzó=innómi=w=ér~Åó=pmith~=xVQzK=
=
hrzówe=rozkładu=energetócznego=J=bnergó=aistribution=CurvesI=baC=
=
blektronom= w= é~śmie= w~lenÅójnóm= możn~= érzóéis~ć= energię= wiąz~ni~= bB= liÅzoną= względem=
energii= éoziomu= cermiegoK= blektronó= te= możn~= wzbudzić świ~tłem= o= energii= fotonów=
większej=od=ér~Åó=wójśÅi~=ΦoK=léuszÅz~ją=one=wówÅz~s=Åi~ło=st~łe=z=energią=kinetóÅznąW=
bkin=Z=hnJbBJ=Φo==================================================================ENOF=
cotoelektronó=mogą=bóć=wzbudz~ne=ze=st~nów=o=różnej=energii=wiąz~ni~=więÅ=n~tężenie=érądu=
fotoelektronów= jest= określ~ne= érzez= rozkł~d= gęstośÅi= st~nów= elektronowóÅh= w= é~śmie=
w~lenÅójnómK= Abó= możn~= bóło= odtworzóć= ten= rozkł~d= wóst~rÅzó= użyć= st~łej= energii=
é~d~jąÅóÅh= fotonów= ErósKNKNQ= ~FK= jetod~= t~= éoleg~= więÅ= n~= éomi~rze= energii= kinetóÅznej=
fotoelektronów= érzó= st~łej= energii= éromieniow~ni~= hνK= jetodę= ba`= możn~= stosow~ć=
użów~jąÅ= konwenÅjon~lnóÅh= źródełK= mromieniow~nie= sónÅhrotronowe= n~tomi~st= éodwóższ~=
Åzułość= ~n~lizó= fotoemisójnej= i= umożliwi~= wobeÅ= tego= ~n~lizow~nie= subtelnóÅhI= sł~bóÅh=
efektów=w=widmie=ba`=xVRzK=
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=

=
=
oósKNKN4K=mroÅesó=wzbudzenia=dla=trzeÅh=rodzajów=pomiarów=fotoemisjiW=baCI=Cfp=i=Ccp=
xVQz=
=
jetoda=z=zachowaniem=stałego=stanu=początkowego=–=Constant=fnitial=ptate=modeI=Cfp=
=
qeÅhnik~= t~= oéis~n~= érzez= hunz~= xVSzI= wókorzóstuje= Åiągłą= n~turę= éromieniow~ni~=
sónÅhrotronowegoK= t= modzie= tóm= b~d~mó= n~tężenie= fotoemisji= dowolnie= wóbr~nego= st~nu=
éoÅzątkowego= o= energii= wiąz~ni~= bBI= w= funkÅji= energii= fotonów= hνK= bnergi~= fotonów= jest=
zmienn~= w= t~kim=z~kresieI= j~ki=jest= éotrzebnó=do= b~d~ni~=strukturó=elektronowej=nie=z~jętóÅh=
é~sm= lub= b~d~ni~= z~leżnośÅi= emisji= z= wóbr~nego= st~nu= od= energii= éromieniow~ni~=
wzbudz~jąÅego=ErósKNKNQ=bFK=t=Åz~sie=sk~now~ni~=z~Åhow~n~=éozost~je=rel~Åj~=bkJ=hνZÅonstK=
t= n~szóÅh= b~d~ni~Åh= teÅhnikę= tę= wókorzóstujemó= ~bó= stwierdzić= istnienie= bądź= nieistnienie=
rezon~nsu=ze=st~nów=d=iLlub=f=érzó=fotoemisji=z=wóbr~nego=st~nu=éoÅzątkowegoK=
=
jetoda=z=zachowaniem=stałego=stanu=końcowego=J=Constant=cinal=ptate=modeI=Ccp=
=
t= metodzie= tej= éomi~r= éoleg~= n~= zmi~nie= energii= fotonów= w= t~ki= séosóbI= ~bó= końÅow~=
w~rtość= energii= kinetóÅznej= fotoelektronów= éozost~w~ł~= st~ł~K= rzósk~mó= wówÅz~s= rozkł~d=
st~nów=éoÅzątkowóÅh=obs~dzonóÅh=érzó=ust~lonóm=st~nie=końÅowóm=ErósKNKNQ=ÅFK==
=
=
=
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=
KątowoJrozdzielcza=spektroskopia=fotoemisójna==J=Angle=oesolved=mhotoemission=
ppectroscopóI==Aombp=
=
jetod~= t~= éoleg~= n~= éomi~rze= fotoemisji= w= funkÅji= energii= kinetóÅznej= fotoelektronów= i= iÅh=
kąt~= emisji= ErósKNKNRFK= modst~wowóm= w~runkiem= odróżni~jąÅóm= ją= od= kątowo= –= Å~łkująÅej=
séektroskoéii=fotoemisójnej=jest=m~łó=kąt=brółowó=~kÅeét~Åji=~n~liz~tor~=energii=elektronów=
K==

=
oósK=NKNRK=pÅhemat=kątowo-rozdzielÅzej=spektroskopii=fotoemisójnej=xVTzK=
=

mozw~l~= to= zliÅzóć= tólko= te= elektronóI= które= są= emitow~ne= wokół= wóbr~nego= kierunkuK=
oejestrow~ne= są= więÅ= elektronó= w= wąskim= z~kresie= wektorów= kfI= zn~Åznie= mniejszóm= niż=
rozmi~ró= strefó=Brillouin~= b~d~nego= m~teri~łuK= azięki=tej=metodzie= możemó=określić=érzebieg=
é~sm= energetóÅznóÅh= dl~= éoszÅzególnóÅh= kierunków= w= strefie= Brillouin~= Åzóli= z~leżność=
bEkFK= moniew~ż= elektron= w= éróżni= jest= elektronem= swobodnóm= więÅ= wektor= f~lowó=
wóemitow~nego=elektronu=możn~=oéis~ć=równ~niemW=
®

ö k ö=
v

Ombkin
==============================================================ENPF=
hO

gdzieW==bkin=–=energi~=kinetóÅzn~=elektronówI=
m=–m~s~=elektronu=swobodnego=
r
r
r
k v = k v ^ + k v ║K=
pkł~dową=równoległą=oéisujemó=wzoremW=
kv║ =

==
=
=

Om
b kin sin J =================================================ENQF=
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PR=
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=
n~tomi~st=skł~dow~=érostoé~dł~=wónosiW=

k v^ =

Om
b kin Åos J ==================================================ENRF=
hO

gdzieW d ^ =J=érostoé~dłó=do=éowierzÅhni=wektor=sieÅi=odwrotnej=
bM=–=energi~=wewnętrzn~=
k~= rósunku= NKNS= érzedst~wione= jest= z~Åhow~nie= się= wektor~= f~lowego= érzó= érzejśÅiu=
elektronu=érzez=éowierzÅhnię=do=éróżniK=
bnergię= wewnętrzną= otrzómujemó= ~n~lizująÅ= dóséersje= otrzóm~nóÅh= é~sm= i= z~éewni~jąÅ= iÅh=
sómetrie= względem= środk~= strefó= Brillouin~= lub= éorównująÅ= otrzóm~ne= wóniki= z= obliÅzoną=
struktur~=é~smową=b~d~nego=m~teri~łuK===

=
=
oósKNKNS==waÅhowanie=się=wektora=falowego=przó=przejśÅiu=elektronu=przez=powierzÅhnię=do=
próżni=
=
péektroskoéi~=kątowoJrozdzielÅz~=jest= użóteÅznóm=n~rzędziem=do=b~d~ni~=éowierzÅhniowej=i=
objętośÅiowej= strukturó= elektronowej= éółérzewodnikówK= Abó= efektównie= użów~ć= tej=metodó=
niezbędne= są= érzestr~j~lne= źródł~= éromieniow~ni~= elektrom~gnetóÅznego= Eéromieniow~nie=
n~dfioletowe= lub= miękkie= éromieniow~nie= rentgenowskieFK= honieÅzne= jest= więÅ= stosow~nie=
éromieniow~nie=sónÅhrotronowegoK=
B~rdziej=szÅzegółowó=oéisI=możn~=z~leźć=w=ér~Å~Åh=xVUIVVINMMzI= w= monogr~fii= = xNMNz= or~z= w=
Biuletónie=mqmp=xNMOzK===
=
=
=
=
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=
cotoemisja=rezonansowa=–=rezonans=cano=
=
g~k= wséomni~no= wÅześniej= dzięki= sónÅhrotronom= możliwe= jest= uzósk~nie= Åiągłego=
éromieniow~ni~= w= b~rdzo= szerokim= z~kresie= energii= od= éodÅzerwieni= do= tw~rdóÅh= éromieni=
uK= = rmożliwiło= to= ogromnó=rozwój=z~równo= éodst~wowóÅh=b~d~ń= oétóÅznóÅh=j~k= i=éostęé=
b~d~ń= w=ér~wie=k~żdej=dziedzinie=n~ukiK= pzÅzególnie=istotne=są=éomi~ró=w=z~kres~Åh=energiiI=
w= któróÅh= wóstęéują= efektó= rezon~nsowe= Åh~r~kteróstóÅzne= dl~= wóbr~nego= ~tomu= i=
odéowi~d~jąÅe=możliwóm=dl~=tego=~tomu=Åh~r~kteróstóÅznóm=wzbudzeniom=elektronówK=
t= ér~Åó= tej= fotoemisj~= rezon~nsow~= jest= wókorzóstów~n~= do= określ~ni~= udzi~łu= elektronów=
ze=zlok~lizow~nóÅh=orbit~li=Pd=~tomów=met~lu=érzejśÅiowego=lub=zlok~lizow~nego=orbit~lu=Qf=
~tomów= ziem= rz~dkiÅh= do= strukturó= é~sm~= w~lenÅójnegoK= tókorzóstuje= się= w= niej= zn~Åzne=
zwiększenie= wód~jnośÅi= fotoemisji= z= interesująÅej= n~s= niez~éełnionej= éowłoki= wóstęéująÅe=
wówÅz~sI= gdó= energi~= éromieniow~ni~= wzbudz~jąÅego= zbliż~= się= do= érogu= ~bsoréÅójnego= z=
éowłok= rdzeniowóÅhK= t=érzóé~dku= met~li=érzejśÅiowóÅhI= zwiększenie=emisji=z~Åhodzi=dzięki=
istnieniu= silnego= érzejśÅi~= oétóÅznego= Pé→PdI= n~tomi~st= w= érzóé~dku= éierwi~stków= ziem=
rz~dkiÅh=J=Qd→QfK=geśli=energi~=fotonów=zbliż~=się=do= energii=tego=érzejśÅi~I=wówÅz~sI=oéróÅz=
bezéośredniej= fotoemisji= elektronu= z= éowłoki= jn= Pd= lub= bu= QfI= może= n~stąéić= wzbudzenie=
wewnątrz=jonów=jn=lub=buK=w~Åhodzi=więÅ=kw~ntow~=interferenÅj~=dwu=éroÅesów=Eérzókł~d=
dl~=m~ng~nuFW=
E~F= bezéośredniej= fotoemisji= Est~n= końÅowó= n~leżó= do= ÅontinuumF= J= jnPéSPdRHhν=
→jnPéSPd4He-=or~z=
EbF=wewnątrzjonowego=wzbudzeni~=o=widmie=dóskretnóm=J=jnPéSPdRH=hν=→=jnPéRPdSK=
fnterferenÅj~= kw~ntow~= tóÅh= dwóÅh= zj~wisk= m~nifestuje= się= éoj~wieniem= linii= rezon~nsu= o=
kszt~łÅie= oéis~nóm= érzez= c~no= xNMPzI= z~równo= w= ~bsoréÅji= éromieniow~ni~= u= j~k= i= w=
widm~Åh= fotoemisójnóÅh= rejestrow~nóÅh= n~= érzókł~d= w= modzie= `fp= EÅonst~ntJiniti~lJst~te=
Åzóli= z= z~Åhow~niem= st~łego= st~nu= éoÅzątkowegoF= ErósKNKNTFK= w= otrzóm~nóÅh= krzówóÅh=
odÅzótuje= się= energię= rezon~nsowąI= bliską= jej= energię= odéowi~d~jącą= m~ksimum= linii= or~z=
energię= ~ntóJrezon~nsu= Eminimum= krzówej= tuż= érzed= osiągnięÅiem= energii= rezon~nsowejFK=
hrzów~=c~no=jest=oéis~n~=wzoremW=
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=
gdzieW=εZEbMJhνFLEΓLOF=–=zredukow~n~=energi~=fotonówI==
Γ=–=séektr~ln~=szerokość=dóskretnego=st~nu=~utojoniz~ÅójnegoI==
fo==Jintensówność=fotoemisji=nierezon~nsowejI=
q=–=é~r~metr=~sómetrii=zj~wisk~=c~noK==
m~r~metr=q=możn~=oéis~ć=z~leżnośÅiąW=
q=

Fq i

psb ´ y b q i

====================================================ENTF=

gdzieW=Φ=–=dóskretnó=st~n=końÅowó=
i=–=st~n=éoÅzątkowó=
ψb==J=st~n=z=kontinuum=
q=–=oéer~tor=érzejśÅi~K=

=
oósKNKNTK=hształt=krzówej=cano=w=zależnośÅi=od=parametru=q=xNMPz=
=
tkł~d= st~nów= otw~rtej= éowłoki= do= widm~= fotoemisójnego= możn~= więÅ= wóróżnić= érzez=
éorówn~nie= krzówóÅh= zmierzonóÅh= érzó= energi~Åh= fotonów= odéowi~d~jąÅóÅh= m~ksimum= i=
~ntóJrezon~nsowiK=Autor=ér~Åó=wókorzóst~ł=tę=metodę=międzó=innómi=w=ér~Å~Åh=xNMQI=NMRzK=
=

=
=
=
=
=
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=
ptruktura=subtelna=rentgenowskiej=absorpcji=ponadkrawędziowej=–=bxtended=uJraó=
Absorption=cine=ptructureI=EbuAcpF=
=
jetod~= buAcp= éoleg~= n~= éomi~rze= ~bsoréÅji= d~negoI= wóbr~nego= ~tomu= w= b~d~nóm=
m~teri~leI= érzó= wóbr~nej= kr~wędzi= ~bsoréÅji= éromieniow~ni~= uK= k~jÅzęśÅiej= jest= to= kr~wędź=
h= lub= iK= t= tóm=z~kresie= obserwuje= sie= osÅól~Åójne= zmi~nó=wséółÅzónnik~= ~bsoréÅjiI= będąÅe=
efektem= rozéroszeni~= fotoelektronu= wóÅhodząÅego= z= ~tomu= Åentr~lnego= n~= sąsiedniÅh=
~tom~ÅhK= cenomenologiÅznó= model= tłum~ÅząÅó= wóstęéow~nie= tóÅh= osÅól~Åji= z~kł~d~I= że=
elektron= wóbitó= z= ~tomuI= n~= skutek= ~bsoréÅji= kw~ntu= éromieniow~ni~= uI= o= energii= większej=
niż= energi~= wiąz~ni~= elektronu= bMI= może= bóć= tr~ktow~nó= j~ko= Åząstk~= qu~siJswobodn~=
éorusz~jąÅ~=się=w= ot~Åz~jąÅej=ją=strukturze=króst~liÅznejK= q~ki=elektron=możn~=rozé~trów~ć=w=
obr~zie= de= Broglie’~= j~ko= f~lę= m~teriiI= któr~= uleg~= rozér~sz~niu= n~= sąsiedniÅh= ~tom~Åh=
strukturó= króst~liÅznejK= k~= skutek= wz~jemnego= n~kł~d~ni~= się= f~l= éierwotnóÅh= i= wtórnóÅh=
z~Åhodzi= interferenÅj~I= uwid~Åzni~jąÅ~= się= we= wséomni~nóÅh= osÅól~Åj~Åh= widm~=
~bsoréÅójnegoK=
buAcp= dost~rÅz~= inform~Åji= o= odległośÅi~Åh= międzó~tomowóÅh= i= liÅzbie= koordón~Åójnej=
~tomu= wóbr~nego= éierwi~stk~= będąÅego= éodst~wowóm= skł~dnikiem= lub= domieszką= w=
krószt~leK= azięki= ~n~lizie= wséółÅzónnik~= ~bsoréÅji= możemó= éozn~ć= lok~lne= otoÅzenie=
~bsorbująÅóÅh= ~tomów= w= sieÅiI= to= jest= n~jbliższóÅh= sąsi~dów= ~tomu= or~z= sąsi~dów= drugiego=
lub=d~lszóÅh=rzędów=xNMSINMTINMUzK=
=w~letó=metodó=toW=
J= selektówność=~tomow~= =
J= szeroki= z~kres= z~stosow~ń= Estrukturó= ~morfiÅzneI= dwu~tomowe= molekułóI= krószt~łóI=
szkł~I=ÅieÅzeF=
J= stosunkowo= krótki= Åz~s= rejestrow~ni~= ekséeróment~lnego= widm~= Eod= milisekund= do=
kilkudziesięÅiu=minutF=
=qeÅhnik~= ~n~lizó=widm=buAcp=jest= szÅzególnie=użóteÅzn~=w= érzóé~dku= b~d~ń=m~teri~łów=o=
dużóm= nieéorządku= struktur~lnómI= Åzóli= nie= éosi~d~jąÅóÅh= uéorządkow~ni~= d~lekiego=
z~sięguK=

=
=
=
=
=

==
=
=

PV=

olwawfAŁ=NK=tłasnośÅi=związków=na=bazie=deqe=oraz=wprowadzenie=do=metod=badawÅzóÅh=

=

NKT=rkładó=pomiarowe=
=
eApviAB=–=stacja=bN=–=clipper=ff=

=
tiększość=

éomi~rów=

fotoemisójnóÅh=

wókon~no=

w=

e~mburskim=
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mromieniow~ni~ =pónÅhrotronowego =EeApviABF = =n~ =st~Åji =bNK =rkł~d =cifmmbo =ffI =z~wier~ =
monoÅhrom~tor= wóéos~żonó= w= ukł~d= sześÅiu= zwierÅi~deł= ust~wionóÅh= éod= różnómi= kąt~mi=
kierująÅe= éromieniow~nie= n~= si~tkę= dófr~kÅójnąK= h~żde= z= niÅh= éokrów~= innó= z~kres=
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=
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istnieje= możliwość= wókonów~ni~= éomi~rów= gęstośÅi= st~nów= elektronowóÅh= é~sm~=
w~lenÅójnego= or~z= leżąÅóÅh= éoniżej= tego= é~sm~= éoziomów= rdzeniowóÅh= metodą=
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użóÅiu=
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sónÅhrotronowegoK= dłównóm= elementem= tej= komoró= jest= ÅólindróÅznó= ~n~liz~tor=
zwierÅi~dl~nóK= homor~= t~= wóéos~żon~= jest= t~kże= w= ukł~d= do= b~d~ni~= dófr~kÅji= elektronów=
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t= komorze= éreé~r~Åójnej= n~tomi~st= istnieje= możliwość= ÅzószÅzeni~= éróbki= éoérzez=
wógrzew~nie=

or~z=

bomb~rdow~nie=

jon~mi=

~rgonuK=

fstnieje=

t~kże=

możliwość=

éowierzÅhniowego= domieszkow~ni~= wóbr~nómi= éierwi~stk~mi= éoérzez= n~éól~nie= w~rstw= z~=
éomoÅą= komórek= hundsen~= z~montow~nóÅh= u= dołu= komoróK= drubość= n~noszonóÅh= w~rstw=
jest=kontrolow~n~=z~=éomoÅą=rezon~tor~=kw~rÅowegoK=t=ukł~dzie=możliwe=jest=t~kże=ł~m~nie=
i= éiłow~nie= éróbek= objętośÅiowóÅhK= rkł~d= wóéos~żonó= jest= w= m~g~zónI= w= któróm= możn~=
érzeÅhowów~ć= osiem= éróbekK= te= wszóstkiÅh= komor~Åh= é~nuje= ultr~= wósok~= éróżni~= Erzędu=
NMJNM=–=NMJNN=qrFK=homoró=oddzielone=są=od=siebie=z~=éomoÅą=z~worów=szóbrowóÅhK=
=
jAulab=–=stacja=Bi=4N=
=
`zęść=b~d~ń=zost~ł~=wókon~n~=w= l~bor~torium=jAuJl~b=rniwersótetu=w=iund=EpzweÅj~F=n~=
st~Åji= Bi= QN= xNNMzK= rkł~d= ten= t~kże= éozw~l~= n~= érzógotow~nie= i= domieszkow~nie= ÅzóstóÅh=
éowierzÅhni=krószt~łówK= azięki=sóstemowi=jBbI= éołąÅzonemu=z=komor~=éomi~rowąI= możn~=
in= situ= wzbog~Åić= w~rstwó= w= m~ng~nK= rkł~d= ten= éozw~l~= n~= éomi~r= fotoemisji= kątowoJ
rozdzielÅzejI= dzięki= Åzemu= istnieje= możliwość= b~d~ni~= strukturó= é~smowej= krószt~łówI= w=
z~kresie= energii= NRJOMM= esK= wdolność= rozdzielÅz~= osiąg~= w~rtość= UM= mesK= homor~=
~n~liz~tor~=wóéos~żon~=jest=w=ukł~d=ibbaK
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mrzeérow~dzone= i=oéis~ne= w= niniejszóm=rozdzi~le= b~d~ni~= mi~łó=n~= Åelu= określenie= strukturó=
elektronowej= związków= deqe= EéoliJ= i= monokrószt~łówF= domieszkow~nóÅh= m~ng~nem= lubLi=
euroéemK= j~ng~n= zost~ł= wérow~dzonó= w= strukturę= deqe= różnómi= séosob~miW= éodÅz~s=
wzrostu= metodą= jBb= Emonokrószt~łóF= or~z= éodÅz~s= wzrostu= metodą= Bridgm~n~=
Eéolikrószt~łóFK= Autor= ér~Åó=oér~Åow~ł= i=z~érezentow~ł=t~kże=inną=metodę=J=domieszkow~ni~=
éowierzÅhniowegoK= An~liz~= i= éorówn~nie= gęstośÅi= st~nów= tóÅh= związków= wótworzonóÅh=
różnómi= metod~mi= d~ł~= n~m= inform~Åję= n~= tem~t= lok~liz~Åji= st~nów= jn= Pd= or~z= bu= Qf= w=
é~śmie= w~lenÅójnómK= téłów= tóÅh= éowłok= n~= strukturę= elektronową= éółérzewodników=
éółm~gnetóÅznóÅh=i=ferrom~gnetóÅznóÅh=określ~=wł~snośÅi=tóÅh=m~teri~łówK=
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OKN=

Badania=

związków=

deTe=

oraz=

deNJxjnxTe=

EpolikróształF= przó= pomocó= rezonansowej= spektroskopii=
fotoemisójnej=
=
An~lizę= rozkł~du= gęstośÅi= st~nów= rozéoÅzniemó= od= zb~d~ni~= éolikrószt~łu= deNJxjnxqeI= w=
którómI=m~ng~n=zost~ł=wbudow~nó=w=éroÅesie=wzrostuK=aod~nie=m~ng~nu=éowoduje=iż=deqe=
st~je=się=éółérzewodnikiem=éółm~gnetóÅznómK=fnteresująÅ~=jest=struktur~=elektronow~=t~kiego=
związkuI= ~= w= szÅzególnośÅi= éołożenie= m~ng~nu= Pd= w= é~śmie= w~lenÅójnómK= aod~nie=
m~ng~nu= modófikuje= bowiem= strukturę= elektronową= é~sm~= w~lenÅójnegoK= k~= rósunku= OKN=
érzedst~wione= są= widm~= fotoemisójne= éolikrószt~łu= deMKUSjnMKNQqeK= hrószt~ł= ten=
wóhodow~nó= zost~ł= metodą= Bridgm~n~K= `zóste= éowierzÅhnie= krószt~łów= objętośÅiowóÅh=
uzósk~no= éoérzez= éiłow~nie= éilnikiem= di~mentowóm= w= ultr~= wósokiej= éróżniK= = wero= n~= osi=
energii= wiąz~ni~= odéowi~d~= éoziomowi= cermiegoI= któró= zost~ł= określonó= n~= met~liÅznej=
éróbÅe=wzorÅowejK=
oósunek= OKN~= érzedst~wi~= widm~= fotoemisójne= dl~= éróbki= objętośÅiowej= deMKUSjnMKNQqeI ==w =
z~kresie= energii= fotonów= QQJSM= es= EobejmująÅóm= érzejśÅie= jn= Pé→PdFI= n~tomi~st= rósunek=
OKNb= oéróÅz= é~sm~= w~lenÅójnego= érzedst~wi~= éłótkie= éoziomó= rdzeniowe= Ede= PdI= qe= QdFK=
oezon~ns= jn= Pd= jest= b~rdzo= sł~bo= widoÅznóK= k~leżó=jedn~k= é~mięt~ćI= że= n~wet= érzó= br~ku=
rezon~nsuI=kszt~łt=krzówóÅh=z~leżó=t~kże=od=energii=wzbudz~ni~I=gdóż=wiąże=się=to=ze=zmi~ną=
érzekroju= Åzónnego= n~= fotoemisjęK= Abó=więÅ= stwierdzić= istnienie= bądź= nieistnienie= rezon~nsu= =
wókon~no=éomi~r=`fpK==
k~= rósunku= OKNÅ= widoÅzne= są= éunktó= ekséeróment~lne= or~z= doé~sow~n~= krzów~= c~no=
Eniebiesk~= lini~FI= któr~=odzwierÅiedl~=rezon~ns=w=éobliżu=érogu=energetóÅznego= érzejśÅi~=jn=
Pé→Pd= dl~= energii= éoÅzątkowej= biZPKU= esI= gdóż= érzó= tej= energii= wiąz~ni~= widoÅzne= jest=
niewielkie= wzmoÅnienie= strukturó= jnPdK= k~= éodst~wie= ~n~lizó= krzówej= doé~sow~ni~=
stwierdz~móI= że= m~ksóm~lne= wzmoÅnienie= fotoemisji= Erezon~nsFI= dl~= éolikrószt~łu=
deMKUSjnMKNQqeI= z~Åhodzi= dl~= energii= fotonów= RN= es= Em~ksimum= krzówejFI= n~tomi~st=
n~jmniejsze= wzmoÅnienie= E~ntórezon~nsF= wóstęéuje= dl~= energii= fotonów= QTKR= es= Eminimum=
krzówejFK=
Abó= określić= Å~łkowitó= wkł~d= jn= Pd= w= é~smo= w~lenÅójneI= n~leżó= odjąć= krzówą=
~ntórezon~nsową= Eminimum= krzówej= c~noF= od= krzówej= rezon~sowej= Em~ksimum= krzówej=
c~noFK==
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oósK=OKOK=oóżniÅa=pomiędzó=krzówą=rezonansową=Ekrzówa=ÅzerwonaFI=a=krzówą=
antórezonansową=Ekrzówa=niebieskaF=dla=króształu=objętośÅiowego=deMKUSjnMKN4qe=
=
hrzów~= różniÅow~= érzedst~wion~= n~= rósunku= OKO= éosi~d~= trzó= Åh~r~kteróstóÅzne= obsz~róK=
hszt~łt= i= rozkł~d= tóÅh= m~ksimów= w= strukturze= jn= Pd= oéisuje= i= wój~śni~= międzó= innómi=
kl~sterowó= model= oddzi~łów~ni~= konfigur~Åójnego= `f= E`onfigur~tion= fnter~ÅtionFK=
rwzględni~= on= wómi~nę ł~dunku= międzó= ~tom~mi= m~ng~nuI= ~= éółérzewodnikiem=
m~ÅierzóstómI= or~z= obejmuje= oddzi~łów~nie= éomiędzó= różnómi= konfigur~Åj~mi= jonów= jn= i=
sąsiedniÅh= ~tomówK= q~kiego= modelu= użów~ł= mKinK= ieó=et= ~lK= xNNNz= ~n~lizująÅ= éółérzewodniki=
gruéó= ffJsf= E`dNJxjnxqeFK= jodel= ten= użów~nó= jest= do= oéisu= strukturó= elektronowej= met~li=
érzejśÅiowóÅh= Egłównie= jnF= w= Åi~ł~Åh= st~łóÅhI= gdzie= istnieją= oddzi~łów~ni~= Åoulombowskie=
dJdI= or~z= t~mI= gdzie= wóstęéuje= hóbródóz~Åj~= éJdK= tedług= modelu= `f= st~nó= éoÅzątkowe= i=
końÅowe= emisji= elektronów= są= liniową= kombin~Åją= konfigur~Åji= dnI =dnHNiIKKKdNMiNMJn= gdzie =i =
ozn~Åz~=dziurę=n~=orbit~lu=é=lig~nduK==
mrzenoszenie= ł~dunku= jest= definiow~ne= j~ko= Δ≡bEdnHNiFJbEdnFI= n~tomi~st= oddzi~łów~ni~=
Åoulombowskie= dJd= oéisujemó= r≡bEdnJNFHbEdnHNFJObEdnF =gdzie =b =Edn’im’F= jest= środkiem=
ÅiężkośÅi=multiéletu=dn’im’xNNOzK==
léier~jąÅ= się= n~= modelu= `f= wój~śnimó=ter~zI= skąd= éoÅhodzą= widoÅzne= strukturó= n~= rósunku=
OKOK=dłówn~=struktur~=érzó=energii=wiąz~ni~=PKU=es=i=struktur~=zn~jdująÅ~=się=w=érzedzi~le=od=
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=
Abó=uzósk~ć=strukturę=elektronowąI=któr~=będzie=st~nowić=odniesienie=dl~=d~lszóÅh=rozw~żańI=
zb~d~liśmó= monokrószt~ł= deqeK= hrószt~ł= ten= zost~ł= wóhodow~nó= metodą= ppsd= EselfJ
seleÅting= v~éour= growth= –= wzrost= z= f~zó= g~zowejF= xNNPz= w= fnstótuÅie= cizóki= mAk= w=
t~rsz~wieK= k~= rósunku= OKP= érzedst~wione= zost~łó= widm~= = strukturó= elektronowej= związku=
deqe= zebr~ne=w= z~kresie=energii=fotonów= QRJSR= esK=m~smo= w~lenÅójne=tego= związku=skł~d~=
się= z= trzeÅh= obsz~rów= xQRzW= struktur~= éomiędzó=energią= wiąz~ni~= MJS= es= to= st~nó=é= telluru= i=
germ~nuI= w= obsz~rze= éomiędzó= S= ~= NMKR= es= zn~jduje= się= st~n= de= QsI= ~= struktur~= éomiędzó=
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NMKRJNPKU=es= odéowi~d~=st~nowi=telluru= RsK= Ż~dn~=z= krzówóÅh=n~=rósunku=OKP=nie=wók~zuje=
rezon~nsu= Ebr~k= wzmoÅnieni~= fotoemisjiFI= éoniew~ż= związek= ten= nie= jest= domieszkow~nó=
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=
ptruktur~= elektronow~= monokrószt~łu= deqe= zost~ł~= t~kże= zb~d~n~= z~= éomoÅą= kątowoJ
rozdzielÅzej= séektroskoéii= fotoemisójnejK= bkséeróment= érzeérow~dzono= w= l~bor~torium=
éromieniow~ni~=sónÅhrotronowego=jAuJiAB=w=iund=EpzweÅj~FK===
oósunek= OKQ~= érzedst~wi~= krzówe= rozkł~du= energetóÅznego= fotoelektronów= w= z~kresie=
energii= NTJRM= es= w= w~runk~Åh= emisji= norm~lnej= do= éowierzÅhni= Erejestrow~no= elektronó=
emitow~ne= érostoé~dle= do= éowierzÅhni= krószt~łuFK= ptruktur~= é~smow~= związku= deqe= bół~=
b~d~n~= w= wzdłuż= kierunku= ГJq= w= strefie= Brillouin~I= której= romboedróÅzn~= komórk~= deqe=
zost~ł~=érzedst~wion~=n~=rósunku=OKRK==
oósunek=OKQb=érzedst~wi~=ekséeróment~lną=strukturę=é~smową=wóérow~dzoną=z=z~leżnośÅiW==
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E b kin + b M F - d ^ = gdzie= energi~= elektronów= z= widm= érzedst~wionóÅh= n~= rósunku=
hO

OKQ~K= érzeliÅzon~=zost~ł~=n~=w~rtość=wektor~= kK=a~ne=ekséeróment~lne=zost~łó=érzedst~wione=
z~= éomoÅą= éunktówI= n~tomi~st= linie= Åiągłe= to= wóniki= obliÅzeniowe= otrzóm~ne= érzó= użóÅiu=
é~kietu= léenju= xNNQzK= k~łożono= je= n~= wókres= ~bó= je= éorówn~ć= z= ekséerómentemK=
w~uw~ż~mó= iż= strukturó= odéowi~d~jąÅe= emisji= ze= st~nów= objętośÅiowóÅh= m~ją= dóséersójnó=
érzebieg= w= kierunku= ГJq= ozn~Åz~= toI= iż= érzó= zmi~nie= energii= fotonów= zmieni~= się= t~kże=
energi~=wiąz~ni~K==
ptruktur~= N= odéowi~d~= emisji= z= dwóÅh= górnóÅh= é~sm= w~lenÅójnóÅhK= ptruktur~= O= n~tomi~st=
odéowi~d~= emisji= z= n~jniższego= é~sm~= w~lenÅójnegoK= g~k= wid~ć= n~= di~gr~mie= bEkF= n~jleész~=
zgodność= éomiędzó= ekséerómentemI= ~= wónik~mi=éomi~rów= m~= miejsÅe= w= górnóÅh= ÅzęśÅi~Åh=
é~sm~=w~lenÅójnegoK= k~=rósunku= OKQ~=widzimó=też=strukturę=bezdóséersójną=~K=tór~źnie=nie=
é~suje= on~= do= teoretóÅznej=é~smowej=strukturó=objętośÅiowejK= gest= to= ér~wdoéodobnie= efekt=
dużej=gęstośÅi=st~nów=n~=gr~niÅó=strefó=Brillouni~K=
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bnergia=wiązania=EesF

MIO

MI4 o

MIS

MI8

=
kEAF

T
=

=
oósK=OK4=EaFtidma=fotoemisójne=zmierzone=za=pomoÅą=spektroskopii=kątowo-rozdzielÅzej=
zmierzone=w=kierunku=normalnej=do=powierzÅhni=deqeI=bF=diagram=strukturó=pasmowej=w=
kierunku==Γ-q=wóprowadzonó=z=widm=fotoemisójnóÅh=

=
oósKOKRK=lbjętośÅiowa=strefa=Brillouina=strukturó=romboedróÅznej=deqe=
=
=
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====
oósK=OKS=EaF=tidma=fotoemisójne=zebrane=dla=kątów=emisji=od=–NO do=P4o=bF=diagram=
o=

eksperómentalnej=strukturó=pasmowej=w=kierunku==q-t==
=
k~=rósunku=OKS~=érzedst~wiono= widm~=fotoemisji=kątowej=zmierzone=dl~=kątów=z=z~kresu=od=
–NOo= do= PQo= w= kierunku= qJt= strefó= Brillouin~K= bnergi~= fotonów= bół~= modófikow~n~= i=
==========================================================================QV=
=

olwawfAŁ=OK=Badanie=strukturó=elektronowej=związków=na=bazie=deqe=z=domieszkami=jn=lubLi=bu=

=
zmieni~ł~= się= od= OM= do= OVKN= esK= azięki= temu= z~Åhow~n~= bół~= st~ł~= długość= skł~dowej=
érostoé~dłej= wektor~= éędu= elektronówI= bez= względu= n~= zmi~nę= jego= kierunkuK= ptrukturó=
widmI= które= obserwujemó= odéowi~d~ją= emisji= z= objętośÅiowóÅh= é~sm= elektronowóÅh=
éołożonóÅh=wzdłuż= kierunku= qJt=or~z= ze=st~nów=związ~nóÅh=z=éowierzÅhniąK=Abó=odróżnić=
te= dw~= st~nóI= wókon~no= di~gr~m= ekséeróment~lnej= strukturó= é~smowej= EéunktóF=
érzedst~wionó= n~= rósunku= OKSb= i= éorówn~no= ją= z= obliÅzeni~mi= teoretóÅznómi= wókon~nómi=
érzez= Andrzej~= Łus~kowskiego= Elinie= ÅiągłeFK= t~rtość= wektor~= k║= obliÅzon~= zost~ł~= z=
z~leżnośÅi=k║ =

Om
b kin sin J K==
hO

hrzówe= teoretóÅzne= zost~łó= doé~sow~ne= do= n~jwóższego= st~nu= é~sm~= w~lenÅójnego=
Estruktur~= NFK= munktó= éoniżej= tej= strukturó= o= energi~Åh= wiąz~ni~= éomiędzó= NJP= es= m~ją=
Åh~r~kter=bezdóséersójnó=i=są=związ~ne=są=z=duż~=gęstośÅią=st~nówK=ptrukturó=ozn~Åzone=j~ko=
O= or~z= P= nie= do= końÅ~= są= zinteréretow~neK= k~tomi~st= źródłem= strukturó= Q= mogą= bóć=
bezéośrednie= érzejśÅi~= z= niższego= st~nu= w~lenÅójnegoK= lgólnó= kszt~łt= widm=
ekséeróment~lnóÅh=jest= zgodnó=z=modelem=teoretóÅznómI= szÅzególnie=w= éunkt~Åh=o=wósokiej=
sómetrii= w= strefie= Brillouin~= EqItFK= hrzówe= Åzerwone= to= ~rtef~kt= związ~nó= z= emisją= ze=
st~nów=wzbudzonóÅh=éromieniow~niem=drugiego=rzędu=si~tki=dófr~kÅójnej=monoÅhrom~tor~K=
=

OKP= Badania= warstw= epitaksjalnóch= deNJxjnxTe= przó=
pomocó=rezonansowej=spektroskopii=fotoemisójnej=
=
Abó=jednozn~Åznie=zidentófikow~ć=strukturó=w=éolikrószt~le=deMKUSjnMKNQqe=zb~d~no=w~rstwó=
eéit~ksj~lne= deqe= or~z= deNJxjnxqeI= ~= t~kże= oéis~nó= wÅześniej=krószt~ł= objętośÅiowó=deqeK=
azięki= temu= możemó= éorówn~ć= éolikrószt~łó= z= monokrószt~ł~mi= Emonokrószt~łó= tr~ktujemó=
j~ko= wzorÅeFK= B~d~ne=w~rstwó=wóhodow~no= w= fnstótuÅie=cizóki=mAk=w=t~rsz~wie=metodą=
jBbK= t~rstw~= rosł~= n~= éodłożu= B~cO= ENNNF= éodgrz~nóm= do= teméer~turó= QMMJQRMo`K= t=
éroÅesie=wzrostu=użóto=źródeł=deqeI=qeO=i=jnK=B~d~ni~=fotoemisji=rezon~nsowej=wókon~no=w=
l~bor~torium=sónÅhrotronowóm=eApviAB=w=e~mburgu=n~=st~Åji=bNI=n~=ukł~dzie=cliééer=ffK=
`zóstą=

éowierzÅhnię= b~d~nóÅh= w~rstw= uzósk~no=

éoérzez= érzemienne= éroÅesó=

bomb~rdow~ni~= jon~mi= ~rgonu= or~z= kilkugodzinne= wógrzew~ni~= w= teméer~turze= ~ORMo`K=
`~łó=éroÅes=odbów~ł=się=w=w~runk~Åh=ultr~=wósokiej=éróżniK==
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Te=4d
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katężenie=EjednKwzglK)

de=Pd

HNKR=godzK=bombK
HN/O=godzK=bombK
przed=czószczeniem

M

NM OM PM 4M RM
bnergia=wiązania=Ees)

=
oósK=OKTK=westaw=krzówóÅh=baC=zmierzonóÅh=dla=energii=fotonów=UM=es=dla=różnóÅh=etapów=
oÅzószÅzania=powierzÅhni=próbkiK=
=
wmi~nó=strukturó= elektronowej=w~rstwó=deqeI= éo= éroÅes~Åh= bomb~rdow~ni~= i=wógrzew~ni~=
érzedst~wiono= n~= rósunku= OKTK= hrzówe= te= bółó=mierzone= dl~= energii=fotonów= UM= esK= léróÅz=
zmi~n= w= é~śmie= w~lenÅójnómI= widzimó= zmi~nę= energii= wiąz~ni~= germ~nu= or~z= telluruK=
moj~wienie= się= drugiÅh= skł~dowóÅh= tóÅh= strukturI= o= niższóÅh= energi~Åh= wiąz~ni~I= éo=
kolejnóÅh= et~é~Åh= bomb~rdow~ni~I= świ~dÅzó= o= usunięÅiu= tlenu= z= éowierzÅhniK= mroÅes=
wógrzew~ni~= m~= n~= Åelu= usunięÅie= uszkodzeń= meÅh~niÅznóÅh= éowierzÅhni= krószt~łu=
wótworzonóÅh= éodÅz~s= bomb~rdow~ni~= or~z= jej= struktur~lną= n~ér~węK= mroÅes= ÅzószÅzeni~=
érow~dzimó= t~k= długoI= ~ż= n~= widm~= fotoemisójne= nie= będą= uleg~ć= zmi~nie= éod= wéłówem=
kolejnóÅh=éroÅesów=bomb~rdow~ni~=i=wógrzew~ni~K=
oósunek= OKU= érzedst~wi~= zest~w= krzówóÅh= ba`= zmierzonóÅh= dl~= monokrószt~łu=
deMKVjnMKNqe=w=z~kresie=energii=fotonu=QRJTM=esK=k~=rósunku=tómI=z~zn~Åzono=éunktó=AI=B=i=
`=ozn~Åz~jąÅe=strukturóI= któróÅh=nie=m~=dl~=niedomieszkow~nego= deqeK= tnioskujemó=więÅI=
że= odéowi~d~ją= one= wkł~dowi=m~ng~nuK= tid~ć= istotne= różniÅe= w= kszt~łÅie= widm~= éomiędzó=
monokrószt~łemI= ~= oéis~nóm= wÅześniej= éolikrószt~łemI= ÅhoÅi~ż= éunktó= AI= B= i= `= zn~jdują= się=
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=
w= tóÅh= s~móÅh= energi~Åh= wiąz~ni~ÅhK= q~kże= rezon~ns= Ekrzów~= Åzerwon~F= i= ~ntórezon~ns=
Ekrzów~=niebiesk~F=wóstęéuje=dl~=tóÅh=s~móÅh=energii=fotonów=tjK=RN=i=QT=esK=gedóne=Åo=różni=
te= krószt~łó=to= kszt~łt= é~sm~= w~lenÅójnegoI= zmodófikow~nó=érzez= wséomni~ną= już= strukturę=
z= m~ksimum= érzó= RKU= es= or~z= b~rdzo= sł~bó= rezon~ns= m~ng~nu= dl~= éróbki= objętośÅiowejI=
mimo=stosunkowo=dużej=z~w~rtośÅi=m~ng~nuK==

=
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=
oósKOKUK=hrzówe=baC=zmierzone=dla=energii=fotonów=4R-TM=es==EprzejśÅie=jn=Pp→PdF=dla=
związku==deMKVjnMKNqe=
=
=

OK4= momiaró= absorpcójne= monokróształów= deTe= oraz=
dejnTe=metodami=uAkbp=i=buAcp==
=
=
Abó= zb~d~ć= lok~lną= strukturę= krószt~łów= wokół= domieszkująÅóÅh= ~tomów= i= określenie= iÅh=
éołożeni~= w= strukturze= króst~liÅznej= ukł~du= z~stosow~no= rentgenowską= séektroskoéię=
~bsoréÅójnąK==
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olwawfAŁ=OK=Badanie=strukturó=elektronowej=związków=na=bazie=deqe=z=domieszkami=jn=lubLi=bu=

=
tszóstkie =éomi~ró =buAcp =or~z =uAkbp =wókon~no =n~ =st~Åji =AN =w =eApviABK =
pkonÅentrow~no= się= n~= kr~wędzi= h= m~ng~nuI= gdóż= otoÅzenie= lok~lne= tego= éierwi~stków=
st~nowi= głównó= éunkt= n~szego= z~interesow~ni~K= g~ko= uzuéełnienieI= wókon~no= również=
éomi~ró=n~=kr~wędzi=h=germ~nuK==
=An~lizę= d~nóÅh= ekséeróment~lnóÅh= wókon~no= érogr~m~mi= wÅhodząÅómi= w= skł~d= é~kietu=
fccbcfqI=które=służą=do=sómul~Åji=widm=buAcp=xNNRINNSzK==
t= éierwszóm= et~éieI= któró= jest= érzógotow~niem= widm= do= d~lszej= ~n~lizóI= wókorzóst~no=
érogr~m= AqebkAI= gdzie= odÅięto= tłoK= ao= ~n~lizó= uAkbp= użów~= się= widm=
znorm~lizow~nóÅhK=
k~= rósunku= OKV= érzedst~wione= są= widm~= uAkbp= uzósk~ne= dl~= monokrószt~łu= deNJxjnxqeK=
hrzów~= Åzerwon~= to= krzów~= ekséeróment~ln~I= n~tomi~st= éozost~łe= krzówe= to= modele=
teoretóÅzne= Eéowst~łe= érzó= éomoÅó= érogr~mu= cbcc= UKQF= m~jąÅe= n~= Åelu= określić= j~kie=
związki= mogłó= éowst~ć= éodÅz~s= wótw~rz~nie= éróbekK= k~jleésze= doé~sow~nie= uzósk~no=
rozw~ż~jąÅ=model=gdzie=jn=lokuje=się=n~=éozóÅj~Åh=éodst~wieniowóÅh=w=związku=deqeK=kie=
możn~= jedn~k= wókluÅzóć= istnieni~= éozost~łóÅh= związkówK= moniew~ż= widmo= to= nie= d~je=
jednozn~Åznej=odéowiedziI=któró=związek=jest=dominująÅó=wókon~no=éomi~ró=buAcpK=
An~liz~= buAcp= rozéoÅzón~mó= od= érzejśÅi~= ze= sk~li= energii= éromieniow~ni~= u= do= sk~li=
wektor~= f~lowego= kI= Åzóli= funkÅji= buAcp= –= χEkFI= któr~= érzedst~wi~= średni= érzestrzennó=
rozkł~d=gęstośÅi=elektronowóÅhK==
ao= dokł~dniejszej= ~n~lizó= n~leżó= z~sómulow~ć= widmo= strukturó= n~= éodst~wie= érzójętóÅh=
d~nóÅh= struktur~lnóÅh= z~= éomoÅą= érogr~mu= cbccK= tóbier~no= kr~wędź= i= ~tom=Åentr~lnóI= n~=
któróÅh= b~d~liśmó= widmo= buAcpK= k~= éodst~wie= tóÅh= d~nóÅh= érogr~m= cbcc= generuje= listę=
wszóstkiÅh= możliwóÅh= śÅieżek= rozéroszeniowóÅhI= éod~jąÅ= ~tomó= EjonóF= rozér~sz~jąÅeI=
długośÅi= śÅieżek= i= ~mélitudó= rozéroszeni~= jednokrotnego= lub= wielokrotnego= o= długośÅi~Åh=
mniejszóÅh= od= éromieni~= ~n~lizow~nego= otoÅzeni~K= l= rozér~sz~niu= jednokrotnóm= mówimó=
wtedóI =gdó =fotoelektron =wóÅhodzi =z =~tomu =Åentr~lnego =i =wr~Å~ =do =niego =odbij~jąÅ =się= tólko =
od=jednego=~tomuK=joże=on=zn~jdow~ć=się=w=éierwszej=lub=drugiej=strefó=koordón~ÅójnejK=ao=
rozéroszeń= dwukrotnóÅh=doÅhodziI= gdó=fotoelektron=odbij~=się=od=dwóÅh=~tomów=i=éowr~Å~=
do=~tomu=Åentr~lnegoK=
=
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jnde=w=deTe
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=

oósKOKV==tidmo=uAkbp=monokróształu=dejnqe=Ekrzówa=ÅzerwonaF=wraz=z=krzówómi=
teoretóÅznómi==związków=mogąÅóÅh=powstać=podÅzas=wótwarzanie=próbekK=
=
lst~tnim= krokiem= ~n~lizó= widm= buAcp= jest= éorówn~nie= Edoé~sow~nieF= w= érogr~mie=
Aoqbjfp= śÅieżek= rozéroszeń= wógenerow~nóÅh= érzez= érogr~m= cbccK= t= érogr~mie=
Aoqbjfp= istnieje= możliwość= wóboru= śÅieżek= rozéroszeniowóÅhI= które= m~ją= bóć=
doé~sow~ne= do= widm~= doświ~dÅz~lnegoK= k~leżó= dobr~ć= możliwie= j~k= n~jleéiejI= t~kie=
é~r~metró= j~kW= numeróÅznó= odéowiednik= Åzónnik~= aebóe’~= –= t~ller~I= ErozmóÅie= sógn~łu= n~=
skutek= drg~ń= termiÅznóÅhFI= ~mélitud~= śÅieżekI= Åzó= érzesunięÅie= éołożeń= ~tomów= względem=
éozóÅji= struktur~lnóÅhK= t= ten= séosób= możn~= identófikow~ć= wkł~d= éoszÅzególnóÅh= stref=
koordón~ÅójnóÅh=do=widm~=buAcpK==
al~=n~szego=związku=do=~n~lizó=wókorzóstów~ne=są=rozéroszeni~=w=odległośÅi=do=R=–=S=Å=od=
~tomu=Åentr~lnego=i=są=to=z=regułó=rozéroszeni~=jednokrotne=or~z=wielokrotneK=
B~d~ni~=buAcp=érzeérow~dzono=n~=kr~wędzi~Åh=h=germ~nu=i=m~ng~nu=b~d~nego=związkuK==
oósunek= OKNM= érzedst~wi~= tr~nsform~tę= courier~= dl~= niedomieszkow~nego= związku= deqe=
or~z= z= domieszką= m~ng~nu= UB= or~z= NMBK= hrzówe= n~= rósunku= OKNM= to= krzówe= j~kośÅiowe=
éok~zująÅe= j~k= zmieni~= się= kszt~łt= widm~= w= z~leżnośÅi= od= z~w~rtośÅi= domieszekK= hrzówe=
Åiągłe= to= teoretóÅzne= doé~sow~nieI= n~tomi~st= krzówe= éunktowe= to= wónik= ekséerómentuK=
aoln~= krzów~= to= niedomieszkow~nó= deqeK= k~= rósunku= tóm= w= éierwszej= strefie=
koordón~Åójnej= zn~jduje= się= tellurK= t= drugiej= strefie= koordón~Åójnej= n~tomi~st= zn~jduje= się=
germ~nK=
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=
holejne= krzówe= z~wier~ją= m~ng~n= wérow~dzonó= w= strukturę= deqe= w= éroÅesie= wzrostuK= w=
wókresu= wónik~I= iż= m~ng~n= modófikuje= drugą= strefę= koordón~Åójną= i= z~stęéuje= ~tomó=
germ~nuK= tidzimó=bowiemI= iż=struktur~= w= odległośÅi=PKUS= Å= od= ~tomu= germ~nuI= zmieni~= się=
wr~z=ze=wzrostem=ilośÅi=m~ng~nu=w=éróbÅeK==
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=
oósKOKNM=qransformata=couriera=osÅólaÅji=buAcp=dla=związku=deqe=oraz=z=domieszkami=jn=
–=Åzarne=punktó=to=eksperómentI=krzówe=Åiągłe=to=dopasowanie=teoretóÅzne
=
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=
=
=
=
=
=
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=
=
=
oósK=OKNN=tóniki=badań=buAcp=dla=związku=deqe=oraz=z=domieszkami=jn=zmierzona=na=
krawędzi=hjn=
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=
=
oósunek= OKNN= érzedst~wi~= wónik= doé~sow~ni~= modelu= teoretóÅznego= Ekrzówe= różoweF= do=
krzówóÅh= ekséeróment~lnóÅh= związku= deNJxjnxqe= ExZMKMU= or~z= MKNFK= hrzówe= zost~łó= =
zmierzone=n~=kr~wędzi=hjnK=Atomó=m~ng~nu=t~k=doé~sowują=swoją=éozóÅjęI=że=ot~Åz~jąÅe=je=
S=~tomów=telluru=zn~jduje=się=w=zbliżonej=odległośÅi=E~OKVM=ÅF=tworząÅ=jedną=strefęK=tidzimó=
t~kże= kolejne= strefó= koordón~Åójne= Åo= świ~dÅzó= o= uéorządkow~nej= strukturzeK= t= drugiej=
strefie= oéróÅz= ~tomów= germ~nuI= któró= jest= odd~lonó= jest= od= ~tomu= m~ng~nu= o= PKUQ= ÅI=
zn~jdują=się=również=~tomó=m~ng~nuK=tónik~=stądI=że=m~ng~n=m~=tendenÅje=do=skuéi~ni~=sięK=
modsumowująÅ= możn~= stwierdzićI= iż= ~tomó= m~ng~nu= wbudowują= się= w= sieć= deqe=
éodst~wi~jąÅ= germ~nI= ~le= lok~lnie= deformują= strukturę= wokół= siebieK= t= érzóé~dku= w~rstwI=
gdzie= konÅentr~Åj~= jn= nie= érzekr~Åz~ł~= NMB= nie= z~obserwow~no= wódzieleń= jnqeI= ÅhoÅi~ż=
~tomó=jn=wók~zują=tendenÅję=do=skuéi~ni~=sięK=
=
=

OKR= tpłów= metod= czószczenia= próbek= na= widma=
fotoemisójne=polikróształów==
=
g~k= wséomni~no= wÅześniej= érzó= om~wi~niu= éroÅesu= ÅzószÅzeni~= éróbekI= krószt~łó=
objętośÅiowe= ÅzószÅzone= bółó= z~= éomoÅą= éilnik~= di~mentowego= w= ultr~= wósokiej= éróżniI=
n~tomi~st= w~rstwó= ÅzószÅzono= bomb~rdująÅ= je= jon~mi= ~rgonu= i= wógrzew~jąÅK= `hÅąÅ=
sér~wdzić=Åzó=metod~=ÅzószÅzeni~=m~=wéłów=n~=uzósk~ne=widmoI=jedną=éróbkę=éolikrószt~łu=
deMKSjnMKQqe= bomb~rdow~no= jon~mi= ~rgonu= i= wógrzew~no= n~tomi~st= drugąI= éoÅhodząÅ~= z=
tego=s~mego=wótoéuI=éiłow~no=éilnikiem=di~mentowómK==
oósunek= OKNO~= érzedst~wi~= widm~= éolikrószt~łu= deMKSjnMKQqe= ÅzószÅzonego= éoérzez=
éiłow~nie= éilnikiem= di~mentowómK= = t= zebr~nóÅh= widm~Åh= nie= wid~ć= wór~źnego= wkł~du=
rezon~nsowego= m~ng~nuI= mimo= iż= z~w~rtość= m~ng~nu= wónosi= QMBK= ptrukturą= dominującą=
jest= struktur~= o= energii= wiąz~ni~= okK= SKP= esI= Åzóli= éodobnie= j~k= w= érzóé~dku= éolikrószt~łu=
deMKUSjnMKNQqeK=
oósunek= OKNObK= érzedst~wi~= n~tomi~st= widm~= tego= s~mego= éolikrószt~łuI= ÅzószÅzonego=
éoérzez= bomb~rdow~nie= jon~mi= ~rgonu= ENO= godzinF= i= wógrzew~ne= EQ= godzinóFK= t= tóm=
érzóé~dku= = wid~ć= wór~źnie= strukturó= m~ng~nu= i= kszt~łt= krzówóÅh= jest= éorównów~lnó= z=
krzówómi= zebr~nómi= dl~= w~rstw= jBbK= t= energi~Åh= ~ntórezon~nsowóÅh= możn~= t~kże=
zidentófikow~ć= trzó= Åh~r~kteróstóÅzne= obsz~róI= éodobnie= j~k= dl~= Åzóstego= deqeK= mowst~je=

==========================================================================RS=
=

olwawfAŁ=OK=Badanie=strukturó=elektronowej=związków=na=bazie=deqe=z=domieszkami=jn=lubLi=bu=

=
éót~nieW= dl~Åzego= dl~= t~kiÅh= s~móÅh= éróbek= otrzómujemó= różne= widm~= w= z~leżnośÅi= od=
metodó= ÅzószÅzeni~K= léowi~d~jąÅ= n~= wstęéie= odrzuÅ~mó= w~ri~t= niedoskon~łośÅi= metodó=
éiłow~ni~K= jonokrószt~ł=objętośÅiowó=deqe= ErósKOKPF= bół=bowiem=t~kże= éiłow~nó=i=uzósk~no=
dzięki= temu= widmo= zgodne= z= liter~turą= xQRzK= moz~= tóm= dzięki= éiłow~niu= nie= n~rusz~mó=
steÅhiometrii=éróbkiK= pkoro= widm~=fotoemisójne=są=różne=dl~=różnóÅh=metod=ÅzószÅzeni~==dl~=
tej= s~mej= éróbkiI= to= możn~= wnioskow~ćI= iż= éróbk~= jest= Åzómś= z~nieÅzószÅzon~= Åo= usuw~lne=
jest=tólko=éoérzez=tr~wienie=jon~mi=~rgonuK==
=
=

=

deMKSjnMK4Te

deMKSjnMK4Te

hn=EesF

hnEesF

RT

RR
RP
RO
RN
44

R4

RO
RN
RM
4V
48
4T

4O
4M

M

RR

=

katężenie=EjednKwzglK)

RT

=

katężenie=EjednKwzglK)

SM

R
NM
bnergia=wiązania=Ees)

NR

M

R

NM

NR

bnergia=wiązania=Ees)

=

=
oósKOKNOK=tidma=baC=dla=króształu=objętośÅiowego=deMKSjnMK4qe=ÅzószÅzonej=poprzez=aF=
piłowanie=pilnikiem=diamentowómI=bF=bombardowanie=jonami=argonu=i=wógrzewanie=
=
g~k= wséomni~łem= wÅześniej= Åzóst~= éowierzÅhni~= deqe= zost~ł~= otrzóm~n~= w= wóniku=
éiłow~ni~= éilnikiem= di~mentowómK= pér~wdźmó= ter~z= j~kbó= wógląd~ł~= struktur~= elektronow~=
tego= s~mego= krószt~łu=stosująÅ=inną=metodę=ÅzószÅzeni~=Åzóli=bomb~rdow~nie=jon~mi=~rgonu=
i= wógrzew~nieI= Åzóli= metodęI= którą= stosujemó= do= ÅzószÅzeni~= w~rstw= jBbK= oósunek= OKNP=
érzedst~wi~= strukturę= elektronową= dl~= krószt~łu= objętośÅiowego= deqe= oÅzószÅzonego= t~ką=
właśnie=metodąK=
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=
oósKOKNPK=tidma=baC=dla=króształu=objętośÅiowego=deqe=ÅzószÅzonego=poprzez=
bombardowanie=jonami=argonu=EokK=VKR=godzKF==i=wógrzewanie=EO=godzFK=
=
g~k= wid~ć= kszt~łt= widm= jest= zuéełnie= innó= niż= dl~= tego= s~mego= krószt~łu= oÅzószÅzonego=
éoérzez= éiłow~nieK= aominuje= tut~j= struktur~= érzó= energii= wiąz~ni~= RKU= es= éodobnie= j~k= dl~=
éolikrószt~łów= deNJxjnxqe= ÅzószÅzonóÅh= éoérzez= éiłow~nieK= mr~wdoéodobnie= dzieje= się= t~k=
z=éowodu=~morfizow~ni~=się=éowierzÅhni=éodÅz~s=bomb~rdow~ni~K=wj~wisko= to=wóstęéuje=w=
érzóé~dku= w~rstw= mbbuqe= xNNTzK= Bóć= może= t~kie= s~mo= zj~wisko= z~Åhodzi= t~kże= dl~=
krószt~łów=objętośÅiowóÅhK= g~k=donosi=liter~tur~I=~bó=usunąć=éowierzÅhnię=~morfiÅzną=n~leżó=
w~rstwę= wógrzew~ćK= mr~wdoéodobnie= więÅ= wógrzew~nie= krószt~łu= w= n~szóm= érzóé~dku=
bóło=zbót=krótkieK=
g~k= wid~ć= wóbór= metodó= ÅzószÅzeni~= éolikrószt~łów= nie= jest= sér~wą ł~twąK= `zószÅzenie= z~=
éomoÅą= éilnik~= di~mentowego= jest= b~rdzo= szóbkie= i= nie= n~rusz~= steÅhiometrii= éowierzÅhniK=
Bomb~rdow~nie= jon~mi= ~rgonu= i= wógrzew~nie= jest= éroÅesem= długotrw~łómK= pzÅzególnie=
w~żn~= jest= długość= éroÅesu= wógrzew~ni~K= joże= się= bowiem= ok~z~ćI= iż= éowierzÅhni~=
krószt~łu=zost~nie=z~morfizow~n~K=====
=
=
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=

OKS= jonokróształó= deNJxjnxTe= wótworzone= metodą=
domieszkowania=powierzchniowego=
=
mrzedóskutujmó= ter~z= rozkł~d= gęstośÅi= st~nów= monokrószt~łów= deqe= or~z= deNJxjnxqe=
domieszkow~nóÅh=éowierzÅhniowo=m~ng~nemK==
jetod~I= którą= będziemó= stosow~ć= éoleg~= n~= n~é~row~niu= m~ng~nu= n~= éowierzÅhnię=
krószt~łu= i= wógrzew~nie= Å~łej= strukturó= w= teméer~turze= okK= ORM= o`K= = tógrzew~nie= m~= z~=
z~d~nie= érzóséieszóć= dófuzję= m~ng~nu= w= głąb= strukturóK= gednóm=z= Åelów= n~szóÅh=b~d~ń= jest=
sér~wdzenie= Åzó= dzieje= się= t~k= w= rzeÅzówistośÅiK= azięki= tej= metodzie= istnieje= możliwość=
otrzóm~ni~= związku= deNJxjnxqe= z= Åzóstego= deqeK= t= n~stęénóm= rozdzi~le= érzedst~wię=
otrzómów~nie=związku=deNJxjnxbuóqe=z=deNJxbuxqeK=
`hÅąÅ=sér~wdzićI=Åzó=oér~Åow~n~=érzez=n~s=metod~=jest=ér~widłow~=i==możn~=ją=stosow~ć=do=
wzbog~Å~ni~= w= m~ng~n= innóÅh= struktur= z= deqe= lub= éoÅhodnóÅhI= érzeérow~dzono=
ekséerómentI= w= któróm= n~= éowierzÅhnię= monokrószt~łu= deNJxjnxqe= n~é~row~no= m~ng~n= i=
wógrz~noI=umożliwi~jąÅ=w=ten=séosób=jego=dófuzjęK==
tidm~= niedomieszkow~nej= éowierzÅhniowo= monokróst~liÅznej= w~rstwó= deMKVjnMKNqe= są=
érzedst~wione=n~=rósunku=OKU= Ekrószt~ł=hodow~nó=metodą=jBbFK=k~=rósunku=OKNQ~=widzimó=
n~tomi~st= widm~= deMKVjnMKNqe= z= n~é~row~nóm= m~ng~nem= EMKR= jiFI= ~= n~= rósunku= OKNQb=
widzimó= widm~= tej= s~mej= strukturó= éo= wógrzew~niuK= k~= rósunk~ÅhI= éodobnie= j~k= n~=
éoérzedniÅhI= z~zn~Åzono= éunktó=AI= B=i=`=ozn~Åz~jąÅe=strukturó=m~ng~nuK=oezon~ns=érzed=i=
éo=n~é~row~niuI=éodobnie=j~k=dl~=niedomieszkow~nego=związku=deMKVjnMKNqeI=wóstęéuje=dl~=
energii=RN= es= EÅzerwon~= krzów~FI= n~tomi~st= ~ntórezon~ns= Eniebiesk~= krzów~F= dl~= energii=QT=
esK===
morównująÅ=rósunki=E~F=i=EbF=~=t~kże=éorównująÅ=krzówe=niedomieszkow~nego=monokrószt~łu=
deMKVjnMKNqe= ErósKOKUFI= możn~= z~uw~żyć= wzrost= intensównośÅi= strukturó= B= éo= n~é~row~niu=
m~ng~nuI= ~= t~kże= z~nik= strukturó= qe= Qs= Eobsz~r= o= energii= wiąz~ni~= NMJNQ= esFK= mo=
dwugodzinnóm=wógrzew~niuI==w=teméer~turze=około=ORMo`I=struktur~=t~=jest=znów=widoÅzn~I=
Åo= może= świ~dÅzóć= o= tómI= że= m~ng~nI= któró= zn~jdow~ł= się= n~= éowierzÅhni=wbudow~ł= się= w=
sieć= deMKVjnMKNqeK= Bóć= może= Åzęść= m~ng~nu= odé~row~ł~= do= éróżniI= ~= Åzęść= n~d~l= mogł~=
éozost~w~ć=n~=éowierzÅhniK=mrzekon~mó=się=o=tóm=éóźniej=éodÅz~s=éomi~rów=pfjp=związku=
jnLdebuqeK==
=
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=
oósK=OKN4K==tidma=baC=dla=monokróształu=deMKVjnMKNqe=poW=aF=naparowaniu=MKR=ji=jn=bF=
wógrzewaniu=w=temperaturze=okK=ORMoC=
=
modsumowująÅ= możn~= éowiedziećI= iż= éorównująÅ= kszt~łt= krzówóÅh= ba`= érzed= i= éo=
n~é~row~niu= or~z= éo= wógrzew~niuI= otrzómujemó= éodobne= widm~I= Åo= może= świ~dÅzóć= o=
ér~widłowóm= wbudow~niu= się= m~ng~nu= éoérzez= z~stąéienie= ~tomów= germ~nu= w= sieÅi=
deMKVjnMKNqe= xNMQzK= pkoro= więÅ= kszt~łt= krzówóÅh= érzed= éroÅesem= domieszkow~ni~=
éowierzÅhniowego= i= éo= nim= jest= t~ki= s~mI= dl~tego= też= wnioskujemóI= iż= domieszkow~nie=
éowierzÅhniowe= może= służyć= do= wzbog~Åeni~= struktur= éółérzewodnikowóÅh= deqe= w=
m~ng~nI=~=t~kże=do=wótw~rz~ni~=struktur=nieosiąg~lnóÅh=éoérzez=wótw~rz~nie=metodą=jBbK=
=
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=
oósKOKNRK=hrzówe=baC=monokróształu=deqe=zmierzone=w=zakresie=energii=fotonów=4R-SM=es=
=
holejnó= et~é= ekséerómentu= to= sér~wdzenie= j~ką= strukturę= elektronową= uzósk~mó=
domieszkująÅ= éowierzÅhniowo= monokrószt~ł= deqe= m~ng~nemK= dłównóm= Åelem= tego=
ekséerómentu= jest= wótworzenie= monokrószt~łu= deNJxjnxqe= metodą= domieszkow~ni~=
éowierzÅhniowegoI= zb~d~nie= jej= strukturó= elektronowej= or~z= éorówn~nie= z= monokrószt~łem=
deNJxjnxqe= wótworzonóm= metodą= jBbK= t= tóm= Åelu= n~jéierw= zb~d~no= strukturę=
elektronową= niedomieszkow~nego= deqeK= k~= rósunku= OKNR= érzedst~wione= są= krzówe= ba`=
zmierzone=w= z~kresie=energii=fotonów=QRJSM=esK= tidoÅzne=są=trzó=obsz~ró=zn~jdująÅe=się=w=
tóÅh= s~móÅh= w~rtośÅi~Åh= energii= wiąz~ni~= j~k= dl~= om~wi~nego= krószt~łu= objętośÅiowego=
deqe=Eé~trz=rósK=OKPFK=
k~é~row~nie= m~ng~nu= istotnie= zmieniło= widm~K= aokon~jmó= z~tem= éorówn~ni~= struktur=
elektronowóÅh=związków=deqeHjn=bezéośrednio=éo=n~é~row~niu=or~z=éo=wógrz~niu=éróbkiK=
oósK= OKNS~= érzedst~wi~= zest~w= krzówóÅh= ba`= éo= n~é~row~niu= O= ji= m~ng~nu= n~= Åzóstą=
éowierzÅhnie= deqeK= tidzimó=zest~w= krzówóÅh=w= z~kresie= energii=fotonów= od= QR= do= TM= es=
EérzejśÅie= = jn= = Pé→PdFK= w~zn~Åzono= n~= nim= éunktó= A= EN= esFI= B= EPKU= esFI= `= ETKQ= esF=
ozn~Åz~jąÅe= m~ksim~= nowóÅh= struktur= éowst~łóÅh= éo= n~é~row~niu= m~ng~nuK= mo=
wógrzew~niuI= w= teméer~turze= okK= ORM= o`= érzez= O= godzinóI= kszt~łt= krzówóÅh= éozost~je= bez=
zmi~n=Erósunek=OKNSbFK= tidoÅzne=są=t~kie=s~me=strukturó=w=tóÅh=s~móÅh=energi~Åh=wiąz~ni~I=
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=
Åo= érzed= wógrzew~niemI= ~= t~kże= w= tóÅh=s~móÅh=miejsÅ~Åh=w=j~kiÅh=obserwujemó=m~ng~n=w=
krószt~le= hodow~nóm= metodą= jBb= ErósK= OKUFK= k~= rósunk~Åh= widoÅzne= są= t~kże= wkł~dó=
elektronów= Auger~K= wj~wisko= Auger~= jest= éroÅesem= złożonómK= t= éierwszóm= et~éie= tego=
éroÅesu= n~stęéuje= fotojoniz~Åj~= z= éoziomu= rdzeniowego= hI= éo= Åzóm= m~= miejsÅe= t~k~=
redóstróbuÅj~= obs~dzeń= elektronówI= że= zost~je= wórzuÅonó= z= éowłoki= w~lenÅójnej= i= drugi=
elektron= Ezw~nó= elektronem= Auger~F= z= jednoÅzesnóm= érzejśÅiem= elektronu= z= éowłoki=
w~lenÅójnej= i= n~= éoziom= wewnętrznó= h= xNNUzK= k~= rósunku= OKNT= érzedst~wione= są= krzówe=
c~no= érzed= i= éo= wógrzew~niu= ukł~du= deqeHjnK= tidzimóI= iż= = wr~z= ze= wzrostem= energii=
fotonów= intensówność= strukturó= érzó= energii= wiąz~ni~= PKU= es= EBF= m~= swoje= minimum=
E~ntórezon~ns= –= minimum=krzówej=c~noF= dl~= energii=fotonów= QT= esI= éo= Åzóm=wzr~st~= bó=dl~=
energii= RN= es= osiągnąć= m~ksimum= intensównośÅi= Erezon~ns= –= m~ksimum= krzówej= c~noFK=
q~kże=rezon~ns=wóstęéuje=érzó=tej=s~mej=energii=fotonówK==
=
=

=

jnLdeTe
Auger

hn=EesF

hn=Ees)
SM

R4

B

RP

C

RO
RN

A

RT
RR
R4
RP
=

RR

RO
RN
RM
4V
48
4T
4R

RM
4V
48
4T
4R
JO

Auger

TM

SR
SM
RT

=
katężenie=EjednKwzglK)

katężenie=EjednK=wzglK)

deTeLjn=H=S=godzK=wógK

M

O

4

S

JO M

8 NM NO N4 NS

bnergia=wiązania=Ees)

O 4 S 8 NM NO N4 NS
bnergia=wiązania=Ees)
=

=
oósKOKNSK==tidma=baC=dla=monokróształu=deqe=aF=po==naparowaniu=O=ji=jn=bF=po=
wógrzewaniu=w=temperaturze=okK=ORMoC=
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katężenie=EjednK=wzglK)
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jnLdeTe

jnLdeTe
H=wógrzewanie
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SM
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bnergia=fotonu=Ees)

=
oósK=OKNTK==hrzówe=Cfp==dla=monokróształu=deqe=zmierzone=dla=energii=poÅzątkowej=biZPKU=
es=wókonane=po==naparowaniu=O=ji=jn=Ekrzówa=niebieskaForaz=po=wógrzewaniu=w=
temperaturze=okK=ORMoC=Ekrzówa=ÅzerwonaFK=
=
modjęto= éróbę=osz~Åow~ni~=z~w~rtośÅi=m~ng~nu=w=éróbÅe=deqe=éo= n~é~row~niu=O=ji=jn=i=
wógrzew~niuK= t= tóm= Åelu= éorówn~no= n~tężeni~= jnPd= dl~= monokrószt~łówW= deMKVjnMKNqeI=
któró= st~nowił= krzówą= odniesieni~= Ekrzów~= Åz~rn~F= or~z= deqeHOji= jn= H= O= wógrzew~ni~=
Ekrzów~= Åzerwon~F= ErósK= OKNUFK= w= éroéorÅji= n~tężeni~= strukturó= jn= Pd= możn~= osz~Åow~ć= iż=
z~w~rtość=m~ng~nu=wbudow~nego=w=strukturę=deqe=wónosi=około=OM=BK=
mroÅes= domieszkow~ni~= éowierzÅhniowego= wókon~no= t~kże= n~= krószt~ł~Åh= objętośÅiowóÅh=
deqeK= hrószt~ł= deqe=bół=ÅzószÅzonó=éoérzez=bomb~rdow~nie=jon~mi=~rgonu=i=wógrzew~nieK=
gego= widm~=éo= éroÅesie=ÅzószÅzeni~=są=érzedst~wione=n~=rósunku=OKNPK=rżótó=zost~ł=krószt~ł=
z= ~morfiÅzną= éowierzÅhnią= ~bó= sér~wdzić= Åzó= m~ng~n= wbuduje= się= t~kże= w= t~ką= strukturęK= = =
oósunek=OKNV==érzedst~wi~=widm~=éo=n~é~row~niu=O=ji=m~ng~nu=E~F=or~z=éo=wógrz~niu=EbFK=
hrzówe=éo= wógrz~niu=w=ORMo`=m~ją=kszt~łt=t~ki=s~m=j~k=dl~=monokrószt~łu=deNJxjnxqeI=t~ką=
s~mą=w~rtość=energii=wiąz~ni~=dl~=głównego=m~ksimum=m~ng~nu=Pd=EPKU=esF=or~z=rezon~ns=i=
~ntórezon~ns=w=tóÅh=s~móÅh=energi~Åh=fotonów=ERN=or~z=QT=esFK=jożn~=z~tem=stwierdzićI=iż=
metod~= domieszkow~ni~= éowierzÅhniowego= n~d~je= się= nie= tólko= do= w~rstw= jBbI= ~le= może=
bóć=t~kże=użót~=do= krószt~łów=objętośÅiowóÅhK=k~leżó=z~uw~żyćI=iż=m~ng~n=wbudow~ł=się=w=
strukturę= mimo= ~morfiÅznej= éowierzÅhniK= k~= uw~gę= z~sługują= jedn~k= widm~= érzed=
wógrzew~niemK= ldbieg~ją= one= zn~ÅząÅo= kszt~łtem= od= widm= éo= wógrzew~niuK= jożn~=
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wnioskow~ć= iż= m~ng~n= nie= od= r~zu= érzere~gow~ł= z= éowierzÅhniąI= j~k= to= m~= miejsÅe= w=
érzóé~dku=w~rstwK=motrzebne=jest=wógrzew~nie=~bó=umożliwić=dófuzjęK=

=

katężenie=EjednKwzglK)

deTeHOji=jnHS=godzK=wógK

deMKVjnMKNTe
M

P

S

V

bnergia=wiązania=Ees)

NO

NR

=
oósK=OKNU=lszaÅowanie=zawartośÅi=manganu=w=strukturze=deqe=po=wzbogaÅeniu=w=mangan=i=
wógrzewaniu=Ekrzówa=ÅzerwonaFI=krzówa=Åzarna=EdeMKVjnMKNqeF=stanowi=krzówą=odniesienia=
=
k~= rósunku= OKOM= érzedst~wione= są= krzówe= różniÅowe= ÅzóstóÅh= w~rstw= jnLdeqeI=
deMKVjnMKNqe=i=jnLdeMKVjnMKNqe=érzed=i=éo=n~é~row~niu=wógrz~niemK=tszóstkie=krzówe=bółó=
normow~ne= do= głównej= strukturó= érzó= energii= wiąz~ni~= PKU= esK= hszt~łt= krzówóÅh= jest= t~ki=
s~mI= Åo= świ~dÅzóI= że= m~ng~n= ér~widłowo= éodst~wił= się= z~= germ~n= éo= n~é~row~niu= i=
wógrzew~niu=w= éroÅesie=domieszkow~ni~=éowierzÅhniowegoI= éodobnie=j~k=to= m~=miejsÅe=w=
éroÅesie= wzrostu= krószt~łuK= Bezéośrednio= éo= n~é~row~niu= m~ng~nu= n~= éowierzÅhnię= éróbek=
deqe=or~z=deMKVjnMKNqeI=możn~=z~uw~żyćI=że=struktur~=s~telit~rn~=jest=érzesunięt~=o=MKT=es=w=
stronę= wóższóÅh= energiiK= w~obserwow~no= t~kżeI= iż= strukturó= érzó= éoziomie= cermiego= éo=
n~é~row~niu= są= większe= niż= éo= wógrzew~niuK= Świ~dÅzó= to= o= istnieniu= n~= éowierzÅhni=
niewielkiej= met~liÅznej= w~rstwóI= nie= związ~nego= m~ng~nuI= któró= nie= wbudow~ł= się= w=
strukturęK= modobne= widm~= uzósk~li= penb~= i= wséółér~ÅowniÅóI= którzó= b~d~li= związek=
deMKUjnMKOqe= wóhodow~nó= metodą= f`B= EionizedJÅl~ster= be~mF= xNNVzK= t= ér~Åó= tej= główn~=
struktur~=krzówej=różniÅowej=t~kże=zn~jduje=się=érzó=energii=wiąz~ni~=PKU=esK===
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oósKOKNVK==tidma=baC=dla=króształu=objętośÅiowego=deqe=po=aF=naparowaniu=O=ji=jn=bF=po=
wógrzewaniu=w=temperaturze=okK=ORMoC=przez=P=godzinó=
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=
oósK=OKOMK=hrzówe=różniÅowe=zmierzone=dla=związków=na=bazie=deqe=domieszkowanóÅh=
manganem=powierzÅhniowo=oraz=w=proÅesie=wzrostu==
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=
oósKOKON=oozkład=za=pomoÅą=funkÅji=daussa=krzówej=różniÅowej=strukturó=jnLdeqe=
=
morównująÅ= krzówe= różniÅowe= możn~= z~uw~żyćI= iż= struktur~= s~telit~rn~= éolikrószt~łów= jest=
mniejsz~= niż= dl~= monokrószt~łówK= ptruktur~= érzó= éoziomie= cermiego= jest= n~tomi~st= większ~K=
gest= to= b~rdzo= w~żn~= inform~Åj~= éoniew~ż= dzięki= temu= możn~= określić= stoéień= hóbródóz~ÅjiK=
ptoéień= hóbródóz~Åji= éJd= możn~= określić= j~ko= stosunek= n~tężeni~= fotoemisji= elektronów= jn=
Pd= strukturó= w~lenÅójnej= Eérzó= éoziomie= cermiegoJsBF= or~z= strukturó= s~telit~rnej= EpF= do=
głównego= m~ksimum= EjFK= tónik~= to= z= kl~sterowego= modelu= z= oddzi~łów~niem= konfigur~Åji=
`f=xNNNzK==
t=Åelu=określeni~=tego= stosunku=krzówe=różniÅowe=EΔ=ba`F=érzóbliżono=funkÅj~mi=d~uss~=i=
zsumow~no= éol~= éowierzÅhni= éod= éoszÅzególnómi= struktur~mi= ErósKOKONFK= k~stęénie=
obliÅzone= zost~łó= stosunki= fpLfj= or~z =fsBLfj= Et~bel~= OKNFK= geżeli= stosunek= fpLfj= wzr~st~=
wówÅz~s= hóbródóz~Åj~= sJé= m~lejeI= n~tomi~st= wzrost= hóbródóz~Åji=obserwujemó=w= érzóé~dku=
wzrostu= stosunku= fsBLfjK= oósunek= OKOO~= érzedst~wi~= stoéień= hóbródóz~Åji= dl~= związków= n~=
b~zie=deqe=Ew~rstwó=jBbF=z=domieszk~ni=jn=or~z=jn=i=bu=éo=éroÅes~Åh=n~é~row~ni~=or~z=
wógrzew~ni~K= mewne= zmi~nó= obserwujemó= dl~= związku= deqe= z= n~é~row~nóm= m~ng~nemK=
Świ~dÅzó= to= nieÅ~łkowitóm= wbudow~niu= się= m~ng~nuK= k~= éowierzÅhni= zn~jduje= się= bowiem=
met~liÅznó= niezwiąz~nó= m~ng~nI= któró= nie= z~stąéił= germ~nu= éo= éroÅesie= n~é~row~ni~= or~z=
wógrzew~ni~K= wwiązkiI= w= któróÅh= m~ng~n= bół= wérow~dz~nó= w= éroÅesie= wzrostu= wók~zują=
b~rdzo=éodobnó=stoéień=hóbródóz~ÅjiK==
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=
k~= rósunku= OKOOb= zost~łó= éorówn~ne= stosunki= nie= tólko= związków= fsJsfI= ~le= t~kże= innóÅh=
m~teri~łów= éółérzewodnikowóÅh= domieszkow~nóÅh= m~ng~nem= –= `djnpeI= `djnqe= xNOMzI=
d~jnAs= xNONzI= jnLd~k= xNOOzI= jnl= xNOPzK= t~rtośÅi= stosunków= fpLfj= or~z =fsBLfj=
wómienionóÅh= związków= zost~łó= z~Åzerénięte= z= ér~Åó= how~lik= xNOOzK= t~rtośÅi= stosunków=
zost~łó=n~niesione=n~=wókres=w=sk~li=elektroujemnośÅi=~nionu=ErósK=OKOObFK=
morównująÅ=rósunek=OKOM=z=rósunkiem=OKOOb=doÅhodzimó=do= wniosku=iż=w=związku=z=b~rdzo=
sł~bą= emisją= z= górnej= ÅzęśÅi= é~sm~= w~lenÅójnego= Em~łóm= fsBLfjFI= or~z= z= rel~tównie= silnóm=
stosunkiem=fsBLfjI= hóbródóz~Åj~= jest= sł~b~= w= b~d~nóÅh= w~rstw~ÅhI= w= éorówn~niu= z= sótu~Åją=
w=ajp=w=strukturze=blendó=Åónkowej=E`djnqe=lub=`djnpe=F=xNOMzK=
=
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oósK=OKOOK=morównanie=stosunków=powierzÅhni=maksimów=krzówóÅh=różniÅowóÅh=dlaW=aF=
związków=na=bazie=deqe=domieszkowanóÅh=jn=lubLi=bu=w=różnóÅh=etapaÅh=proÅesów=bF=
innóÅh=materiałów=wzbogaÅonóÅh=w=mangan=
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=

OKT=Badania=polikróształów=deNJxJójnxbuóTe=oraz=
monokróształów=otrzómanóch=metodą=domieszkowania=
powierzchniowego=
=
t= éoérzednim= rozdzi~le= wók~z~liśmó= skuteÅzność= i= éoér~wność= metodó= domieszkow~ni~=
éowierzÅhniowegoK= tókorzóstująÅ= te= wiedzę= z~stosujemó=ją= do= wótworzeni~= monokrószt~łu=
deNJxJójnxbuóqe= = i=éost~r~mó=odéowiedzieć= n~= éót~nie= Åzó=istnieje= oddzi~łów~nie= éomiędzó=
jn= i= buK= most~r~m= się= t~kże= wók~z~ćI= j~k= bu= or~z= jn= modófikują= é~smo= w~lenÅójneK=
modobnie= j~k= éoérzednio= z~jmę= się= t~kże= éorówn~niem= struktur= elektronowóÅh=
monokrószt~łów=i=éolikrószt~łów==deNJxJójnxbuóqeK=
k~leżó=dod~ć=iż=euroé=może=wóstęéow~ć=w=dwóÅh=st~n~Åh=buOH=Est~n=końÅowó=QfSF=or~z=buPH=
Est~n=końÅowó=QfRFK=fnform~Åj~=t~=będzie=wókorzóst~n~=w=d~lszej=ÅzęśÅi=ér~ÅóK==
modobnie= j~k= éoérzednio= dóskusję= rozéoÅznę= od= érzedst~wieni~= strukturó= elektronowej=
éolikrószt~łówI=

~=

éotem= érzedst~wię=

metodę= otrzómów~ni~= monokróst~liÅznego=

éowierzÅhniowego= krószt~łu= miesz~nego= deNJxJójnxbuóqe =n~ =b~zie =w~rstwó =deNJxbuxqeK=
tszóstkie=éomi~ró=rezon~nsowej=fotoemisji=wókon~no=w=eApviAB=n~=st~Åji=bNK==
k~= éoÅzątku= zb~d~no= i= éorówn~no= widm~= éolikrószt~łów= deNJxJójnxbuóqe= o= różnej=
z~w~rtośÅi=m~ng~nu=ERMB= i=NMBFK=j~ksimum=m~ng~nu=Pd=zn~jduje=się=érzó=energii=wiąz~ni~=
PKU= esK= k~= rósunku= OKOP= widzimó= niezn~Åzne= wzmoÅnienie= fotoemisji= dl~= m~ng~nu= érzó=
energii= fotonu= RN= es= Ekrzów~= Åzerwon~F= or~z= ~ntórezon~ns= dl~= energii= fotonów= QTKR= es=
Ekrzów~= niebiesk~FK= l= tóm= że= rezon~ns= m~ng~nu= wóstęéuje= świ~dÅzą= éomi~ró= `fp=
érzedst~wione= n~= rósunku= OKOQK= hrzówe= niebieskie= toI= doé~sow~ne= do= éunktów=
éomi~rowóÅhI= krzówe= c~noK= w~st~n~wi~jąÅó= jest= br~k= różniÅó= éomiędzó= widm~mi= w= é~śmie=
w~lenÅójnómI= mimo= iż= z~w~rtość= m~ng~nu= jest= di~metr~lnie= różn~K= modobnie= j~k= w=
érzóé~dku=éolikrószt~łu=deMKUSjnMKNQqe=obserwujemó=niezn~ną=strukturęI=któr~=éosi~d~=swoje=
m~ksimum=érzó=energii=wiąz~ni~=RKU=esK==
mróbki= zmierzono= t~kże= w= wóższóÅh= energi~Åh= fotonów= ENPMJNSM= esF= ~bó= z~obserwow~ć=
érzejśÅie= QdJQf= dl~= euroéuK= t= energi~Åh= tóÅh= obserwujemó= rezon~ns= buOHQf= widoÅznó= dl~=
energii= fotonu= NQR= esI= n~tomi~st= ~ntórezon~ns= wóstęéuje= dl~= energii= fotonu= NPO= esK= =
tidoÅzne=są=t~kże=éłótsze=éoziomó=rdzeniowe=de=PdI=qe=Qd=or~z=jn=Ré=ErósK=OKOR=or~z=OKOSF=
xNOQzK==

==========================================================================SV=
=

olwawfAŁ=OK=Badanie=strukturó=elektronowej=związków=na=bazie=deqe=z=domieszkami=jn=lubLi=bu=

=

=

=

deMK8SjnMKNbuMKM4Te

deMK4jnMKRbuMKNTe
hn =EesF

M

R

NM

NR

bnergia=wiązania=Ees)

SM
R8
RT
RR
RP
RO
RN
RM
4V
48
4TKR
4T
4S
4R
44

=

katężenie=EjednKwzglK)

SM
RV
RT
RR
RP
RN
RM=
4V
48
4TIR
4T
4S
4R
4P
4N=
4M

=

katężenie=EjednKwzglK)

hnEesF

M

R

NM

NR

bnergia=wiązania=Ees)

=
=
oósKOKOPK==tidma=baC=dla=polikróształów=deN-xjnxbuóqe=o=różnej=zawartośÅi=manganu=i=
europu==aF=xZMKRI=óZMKN=bF=xZMKNI=óZMKM4I=zmierzone=dla=energii=fotonów=w=zakresie=4M-SM=es=
EprzejśÅie=jn=Pp-PdFK=Czerwone=strzałki=oznaÅzają=maksómalne=wzmoÅnienie=głównej=
strukturó=jn=Pd=w=paśmie=walenÅójnómK=
=

==========================================================================TM=
=

olwawfAŁ=OK=Badanie=strukturó=elektronowej=związków=na=bazie=deqe=z=domieszkami=jn=lubLi=bu=

=

=

de MK4jn MKR bu MKN Te

deMK8SjnMKNbuMKM4Te

=

katężenie=EjednKwzglK)

=

katężenie=EjednKwzglK)

bi=PK8=es

b i=PK8=es
4M

44

48

RO

RS

SM

bnergia=fotonu=Ees)

44 4S 48 RM RO R4 RS R8 SM

bnergia=fotonu=Ees)

=
oósKOKO4==hrzówe=Cfp==dla=polikróształów==deN-x-ójnxbuóqe=zmierzone=dla=energii=poÅzątkowej=
biZPKU=es=o=różnóÅh=zawartośÅiaÅh=jn=i=bu=aF=xZMKRI=óZMKN=bF=xZMKNI=óZMKM4K=
=
hrzówe= w= wóższóÅh= energi~Åh= b~rdzo= dobrze= korelują= się= dl~= éróbek= o= różnóÅh=
z~w~rtośÅi~Åh= m~ng~nu= i= euroéuK= tidm~= éolikrószt~łów= deMKUSjnMKNQqe= ErósKOKNF= or~z=
deMKUSjnMKNbuMKMQqe= ErósKOKOPFI= ~= więÅ= m~jąÅe= éodobną= ilość= m~ng~nuI= m~ją= t~kże= éodobne=
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ErósK= OKORFK= w~Åhodzi= więÅ= n~stęéująÅe= éót~nieW= dl~Åzego= rezon~ns= m~ng~nu= jest= t~k= sł~bo=
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=
=
=
=
=
=
=
=
=

==========================================================================TN=
=

olwawfAŁ=OK=Badanie=strukturó=elektronowej=związków=na=bazie=deqe=z=domieszkami=jn=lubLi=bu=

=
=

=
dePd
OH j n =P d
bu

de MK4 j n MKR b u MKN Te
T e=4d
j nPp

N4S
N4R
N44

=

katężenie=EjednKwzglK)

NRR
NR4
NRO
NRM
N48
N4T

N4P
N4O
N4N
N4M
NPV
NP8
NPS=
NP4
NPP
NPO
NPM

M

NM OM PM 4M RM SM TM
bnerg ia=wiązania==Ees)

8M
=

=
oósKOKORK==tidma=baC=dla=polikróształu=deMK4jnMKRbuMKNqe=zmierzone=dla=energii=fotonów=w=
zakresie=NPM-NRR=es=EprzejśÅie=bu=4d-4fFK=
=

==========================================================================TO=
=

olwawfAŁ=OK=Badanie=strukturó=elektronowej=związków=na=bazie=deqe=z=domieszkami=jn=lubLi=bu=

=

=

Te=4d

jn=Pp

M

NRR
NR4
NRO
NRM
N48
N4T
N4S
N4R
N44
N4P
N4O
N4N
N4M
NPV
NP8
NPS
NP4
NPP
NPO
NPN
NPM

=

deMK8SjnMKNbuMKM4Te

katężenie=EjednKwzglK)

OH
bu

dePd

NM OM PM 4M RM SM TM 8M
bnergia=wiązania=Ees)

=
oósKOKOSK==tidma=baC=dla=polikróształu=deMKUSjnMKNbuMKM4qe=zmierzone=dla=energii=fotonów=w=
zakresie=NPM-NRR=es==EprzejśÅie=bu=4d-4fFK=
=
modobne= zj~wisko= obserwujemó= nie= tólko= z= związk~Åh= deqe= z= m~ng~nem= ~le= t~kże= z=
żel~zemK= k~=rósunku= OKOT= widzimó=éodobną=strukturę=w= środku=é~sm~=w~lenÅójnego=Eokoło=
U=esFK=kie=jest=widoÅznó=t~kże=wkł~d=żel~z~=w=é~smo=w~lenÅójne=~ni=jego=rezon~nsK=jożemó=

==========================================================================TP=
=

olwawfAŁ=OK=Badanie=strukturó=elektronowej=związków=na=bazie=deqe=z=domieszkami=jn=lubLi=bu=

=
wókluÅzóć= istnienie= w= éróbÅe= tlenku= żel~z~= bowiem= związek= ceOlP= bół= b~d~nó= érzez=
cujimoriego= et= alK= xNORz= i =kszt~łt =widm~ =z~w~rtó =w =jego =ér~Åó =zuéełnie =odbieg~ =od =n~szóÅh =
wónikówK==

=

deceTe

SO
SM
R8
RT
RS
=

katężenie=EjednKwzglK)

hnEes)

RR
R4
RP
RO

RM
48
4S
JO

M

O

4

S

8 NM NO N4 NS N8

bnergia=wiązania=Ees)

=

=
oósK=OKOTK=tidma=baC=dla=polikróształu=deN-xcexqe=ExZMKMTF=zmierzonego=dla=energii=
fotonów=w=zakresie=4S-SO=es=
=
moniew~ż=struktur~=elektronow~=éolikrószt~łu=deNJxJójnxbuóqe= nie=jest= do=końÅ~=wój~śnion~I=
n~leżó= éorówn~ć= ją= ze= strukturą= elektronową= monokrószt~łuK= moniew~ż= nie= dóséonujemó=
jednolitóm= monokrószt~łem= deNJxJójnxbuóqeI= więÅ= jedónóm= séosobem= otrzóm~ni~= t~kiego=
m~teri~łu= jest= domieszkow~nie= éowierzÅhniowe= w~rstwó= deNJxbuxqe= m~ng~nemI= t~kim=
s~móm=séosobem=j~ki=oéis~no=w=éoérzednim=rozdzi~leK==
k~jéierw= omówion~= zost~nie= struktur~= elektronow~= niedomieszkow~nego= monokrószt~łu=
deMKVUbuMKMOqeK=B~d~ną=w~rstwę=wóhodow~no=w=fnstótuÅie=cizóki=mAk=w=t~rsz~wie=metodą=
jBbK= t~rstw~= rosł~= n~= éodłożu= B~cO= ENNNF= éodgrz~nóm= do= teméer~turó= QMMJQRMo`K= t=
éroÅesie=wzrostu=użóto=źródeł=deqeI=qeO=i=buK=
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`zóstą= éowierzÅhnię= w~rstwó= deMKVUbuMKMOqe= uzósk~no= éoérzez= bomb~rdow~nie= jon~mi=
~rgonu= i=wógrzew~nie= érzez= około= Q= godzinó=w= teméer~turze= ~OQMo`K= `~łó=éroÅes= odbów~ł=
się=w=w~runk~Åh=ultr~=wósokiej=éróżniK=
k~= rósK= OKOU~= widzimó= é~smo= w~lenÅójne= deMKVUbuMKMOqe= zmierzone= w= z~kresie= energii=
fotonów=QRJTM=esK=m~smo=w~lenÅójne=rozÅiąg~=się=w=gr~niÅ~Åh=od=éoziomu=cermiego=EM=esF=
do=około=NR=esK==pkł~d~=się=ono=z=trzeÅh=m~ksimówW=OKN=es=–=buOH=QfI=UKO=es==J=de=Qs=or~z=NO=
es=–=qe=RsK=tidoÅzn~=jest= t~kże=niewielk~=struktur~=érzó=energii=wiąz~ni~=około=R=esK=pą=to=
st~nó=é=telluru= i=germ~nuK= gest= on~=mniejsz~=niż=dl~=Åzóstego= deqeI= gdóż=zost~ł~=„érzókrót~”=
érzez= silniejszą= strukturę= buOHQfK =Abó =z~obserwow~ć= rezon~ns =buOHQfI= or~z= ewentu~lnie=
buPHQfI= wókon~no= éomi~ró= w= z~kresie= energii= fotonów= NPM= –= NSM= esI= bowiem= dl~= tego=
z~kresu= energii= n~stęéuje= érzejśÅie= Qd→Qf= dl~= euroéu= ErósKOKOUbFK= oezon~ns= euroéu= buOHQf=
EwzmoÅnienie= fotoemisjiF= wóstęéuje= dl~= energii=fotonów= NQN= esI= n~tomi~st= jego= ~ntórezon~ns=
wóstęéuje= dl~= energii= fotonów= NPO= es= Eminimum= krzówej= c~noF= ErósK= OKOV~F=
xNNTINOSINOTINOUzK= al~= wóższóÅh= energii= fotonówI= oéróÅz= é~sm~= w~lenÅójnegoI=
obserwujemó=éłótsze= éoziomó=rdzeniowe= de= Pd= –= PMKO= es= or~z= qe=QdRLO=–=QMKQ=es=i=QdPLO=–=
QNKT=esK=
`hÅąÅ=sér~wdzić=istnienie=st~nu=buPHQf=wókon~no= éomi~ró=`fpK= ptruktur~=związ~n~=z=buPHQf=
rozÅiąg~=się=n~=osi=energii=wiąz~ni~=od=okK=SKR=do=okK=NM=esK=k~=rósunku=OKOVb=obserwujemó=
krzówą= c~no= Åo= świ~dÅzó= o= istnieniu= st~nu= buPHQf= or~z= jego= rezon~nsieK= j~ksóm~lne=
wzmoÅnienie= fotoemisji= wóstęéuje= érzó= energii= fotonów= NQR= es= Em~ksimum= krzówej= c~noFI=
n~tomi~st= minimum=wóstęéuje= érzó=energii=NPR=es=ErósKOKOVbFK=Świ~dÅzó=to= o= tómI= że=euroé=
w=deqeI=éodobnie=j~k=w=mbqe=xNNTz==może=wóstęéow~ć=w=st~nie=OH=j~k=również=PHK=buOH=jest=
z~wsze= zlok~lizow~nó= blisko= éoziomu= cermiegoI= n~tomi~st= buPH= mieśÅi= się= éomiędzó= RJNM=
es= energii= wiąz~ni~= xNNTINOVzK= moj~wienie= się= buPH= może= bóć= efektem= ~morfizow~ni~= się=
éowierzÅhni=éod= wéłówem=bomb~rdow~ni~= jon~mi=~rgonuK= q~kie= zj~wisko= oéis~ne= zost~ło= w=
ér~Å~Åh= xNNTINOVINPMzK= Abó= éozbóć= się= ~morfiz~Åji= éowierzÅhni= n~leżó= éróbkę= éodd~ć=
długotrw~łemu=wógrzew~niuK=lbserwujemó=wtedó=z~nik=buPH=I=~=wzmoÅnienie=buOH=xNPNzK=
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k~é~row~nie= O= ji= m~ng~nu= séowodow~ło= éoj~wienie= się= met~liÅznego= m~ng~nu= t~kiego=
s~mego= j~k= obserwow~liśmó=w= érzóé~dku= związków= deqe= ErósK= OKPM~FK= lbserwujemó=z~nik=
strukturó= buOH= Estruktur~= t~= zost~je= „érzókrót~”= érzez= w~rstwę= m~ng~nuFK= dodzinne=
wógrzew~nie= séowodow~ło= éoj~wienie= się= dod~tkowego= m~ksimum= związ~nego= z=
m~ng~nemI= érzó=energii=wiąz~ni~=PKU=esK=mo=wógrzew~niu=éoj~wi~=się=znów=struktur~I=której=
m~ksimum= n~= osi= energii= wiąz~ni~= wónosi= OKN= es= Åzóli= odéowi~d~jąÅe= buOHK= Świ~dÅzó=to= o=
dófuzji=m~ng~nu=w=głąb=éróbki=ErósK=OKPMbFK=j~ng~n=dófundow~ł=n~=éewną=głębokość=w=głąb=
éróbkiI= jedn~kże=nie=jest=to=głębokość=zbót=duż~=i=n~jwięÅej=m~ng~nu=zn~jduje=się=w=obsz~rze=
érzóéowierzÅhniowómK==
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=
Świ~dÅzą= o= tóm= éomi~ró= wókon~ne= ex= situ= metodą= pfjp= Erósunek= OKPNFK= deI= qe= i= bu=
z~Åhowują= się= zgodnie= z= érzewidów~ni~mi= tznK= ~tomó= tóÅh= éierwi~stków= rozłożone= są=
równomiernie= w= Å~łej= éróbÅeK= k~tomi~st= m~ng~n= jest= skumulow~nó= głównie= w= obsz~rze=
érzóéowierzÅhniowómK=
k~= rósunku= OKPO= érzedst~wiono= krzówe= różniÅowe= éo= n~éóleniu= O= ji= jn= or~z= éo=
godzinnóm= wógrzew~niu= w= teméer~turze= okK= ORMo`K= l= ér~widłowóm= wbudow~niu= się=
m~ng~nu= w= strukturę= deNJxbuxqe= świ~dÅzó= éołożenie= or~z= n~tężenie= i= kszt~łt= głównej=
strukturó= związ~nej= z= jn= PdK= gej= energi~= wiąz~ni~= wónosi= PKU= esI= Åzóli= zn~jduje= się= w= tóm=
s~móm=miejsÅu=Åo=w=związku=deNJxjnxqe=Ew=mono=i=éolikrószt~leFK=
k~= krzówej= różniÅowej= éo= n~éóleniu= m~ng~nu= i= wógrzew~niu= wid~ć= dołek= z~zn~Åzonó=
Åzerwonóm=kółkiemK= g~k=możn~=z~uw~żyć=n~=rósunku=OKPMb==intensówność=euroéu=OH=m~leje=
wr~z= ze= wzrostem= energii= fotonówK= tobeÅ= tego= éo= odjęÅiu= krzówóÅh= Erezon~ns= RN= es= –
~ntórezon~s=QT=esF=uzóskujemó=dołek=widoÅznó=n~=rósunku=OKPOK==
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=
fnteresująÅóm= zj~wiskiem= jest= z~Åhow~nie= się= m~ksimum= strukturó= euroéu= OH= w= é~śmie=
w~lenÅójnóm= éo= k~żdóm= et~éie= ekséerómentuK= k~= rósunku= OKPP~= Åzerwon~= krzów~=
odéowi~d~= Åzóstej= éowierzÅhni= deNJxbuxqeK= g~k= wséomni~no= wÅześniej= energi~= wiąz~ni~=
m~ksim~= tej= strukturó= wónosi= OKN= esK= mo= n~é~row~niu= O= ji= m~ng~nu= Ekrzów~= niebiesk~F=
obserwujemó= érzesunięÅie= się= m~ksim~= strukturó= do= energii= wiąz~ni~= OKS= esK= dodzinne=
wógrzew~nie= séowodow~ło= ÅzęśÅiowó= éowrót= strukturó= euroéowej= do= energii= wiąz~ni~= OKP=
esK= k~leżó=z~zn~ÅzóćI= że= m~ksimum= telluru= Qd= nie= zmieni~= swojego= éołożeni~I= Åo= świ~dÅzó=
o=tómI=iż=nie=jest=to=efekt=éowierzÅhniowó=związ~nó=ze=zmi~ną=ér~Åó=wójśÅi~=Erósunek=OKPPÅFK=
`hÅąÅ= sér~wdzić= Åzó= m~ksimum= strukturó= euroéowej= éowróÅi= do= swego= éierwotnego=
éołożeni~I= éowtórzono= éomi~ró= érzedłuż~jąÅ= wógrzew~nie= o= Q= godzinóK= k~= rósunku= OKPPd=
widzimóI= że= éo= drugim= wógrzew~niu= m~ksimum= euroéu= zn~jduje= się= w= éołożeniu=
éierwotnómK= = lzn~Åz~= toI= że= nie= wókróto= oddzi~łów~ń= m~ng~nu= i=euroéu= wewnątrz= éróbkiK=
gedónie= Åo= możn~= obserwow~ć= to= oddzi~łów~ni~= euroéu= z= met~liÅznóm= m~ng~nem= n~=
éowierzÅhniK= jożn~= t~kże= stwierdzićI= iż= ekséeróment= jest= w= éełni= éowt~rz~lnóK= t~rtośÅi=
energii=wiąz~ni~=dl~=m~ksimum=euroéu=Qf=są=z~w~rte=w=t~beli=OKOK==
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geżeli=określić= energię= wiąz~ni~= éowłoki=Qf=or~z= jej=skł~doweI= n~leżó=strukturę=buOH=związku=
deNJxbuxqe= rozłożyć= n~= rozszÅzeéionó= n~= siedem= skł~dowóÅh= multiélet= obliÅzonó= érzez=
derken~= xNPOz= ErósKOKPQFK= mroÅedur~= rozkł~du= określi= n~m= éozóÅję= energetóÅzną= skł~dowej=
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dl~Åzego= kszt~łt= widm= fotoemisójnóÅh= éolikrószt~łu= jest= innó= niż= odéowiednie= widm~= innóÅh=
krószt~łów= érzedst~wionóÅh= éowóżej= or~z= w= liter~turze= xNNVzK= fstnieje= duże=
ér~wdoéodobieństwoI= iż= niezidentófikow~n~= struktur~= éowst~je= z= éowodu= ÅzęśÅiowego=
utlenieni~=m~teri~łuK= qworzóć=się=więÅ=może=związek=del=lub=jnlI= ~=w=érzóé~dku=żel~z~=J=
celK= qen= ost~tni= zost~ł= zb~d~nó= érzez= AK= cujimori= i= wséółér~Åowników= xNORzK= gedn~k= j~k=
wséomni~no= już= wÅześniej= kszt~łtó= widm= i= éołożenie= głównóÅh= struktur= są= różneK=
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cujimori= xNOPz= or~z =gK =v~n =blé~= xNPPzK= cujimori= wók~z~ł= bowiemI= z~= bstm~nem= xNPQz= iż=
struktur~=érzó=energii=wiąz~ni~=około=RKU=es=to=l=OéK=morównująÅ=é~smo=w~lenÅójne=związku=
jnl= uzósk~ne= érzez= cujimori= et= ~lK= z= widm~mi= n~szóÅh= éolikrószt~łówI= możn~= dostrzeÅ=
wiele= éodobieństwK= k~= rósunku= OKPR= widzimóI= Åh~r~kteróstóÅzne= m~ksimum= wóstęéująÅe=
érzó =energii =wiąz~ni~ =RKU =es =i =wg =bstm~n~ =jest =to =st~n =tlenu =OéK =hszt~łtó =krzówóÅh =są= do =
siebie= éodobneK= tszóstkie= strukturó= widoÅzne= n~= krzówej= jnl= éokrów~ją= się= z= n~szómi=
struktur~miK= mozw~l~= to= wósnuć= wniosekI= iż= struktur~= wóstęéująÅ~= érzó=energii=wiąz~ni~= RKU=
es=to= może=bóć=związek=jnlK=Argumentem=ob~l~jąÅóm=tę=tezę=jest=br~k=rezon~nsuI=któró=w=
érzóé~dku= jnl= éowinien= bóć= b~rdzo= silnóK= pilnó= rezon~ns= widoÅznó= jest= w= ér~Åó=
cujimoriego=xNOPzI=~=t~kże=geng~=xNPRzK==
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utlenionóÅh= monokrószt~łów= deqe= or~z= deMKVjnMKNqe= Eérzed= oÅzószÅzeniemFK= g~k= możn~=
z~uw~żyć= doskon~le= éokrów~ją= się= one= z= widm~mi= éolikrószt~łu= deMKUSjnMKNQqeK=
tókluÅz~mó= tut~j= istnienie= związku= jnlI= éoniew~ż= widmo= utlenionego= monokrószt~łu=
deqe=b~rdzo= dobrze=éokrów~=ze=widm~mi=związków=z~wier~jąÅómi=m~ng~nK=al~=éorówn~ni~=
éok~z~no= t~kże= widmo= Åzóstego= krószt~łu= objętośÅiowego= deqe= or~z= w~rstwę= deqe= z= O=
monow~rstw~mi=m~ng~nuK==
k~= rósunku= OKPSb= éok~z~no= strukturę= de= Pd= tóÅh= s~móÅh= związków= Åo= n~= rósunku= OKPS= ~K=
bnergi~= wiąz~ni~= krószt~łu= objętośÅiowego= Ekrzów~= zielon~F= wónosi= PMKQ= esI= n~tomi~st=
éozost~łóÅh= związków= PPKR= esK= oóżniÅ~= międzó= m~ksim~mi= wónosi= PKN= esK= = g~k= wid~ć=
struktur~=utlenionego=germ~nu=jest=wór~źnie=érzesunięt~=w=stronę=wóższóÅh=energiiK==
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=
w~= éomoÅą= sk~ningowego= mikroskoéu= elektronowego= uzósk~no= zdjęÅi~= éowierzÅhni=
éolikrószt~łu= deNJxjnxqeI= z= któróÅh= wónik~= iż= n~= éowierzÅhni= zn~jdują= się= wótrąÅeni~=
telluruK= k~= rósunku= OKPT~= widoÅznó= jest= obr~z= t~kiego= wótrąÅeni~= érzed= bomb~rdow~niemI=
n~tomi~st= n~= rósunku= OKPTb= éo= bomb~rdow~niuK= azięki= ~n~liz~torowi= skł~du= ÅhemiÅznego=
bap= zidentófikow~no= skł~d= éierwi~stkowó= j~ki= zn~jduje= się= n~= éowierzÅhni= érzed= i= éo=
bomb~rdow~niu= ErósKOKPTÅFK= hrzów~= Åzerwon~= érzedst~wi~= skł~d= ÅhemiÅznó= b~d~nego=
wótrąÅeni~= tellurowego= érzed= bomb~rdow~niem= n~tomi~st= krzów~= niebiesk~= éo=
bomb~rdow~niuK= lkreślono= t~kże= skł~d= éierwi~stkowó= éowierzÅhni= érzed= Ekrzów~= Åz~rn~F= i=
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oósK=OKPVK=wależność=momentu=magnetóÅznego=w=funkÅji=pola=magnetóÅznego=aF=oraz=
temperaturó=bF=dla=monokróształu=deMKVjnMKNqe=
=
q~kie= s~me= éomi~ró= wókon~no= dl~= monokróst~liÅznej= éróbki= de MKVjnMKNqeK= hszt~łt= krzówej=
jEqF= odbieg~= od= krzówej= Brillouin~= Åzóli= możn~= wnioskow~ć= iż= tut~j= m~mó= do= Åzónieni~= z=
ferrom~gnetókiem= ze= sł~bóm= wkł~dem= ~ntóferrom~gnetóÅznóm= ErósKOKPVbFK= qeméer~tur~=
`urie=wónosi=okK=NOh=
q~kie= s~me= éomi~ró= wókon~no= n~= éróbÅe= éolikróst~liÅznej= deMKUSjnMKNbuMKMQqeK= ln~= t~kże=
nie= jest= jednorodnóm= ferrom~gnetókiemK= w= rósunku= OKQMb= wónik~I= że= oéróÅz= wkł~du=
ferrom~gnetóÅznego= z= teméer~turą= `urie= około= US= h= istnieje= t~kże= niewielki= innó= wkł~dK=
moniew~ż= j~k= już= wséomni~łem=związki=tlenkowe=jnlI= bulI= del=są=~ntóferrom~gnetók~mi=
to=
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wkł~dem= do= widm= fotoemisójnóÅh= obserwow~nóÅh= dl~= éolikrószt~łówK= lbserwujemó=
bowiem= Åzóstó= ferrom~gnetók= dl~= éolikrószt~łu= deMKUSjnMKNQqe= mimo= niezidentófikow~nej= =
strukturó= w= é~śmie= w~lenÅójnómK= kie= obserwujemó= n~tomi~st= Åzóstego= ferrom~gnetózmu= w=
érzóé~dku= éolikrószt~łu= deMKUSjnMKNbuMKMQqeI= któró= w= é~śmie= w~lenÅójnóm= t~kże= éosi~d~=
éodobną=niezidentófikow~n~=strukturęK=
`iek~we= zj~wisko= z~Åhodzi=t~kże=dl~=monokrószt~łówK= péodziew~liśmó=się=bowiem=Åzóstego=
ferrom~gnetók~I= ~= otrzóm~liśmó= ferrom~gnetók= z= dod~tkowóm= wkł~dem= ér~wdoéodobnie=
~ntóferrom~gnetóÅznómK= momimo= zgodnej= z= érzewidów~ni~mi= strukturó= elektronowej=
wł~snośÅi= m~gnetóÅzne= monokrószt~łów= są= niestetó= gorszeK= w~sk~kująÅ~= jest= t~kże= nisk~= qÅ=
monokrószt~łów=w=stosunku=do=éolikrószt~łówK===
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oósKOK4MK=wależność=momentu=magnetóÅzego=w=funkÅji=pola=magnetÅznego=aF=oraz=
temperaturó=bF=dla=polikróształu=deMKUSjnMKNbuMKM4qe=
==
=
=

OKNM=modsumowanie=
=
w~érezentow~ne= b~d~ni~= mi~łó= n~= Åelu= zb~d~nie= strukturó= elektronowej= związków= n~= b~zie=
deqe= z= domieszk~mi= jn= or~z= jn= i= buK= B~d~no= éoli= i= monokrószt~łóK= l= ile= struktur~=
monokrószt~łów= jest= zgodn~= z= modelem= Ekszt~łt= struktur= m~ng~nu= or~z= éołożenie= n~= osi=
energii= wiąz~ni~FI= or~z= z= teorią= `fI= = o= tóle= w= éolikrószt~ł~Åh= wóstęéuje= niezidentófikow~n~=
struktur~= o= energii=wiąz~ni~=okK= S=esK= ptruktur~=t~=wóstęéuje=we=wszóstkiÅh=b~d~nóÅh=érzez=
n~s= éolikrószt~ł~Åh= ÅzószÅzonóÅh= metod~= meÅh~niÅzn~= Eéiłow~nie= di~mentowóm=éilnikiem=w=
ultr~= wósokiej= éróżniFK= t= rozdzi~le= tóm= éróbow~łem= wój~śnić= éowód= éoj~wieni~= się= tej=
strukturóK=mrzedst~wiłem=więÅ=związki=j~kie=mogłó=się=wótworzóć=w=éolikrószt~ł~ÅhK==
B~d~ni~= érzedst~wione= w= niniejszóm= rozdzi~le= mi~łó= t~kże= n~= Åelu= wótworzenie= strukturó=
deNJxJójnxbuóqeI= metodą= wzbog~Å~ni~= éowierzÅhniowego= w~rstwó=debuqe= m~ng~nemK= `el=
ten= zost~ł= osiągniętóK= a~lsz~= werófik~Åj~= otrzóm~nóÅh= d~nóÅh= n~stąéi= w= momenÅie=
wóhodow~ni~= jednolitego= monokrószt~łu= deNJxJójnxbuóqeK= t= fc= mAk= trw~ją= intensówne=
ér~Åe=n~d=wóhodow~niem=tego=związkuK=

==========================================================================UU=
=

olwawfAŁ=OK=Badanie=strukturó=elektronowej=związków=na=bazie=deqe=z=domieszkami=jn=lubLi=bu=

=
mrzeérow~dzone= b~d~ni~= m~gnetóÅzne= éozwoliłó= skonfrontow~ć= wł~snośÅi=m~gnetóÅzne= éoli=
i= = monokrószt~łówK= molikróst~liÅzn~= éróbk~= deMKUSjnMKNQqe = =éosi~d~ =b~rdzo =dobre =wł~snośÅi =
m~gnetóÅzneI= n~tomi~st= éróbk~= deMKUSjnMKNbuMKMQqe= już= zdeÅódow~ne= gorsze= mimoI= że= obie=
moją=éodobne=strukturó=elektronoweK=tedług=hiéotezó=aobrowolskiego=xPMz=dod~nie=euroéu=
éowinno= éodnosić= qÅK= kiestetó= w= n~szóm= érzóé~dku= nie= obserwujemó= tego= zj~wisk~K=
motrzebne=są=d~lsze=b~d~ni~=tego= tóéu=związkówK= qestem=będzie=zb~d~nie=qÅ=dl~==jednolitego=
monokrószt~łu=deNJxJójnxbuóqeK=
t= n~szóÅh= b~d~ni~Åh= stwierdziliśmó= br~k= oddzi~łów~ni~= éomiędzó= m~ng~nem= ~= euroéem= w=
związk~Åh= deNJxJójnxbuóqeK= lbserwow~no= érzesunięÅie= euroéu= w= stronę= wóższóÅh= energii=
bezéośrednio=éo=n~é~row~niu=m~ng~nu=or~z=jego=éowrót=éo=wógrzew~niuK=tkł~d=st~nów=jn=
Pd= ok~z~ł= się= t~ki= j~k= w= éoérzednio= zb~d~nóÅh= ukł~d~ÅhK= tók~z~no= więÅI= że= w= gr~niÅ~Åh=
dokł~dnośÅi=metodóI= koegzóstenÅj~=jonów=euroéu=i=m~ng~nu=nie=érow~dzi=do=istotnej=zmi~nó=
w=iÅh=otw~rtóÅh=éowłok~ÅhK=
=
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=
oozdział=P=
=

=
Badanie=strukturó=elektronowej=
ddLmbTe=metodą=rezonansowej=
spektroskopii=fotoemisójnej=
=
=
=
t=éoérzednim=rozdzi~le= zost~ł~= zb~d~n~= i=oéis~n~=struktur~=elektronow~=związków=n~=b~zie=
deqe= z= domieszk~mi= euroéu= lubLi= m~ng~nuK= kiniejszó= rozdzi~ł= to= kontónu~Åj~= b~d~ń=
strukturó= elektronowej= érzó= użóÅiu= rezon~nsowej= séektroskoéii=fotoemisójnej=jedn~kże= ter~z=
z~jmiemó= się= wéłówem= éowłoki= Qf= g~dolinu= n~= é~smo= w~lenÅójne= mbqeK tóbr~liśmó=
g~dolin= os~dz~nó= n~= mbqe= éoniew~ż= związek= mbNJxddxqe= jest= z= jednej= stronó= ~tr~kÅójnó=
~élik~ÅójnieI= ~= z= drugiej= stronó= nie= uk~z~łó= się= dotóÅhÅz~s= ér~ÅeI= w= któróÅh= mbqe= bółbó=
wzbog~Å~ne= w= g~dolin= metodą= domieszkow~ni~= éowierzÅhniowegoK= ltrzóm~ne= wóniki=będą=
st~nowić= m~teri~ł= éorówn~wÅzó= dl~= związków= mKinK= pnNJxddxqe= xNPSzI= buNJxddxqe= xNPNzI=
`dqeLdd= xNPTz= or~z= objętośÅiowego= mbNJxddxqe= xNPUzK= mrzeérow~dzone= b~d~ni~= mi~łó= n~=
Åelu= zidentófikow~nie= st~nu= dd= QfT= ~tomów= wbudowująÅóÅh= się= do= krószt~łuI= ~= t~kże=
sér~wdzenieI= Åzó= metod~= domieszkow~ni~= éowierzÅhniowegoI= którą= stosow~liśmó= dl~=
m~ng~nuI= sér~wdz~= się= t~kże= dl~= ziem= rz~dkiÅh= Åzóli= Åzó= możn~= utworzóć= in= situ= roztwór=
st~łó=mbNJxddxqeK==

VM=

olwawfAŁ=PK=Badanie=strukturó=elektronowej=ddLmbqe=metodą=rezonansowej=spektroskopii=
fotoemisójnej=

=
=

PKN=tóniki=i=dóskusja=
=
t= niniejszóm= rozdzi~le= oéis~n~= zost~nie= struktur~= elektronow~= związku= mbNJxddxqeK=
bkséeróment= domieszkow~ni~= éoleg~ł= n~jéierw= n~= os~dz~niu= w~rstw= g~dolinu= o= różnej=
grubośÅi= n~= Åzóstej= éowierzÅhni= mbqeI= ~= éóźniej= n~= éomi~r~Åh= fotoemisójnóÅh= otrzóm~nej=
strukturóK=bkséeróment=zost~ł=érzeérow~dzonó=w=l~bor~torium=sónÅhrotronowóm=eApviAB=
Ee~mburgI= kiemÅóF= n~= linii= bN= érzó= użóÅiu= ukł~du= cliééer= ffK= jonokrószt~łó= mbqe=
wóhodow~ne= zost~łó= metodą= jBb= w= fnstótuÅie= cizóki=mAk= w= t~rsz~wieK= t~rstw~= t~= bół~=
hodow~n~=n~=éodłożu=B~cO=ENNNF=érzó=użóÅiu=komórek=efuzójnóÅh=mbqe=or~z=qeOK=t=tr~kÅie=
wzrostu=éodłoże=bóło=utrzómów~ne=w=teméer~turze=RMMo`K=
=

aF

mbTe

h n =Ees)
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oósKPKOK=aF=tidma=fotoemisójne=związku=mbqeI=przed=naparowaniem=gadolinuI==zmierzone=dla=
energii=fotonów=w=zakresie=NPM=–=NRO=esI=bF=pasmo=walenÅójne=związku=mbqe==

VN=
=
=

olwawfAŁ=PK=Badanie=strukturó=elektronowej=ddLmbqe=metodą=rezonansowej=spektroskopii=
fotoemisójnej=

=
=
`zószÅzenie= éowierzÅhni= mbqe= odbów~ło= się= metodą= bomb~rdow~ni~= jon~mi= ~rgonu= i=
wógrzew~ni~= w= w~runk~Åh= ultr~= wósokiej= éróżni= EÅzóli= w= ten= s~m= séosób= j~k= ÅzószÅzenie=
w~rstw= n~= b~zie= deqeFK= d~dolin= zost~ł= n~é~rowów~nó= in= situ= z= komórki= efuzójnej=
umieszÅzonej= w= komorze= éreé~r~ÅójnejK= mroÅes= os~dz~ni~= odbów~ł= się= w= teméer~turze=
éokojowejI= ~= grubość= n~é~rowów~nej= w~rstwó= bół~= kontrolow~n~= z~= éomoÅą= rezon~tor~=
kw~rÅowegoK=
lsie= energii= wszóstkiÅh= éoniżej= érezentow~nóÅh= widm= zost~łó= ust~wione= w= stosunku= do=
rdzeniowej= strukturó= telluru= Qd= o= energii= wiąz~ni~= QMKQ= esI= z~kł~d~jąÅ= iż= os~dz~nó= i=
wógrzew~nó= g~dolin= nie= m~= wéłówu= n~= zmi~nó= energii= wiąz~ni~= st~nu= rdzeniowegoK=
aeÅódująÅ= się= n~= tego= tóéu= norm~liz~Åję= unik~mó= wéłówu= efektów= éowierzÅhniowóÅhI=
związ~nóÅh= ze= zmi~ną= ér~Åó=wójśÅi~I= n~= éołożenie= éozost~łóÅh= struktur= widm~= éo= kolejnóÅh=
et~é~Åh=formow~ni~=ukł~du=EéróbkiFK=
momi~ró=rozéoÅzęliśmó=od=zb~d~ni~=niedomieszkow~nej=éowierzÅhni=mbqeK= tidmo= to= będzie=
widmem= odniesieni~= dl~= n~szóÅh= d~lszóÅh= éomi~rówK= bnergi~= fotonów= użót~= w= éomi~r~Åh=
mieśÅi= się= w= érzedzi~le= NPMJNSM= es= EobejmująÅóm= érzejśÅie= dd= Qd→QfFK= k~= rósunku= PKO~=
wór~źnie=widoÅzne=są=strukturó=rdzeniowe=ołowiu=RéNLOI=RéPLO=o= energii=wiąz~ni~=odéowiednio=
NVKN=i=OO=es=or~z=telluru==QdPLOI=QdRLO=odéowiednio=QMKQ=i=QNKV=esK==
t= é~śmie= w~lenÅójnóm= widoÅzne= są= strukturó= wówodząÅe= się= ze= st~nów= mb= Sé= i= qe= Ré= –=
éomiędzó= OJS= esI= mb= Ss= –= UKO= es= or~z= qe= Rs= –= NNKT= es= ErósKPKObFK= modobne= w~rtośÅi=
otrzóm~no=w=ér~Åó=xNPVI=NQMzK==
k~é~row~nie=QÅ=EokK=NKR=jiF=g~dolinu=séowodow~łoI=iż=é~smo=w~lenÅójne=zost~ło=w=istotnó=
séosób= zmodófikow~ne= ErósKPKPFK= moj~wiłó=się= bowiem=dod~tkowe= strukturó= w= górnej=ÅzęśÅi=
é~sm~= w~lenÅójnego= érzó= energii= wiąz~ni~= okK= PKR= esI= które= mogą= bóć= interéretow~ne= j~ko=
g~dolin= RdI= Qf= o= energii= wiąz~ni~= NMKR= es= or~z= RéNLOI= RéPLO= o= energii= wiąz~ni~= odéowiednio=
OVKS=i=OPKT=esK=t~rtośÅi=tóÅh=energii=są=wóższe=Eo=okK=O=esF=niż=éod~je=liter~tur~=mKinK=xNOSI=
NQNI= NQOI= NQPI= NQQI= NQRI= NQSzK= moz~= struktur~mi= g~dolinu= widoÅzne= są= éłótsze= strukturó=
rdzeniowe=qe=Qd=or~z=mb=RdK=
j~ksóm~lne= wzmoÅnienie= fotoemisji= dl~= g~dolinu= Qf= wóstęéuje= érzó= energii= fotonu= NRO= es=
Ekrzów~= Åzerwon~FI= n~tomi~st= jego= m~ksóm~lne= osł~bienie= obserwujemó= érzó= energii=
fotonów= NQS= es= Ekrzów~= niebiesk~FK= modobne= w~rtośÅi=éod~ne= są= w= ér~Å~Åh=xNOSI= NQTzK= t=
dóskusji= z~jmę= się= strukturą= dd= Qf= gdóżI= j~k= zob~Åzómó= éóźniej= Eéo= n~łożeniu= kolejnóÅh=
monow~rstw=g~dolinu=i=wógrzew~niuFI=struktur~=t~=uleg~=r~dók~lnóm=zmi~nomK==
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fotoemisójnej=
=
=

mbTe=H=4A=dd

=

=

katężenie=EjednKwzglK)

dd=4f

dd=Rd

dd=Rp

hn

Te=4d

NRR=es
NRO=es
NRM=es
N4V=es
N48=es
N4S=es
N44=es
N4O=es
N4M=es
NPV=es
NPT=es
NPM=es

mb=Rd

M

NM

OM

PM

4M

RM

SM

TM

bnergia=wiązania=Ees)

=
oósK=PKPK=westaw=krzówóÅh=baC=dla=związku=mbqe=z=naparowanóm=gadolinem=E4ÅF=
zmierzonóÅh=w=zakresie==energii=fotonów=NPM-NRR=es=EprzejśÅie=dd=4d-4fF=
=
Abó=określić=Å~łkowitó=wkł~d=g~dolinu=Qf=n~leżó=odjąć=widmo=~ntórezon~nsowe=ENQS=esF=od=
widm~=rezon~nsowego=ENRO=esF=ErósKPKQ~FK=geżeli=n~tomi~st=ÅhÅemó=określić=energię=wiąz~ni~=
éowłoki=Qf=or~z= jej=skł~doweI= n~leżó=krzówą=różniÅową=rozłożyć=n~=rozszÅzeéionó=n~=siedem=
skł~dowóÅh= multiélet= obliÅzonó= érzez= derken~= xNPOz= ErósKPKQbFK= mroÅedur~= rozkł~du= określi=
n~m= éozóÅję= energetóÅzną= skł~dowej= g=MK= t~rtość= energetóÅzn~= tej= skł~dowej= może= bóć=
użów~n~=do=określeni~=energii=wiąz~ni~=éowłoki=dd=QfK=qę=éroÅedurę=będziemó=éowt~rz~ć=éo=
kolejnóÅh=éroÅes~ÅhK=
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=
oósKPK4KEaF=hrzówa=różniÅowa=dla=związku=mbqe=H=4=Å=ddI=powstała=w=wóniku=odjęÅia=
krzówej=antórezonansowej=EN4S=esF=od=rezonansowej=ENRO=esF=EbF=krzówa=różniÅowa=
rozłożona=na=multiplet=Ekrzówa=Åzerwona=to=krzówa=obliÅzona=przez=derkena=xNPOz=
poszerzona=gaussowskoF=
=
oozkł~d~jąÅ= strukturę= g~dolinu= Qf= n~= wséomni~nó=multiélet= stwierdz~móI= iż=energi~= wiąz~ni~=
skł~dowej= g=M= wónosi= NMKR= esK= t= Åótow~nóÅh= wÅześniej= ér~Å~Åh= nie= rozkł~d~no= strukturó=
dd= Qf= n~= skł~dowe= multiéletuI= ~= éod~no= tólko= energię= wiąz~ni~= m~ksimum=tej=strukturóK= t=
n~szóm= érzóé~dku= éołożenie= m~ksimum= strukturó= dd= Qf= wónosi= NMKU= es= i= jest= on~=
érzesunięt~= w= stronę= wóższóÅh= energii=o= OKO= es= w= stosunku= do= éod~nóÅh= wÅześniej=d~nóÅh=
liter~turowóÅhK=k~tomi~st=pz~de=i=keum~nn=xNQUz==b~d~li=związki=mK=inK=ddAgI=ddAuI=ddOfn=
i= t~kże= obserwow~li=érzesunięÅie= się= m~ksimum=strukturó=dd= Qf= w= stronę= wóższóÅh= energiiI=
jedn~k=érzesunięÅi~=te=są=stosunkowo=niewielkie=EMKPJMKT=esFK==
B~d~ni~=éolikrószt~łu=mbMKVRddMKMRqe=zost~ło=érzeérow~dzone=érzez=how~lskiego=et=alK=xNPUzK=
lkreślił=on=éołożenie=m~ksimum=strukturó=dd=QfI=któr~=wónosił~=VKRT=esK=t=tej=s~mej=ér~Åó=
zb~d~no= inne= związki= z= g~dolinem= mbNJxddxpe= or~z= mbNJx= ddxpK= j~ksimum= éołożeni~=
strukturó=dd=Qf=wónoszą=odéowiednio=VKTS=es=or~z=VKUO=esK=
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olwawfAŁ=PK=Badanie=strukturó=elektronowej=ddLmbqe=metodą=rezonansowej=spektroskopii=
fotoemisójnej=

=
t= ér~Åó= lrłowskiego= n~tomi~stI= gdzie= krzem= bół= domieszkow~nó= éowierzÅhniowo=
g~dolinemI= éołożenie= m~ksimum= strukturó= dd= Qf= wónosi= NMKO= esI= n~tomi~st= skł~dow~= gZM=
wónosi=VKU=es==xNQVzK=
mroÅedurę= rozkł~du= n~= skł~dowe= multiéletu= stosow~ł= mKinK= how~lski= et= alK= b~d~jąÅ= związek=
pnNJxddxqe= xNPSz= = or~z= duziewiÅz= b~d~jąÅ= `dqeLdd= xNPTzK= al~= = pnNJxddxqe= skł~dow~= g=M=
zmieni~= się= w= z~kresie= od= UKUU= es= do= VKVO= es= energii= wiąz~ni~I= w= z~leżnośÅi= od= tego= Åzó=
éróbk~= bół~= érzed= Åzó= éo= wógrzew~niuK= tógrzew~nie= séowodow~ło= érzesunięÅie= się=
skł~dowej=g=M=w= stronę=niższóÅh=energiiK= oównież=duziewiÅz=et=alK=b~d~jąÅ=`dqeLdd=tóé=é=i=
n=obserwow~ł~=éołożenie=skł~dowej=g=M=strukturó=dd=Qf=w=z~kresie=energii=wiąz~ni~=od=V=es=
do=VKU=es=w=z~leżnośÅi=od=tego=Åzó=éróbk~=bół~=érzed=Åzó=éo=wógrzew~niuK=
mrzesunięÅi~= i= różniÅe= w= energi~Åh= wiąz~ni~= éomiędzó= n~szómi= wónik~miI= ~= wónik~mi=
liter~turowómi= nie= są= séowodow~ne= utlenieniem= g~dolinu= z= kilku= éowodówK= mo= éierwszeI=
utlenionó=g~dolin=m~=energię=wiąz~ni~=mieszÅzącą=się=w=z~kresie=UKTJVKR=xNRMI=NRNI=NROzK= mo=
drugieW= w= d~lszej= ÅzęśÅi= ekséerómentu= wógrzew~mó= Å~łą= strukturę= w= teméer~turze= éon~d=
PMMo`= i= = struktur~= t~= nie= zmieni~= zn~ÅząÅo= swojego= éołożeni~= éo= wógrzew~niuK= tg= uu= nie=
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ORÅ= łąÅznó= Åz~s= wónosi= odéowiednio= OQ= i= PQ= godzinóK= tód~je= sięI= że= Å~łkowit~= dófuzj~=
g~dolinu=trw~=właśnie=t~k=długoK=mrzejśÅie=dwóÅh=skł~dowóÅh=strukturó=dd=Qf=w=jedną=zost~ło=
t~kże=z~obserwow~ne=érzez=uuI=któró=b~d~ł=dd=n~=ki=xNRSzK= t=ér~Åó=tej=dwie=rozszÅzeéione=
strukturó= zost~łó= éołąÅzone= w= jedn~= éod= wéłówem= wógrzew~ni~= Eéodobnie= j~k= w= n~szóm=
NMQ=
=
=

olwawfAŁ=PK=Badanie=strukturó=elektronowej=ddLmbqe=metodą=rezonansowej=spektroskopii=
fotoemisójnej=

=
ekséerómenÅieFK= t=ér~Åó=tej=éróbkę=wógrzew~no=w= trzeÅh=teméer~tur~Åh=SMMh=EokK=PPMo`FI==
UMMh= EokK= RPMo`F= = or~z= VMMh= EokK= SPMo`FK= kiestetó= w= ér~Åó= tej= nie= m~= inform~Åji= Åo= do=
Åz~sów= wógrzew~ni~I= ~= to= może= mieć= istotne= zn~Åzenie= dl~= éoj~wieni~= się= éojedónÅzej=
strukturó=dd=QfK===
uu= dóskutow~ł= t~kże= éroblem= rozszÅzeéieni~= dd= QfK= te= wséomni~nej= ér~Åó= n~= ki= ENNMF=
n~é~rowów~no= w~rstwó= g~dolinu= o= różnej= grubośÅiK= w~obserwow~no= t~m= t~kże=
rozszÅzeéienie=strukturó=dd=QfK= mierwsze=ozn~ki=rozszÅzeéieni~=z~uw~żono=dl~=grubośÅi=MKSR=
nmI= n~tomi~st= b~rdzo= wór~źne= rozszÅzeéienie= obserwujemó= od= O= nmK= oóżniÅ~= éomiędzó=
rozszÅzeéionómi= struktur~mi= wónosi= ok= OKP= es= Ew= n~szóm=érzóé~dku= OKO= esFK= Autor= ér~Åó=
sugeruje= iż= rozszÅzeéienie= się= strukturó= dd= Qf= związ~ne= jest= z= tworzeniem= się= kl~strów=
g~dolinuK= jożn~= więÅ=éowiedziećI= iż=jedn~=struktur~= g~dolinu=Eérzó=niższej=energii=wiąz~ni~F=
éoj~wi~= się= w= wóniku= wzrostu= „w~rstw~= Hw~rstw~”I= n~tomi~st= drug~= Eérzó= wóższej= energii=
wiąz~ni~F=to=efekt=tworzeni~=się=kl~strówK==
qen=s~m=~utor=b~d~ł=również=dd=n~é~row~nó=n~=ki=i=dod~tkowo=utleni~ł=Å~łą=strukturę=xNRPzK=
t=ér~Åó=tej=t~kże=obserwujemó=rozszÅzeéienie=strukturó=dd=Qf=i=t~kże=jest=ono=interéretow~ne=
j~ko= kl~strow~nie= się= g~dolinu= n~= éowierzÅhniK= modobnie= j~k= éoérzednio= uu= wógrzew~ł=
éróbkę= w= teméer~turze= UMM= h= i= obserwow~ł= éo= éierwszeW= z~nik= rozszÅzeéieni~= strukturó=
g~dolinu=QfI=~=éo=drugie=érzesunięÅie=się=tej=strukturó=w=stronę=niższóÅh=energii=wiąz~ni~K==
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=

oósK=PKNR=EaF=hrzówa=różniÅowa=dla=związku=mbqe=H=OR=Å=dd=H=O4=godzinó=wógrzewania=w=
temperaturze=POMoCI=powstała=w=wóniku=odjęÅia=krzówej=antórezonansowej=EN4S=esF=od=
rezonansowej=ENRO=esF=EbF=F=krzówa=różniÅowa=rozłożona=na=multiplet=Ekrzówa=Åzerwona=to=
krzówa=obliÅzona=przez=derkena=xNPOzposzerzona=gaussowskoF=
=
wj~wisk~= te= są= éodobne= do= zj~wisk= obserwow~nóÅh= w= n~szóÅh= éomi~r~Åh= Et~kże=
obserwujemó= rozszÅzeéienie= strukturó= dd= Qf= i= éóźniejszó= z~nik= éo= éroÅesie= wógrzew~ni~F= =
więÅ= nie= n~leżó= wókluÅzóćI= iż= efekt= rozszÅzeéi~ni~= się= strukturó= dd= Qf= ÅzęśÅiowo= związ~nó=
jest= ze= zj~wiskiem=kl~sterow~ni~= się= g~dolinu= n~= éowierzÅhni=mbqeK= joże= to= tłum~Åzóć= inną=
energię= wiąz~ni~= met~liÅznego= g~dolinu= éo= éroÅes~Åh= n~é~row~ni~K= l= kl~sterow~niu=
świ~dÅzóć= może= t~kże= widoÅzność= strukturó= telluru= n~wet= éo= n~é~row~niu= OR= Å= mroÅes=
wógrzew~ni~= éowoduje= dófuzję= g~dolinu= w= głąb= éróbki= i= éodst~wi~nie= się= go= z~= ~tomó=
ołowiuK=
wgodnie= z= oÅzekiw~ni~mi= z~Åhowują= się= n~tężeni~= skł~dowóÅh= g~ussowskiÅh= strukturó=
objętośÅiowej= i= éowierzÅhniowej= dd= QfK= mo= éierwszóm= n~é~row~niu= Q= Å= obserwujemó= jedn~=
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skł~dową= g~dolinu= QfI= któró= j~k= wÅześniej= z~uw~żóliśmóI= od= r~zu= związ~ł= się= z= mbqeK= mo=
n~é~row~niu= NM= Å= m~ng~nu= dominuje= skł~dow~= met~liÅzn~= éoniew~ż= n~= éowierzÅhni=
strukturó= mbqe= zn~jduje= się= w~rstw~= met~liÅznego= g~dolinuK= = mo= wógrzew~niu= m~leje=
skł~dow~=met~liÅzn~I= Åo= świ~dÅzó=o=tómI=iż=w~rstw~=g~dolinu=n~=éowierzÅhni=wbudow~ł~=się=
w= mbqeK= mo= n~niesieniu= NR= Å= dd= skł~dow~= met~liÅzn~= znów= wzr~st~= i=z~nik~= Å~łkowiÅie= éo=
kilkudziesięÅiu= godzin~Åh= wógrzew~ni~K= t= ten= séosób= uzósk~liśmó= związek= mbNJxdexqe=
metodą=domieszkow~ni~=éowierzÅhniowegoK=
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oósKPKNSEaF=hrzówa=różniÅowa=dla=związku=mbqe=H=OR=Å=dd=H=P4=godzinó=wógrzewania=w=
temperaturze=POMoCI=powstała=w=wóniku=odjęÅia=krzówej=antórezonansowej=EN4S=esF=od=
rezonansowej=ENRO=esF=EbF=krzówa=różniÅowa=rozłożona=na=multiplet=Ekrzówa=Åzerwona=to=
krzówa=obliÅzona=przez=derkena=xNPOzposzerzona=gaussowskoF=
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oósK=PKNTK=waÅhowanie=się=telluru=4d=po=kolejnóÅh=proÅesaÅh=naparowania=gadolinu=i=
wógrzewania=Åałej=strukturó=
=

=
PKO=modsumowanie=
=
t=niniejszóm=rozdzi~le=zb~d~no= in=situ=i=oéis~no=tworzenie=się=roztworu=st~łego=mbNJxddxqeK==
w~= éomoÅą= rezon~nsowej= séektroskoéii= fotoemisójnej= zlok~lizow~no= éołożenie= ddQf= w=
strukturze= ddLmbqe= i= tworząÅóm= się= mbNJxddxqeK= oozróżniono= emisję= z= g~dolinu=
wbudow~nego= w= strukturę= mbqe= or~z= g~dolinu= éozost~jąÅego= n~= éowierzÅhniI= któró= nie=
érzere~gow~ł=z=éodłożemK==
t~żnóm= wnioskiem= j~ki= się= n~suw~= jest= toI= iż= do= Å~łkowitej= dófuzji= g~dolinu= éotrzebnó= jest=
długi= Åz~s= wógrzew~ni~= éróbki= w= teméer~turze= okK= PMMo`K= hrótkie= wógrzew~ni~= nie=
séowodow~łó= Å~łkowitej= dófuzji= g~dolinuI= bowiem= obserwow~liśmó= dwie= skł~doweI= z=
któróÅh= jedn~= z= niÅh= odzwierÅiedl~ł~= g~dolin= niewbudow~nó= w= strukturę= mbqe= Eg~dolin=
zn~jduje= się= n~= éowierzÅhni=strukturóFI= ~=drug~=skł~dow~=to= g~dolin=wbudow~nó=w=strukturę=
Åzóli=éodst~wionó=z~=ołówK==
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=
fnnóm= w~żnóm= osiągnięÅiemI= érzedst~wionóÅh= wóżej= wóników= b~d~ńI= jest= wótworzenie=
strukturó=mbNJxddxqe= metodą=domieszkow~ni~=éowierzÅhniowegoK= jożn~=więÅ=stwierdzićI= iż=
metodę=tę=możn~=stosow~ć=nie=tólko=dl~=met~li=érzejśÅiowóÅhI=~le=t~kże=dl~=ziem=rz~dkiÅhK==
tszóstkie= éomi~ró= wókon~no= w= z~kresie= energii= fotonów= NPMJNSM= es= Ew= tóm= érzedzi~le=
obserwujemó= rezon~ns= i= ~ntórezon~ns= g~dolinuFK= azięki= temu= mogliśmó= b~d~ć= nie= tólko=
zmi~nó= éo= domieszkow~niu= g~dolinem= w= é~śmie= w~lenÅójnómI= ~le= t~kże= obserwow~liśmó=
zmi~nó= éłótszóÅh= éoziomów= rdzeniowóÅhK= ptrukturó= rdzeniowe= zmieni~ją= = bowiem= n~tężenie=
w= z~leżnośÅi= od= grubośÅi= n~é~row~nej= w~rstwóK= m~smo= w~lenÅójne= n~tomi~st= zmieni~ło= się=
b~rdzo= intensównie= éo= k~żdóm= éroÅesieK= An~lizująÅ= strukturę= dd= QfI= wóÅiągnęliśmó= wnioski=
o=tóm=Åzó=g~dolinu=związ~ł=się=z=mbqe=Åzó=też=n~=zn~jduje=się=jeszÅze=n~=éowierzÅhniK=
=

NNN=
=
=

=
=
modsumowanie=
=
=
=
=
`elem= rozér~wó= bóło= zb~d~nie= strukturó= elektronowej= wóbr~nóÅh= związków= fsJsf= EdeqeI=
mbqeF= z= domieszk~mi=met~li=érzejśÅiowóÅh=EjnF= or~z= z=ziemi~mi=rz~dkimi=EbuI=ddFK=fstotne=
bółó= bowiem= inform~Åje= n~= tem~t= wkł~du= st~nów= Pd= i= Qf= w= é~smo= w~lenÅójne= związków=
deqe= or~z= mbqeK= fstotne= bóło= t~kże= éorówn~nie= struktur= elektronowóÅh= związków=
wótworzonóÅh= różnómi= metod~mi= EjBbI= metod~= Bridgm~n~I= metod~= domieszkow~ni~=
éowierzÅhniowegoFK= azięki= temu= możliwe= bóło= skorelow~nie= strukturó= elektronowej=
b~d~nóÅh= związków= z= wł~snośÅi~mi= m~gnetóÅznómiK= ao= określeni~= strukturó= elektronowej=
z~stosow~no= metodę= rezon~nsowej= séektroskoéii= fotoemisójnejK= w~stosow~nie= tej= metodó=
éozwoliło= zb~d~ć= rozkł~d= gęstośÅi=st~nów= elektronowóÅh= krószt~łówI= wódzielić= z= Å~łkowitej=
gęstośÅi=st~nów= wkł~d= éoÅhodząÅó=od= elektronów= Pd= met~lu= érzejśÅiowego= i=od= elektronów=
Qf=éierwi~stk~=ziemi=rz~dkiej=or~z=określić=j~kie=jest=iÅh=éołożenie=n~=tle=é~sm~=w~lenÅójnegoK=
B~d~ni~= uzuéełniono= éomi~r~mi= rozkł~du= skł~dników= w= krószt~ł~Åh= metodą= séektroskoéii=
m~sowej= jonów= wtórnóÅh= EpfjpF= or~z= mikrosondó= elektronowej= sérzężonej= ze= sk~ningową=
mikroskoéią= elektronowąK= B~d~ni~= m~gnetóÅzne= wókon~no= n~tomi~st= érzó= użóÅiu=
m~gnetometru=pnrfaK==
tóniki= ér~Åó= zost~łó= éodzielone= n~= dwie= ÅzęśÅiW= w= éierwszej= omówiono= strukturę=
elektronową=związków=n~=b~zie=deqe=Eéoli=i=monokrószt~łówF= z=domieszk~mi=m~ng~nu=or~z=
euroéuI= n~tomi~st= w= drugiej= ÅzęśÅi= oéis~no= b~d~ni~= strukturó= elektronowej=związku= mbqe= z=
domieszką=g~dolinuK==
t= éierwszej= ÅzęśÅi= érzeérow~dzono= b~d~ni~= m~jąÅe= n~= Åelu= określenie= trudnóÅh= do=
zidentófikow~ni~= struktur= elektronowóÅh= éolikrószt~łówK= tókorzóst~no= dostęéne= teÅhniki=
oÅzószÅz~ni~=krószt~łów=i=éorówn~no=otrzóm~ne=wónikiK====
k~jw~żniejsze=osiągnięÅi~=ÅzęśÅi=éierwszejW=
•= określono= rozkł~d= st~nów= elektronowóÅh= w= é~śmie= w~lenÅójnóm=związków= n~= b~zie= deqe=
w= szÅzególnośÅi= określono= wkł~d= st~nów= jn= Pd= i= bu= QfK= lkreślono= éołożenie= głównego=
m~ksimum=jn=Pd=EPKU=esF=w=związk~Åh=deNJxjnxqe= Et~k~=s~m~=energi~=wiąz~ni~=wóstęéuje=

NNO=

modsumowanie=
w=monoJ=i=éolikrószt~ł~ÅhFK=modobnie=określono=wkł~d=euroéu=w=związk~Åh=deNJxJójnxbuóqe=
i=zidentófikow~no=go=j~ko=buOH=QfK=
•==wózn~Åzono=strukturę=é~sm~=w~lenÅójnego=deqe=wzdłuż=kierunków=ΓJq=i=qJtJiK=
•==sér~wdzono=istnienie=oddzi~łów~ń=éomiędzó=jn=Pd=~=bu=Qf=w=związk~Åh=deNJxJójnxbuóqeK=
tók~z~noI= że= wérow~dzenie= m~ng~nu= do= sieÅi= deNJxbuxqe= nie= éowoduje= oddzi~łów~ni~= z=
euroéem=zmieni~jąÅego=st~n=éowłoki=QfK=
•= éorówn~no= wł~snośÅi= m~gnetóÅzne= krószt~łów= objętośÅiowóÅh= i= w~rstw= jBbK=
molikrószt~łó= m~ją= wóższą= qÅ= niż= monokrószt~łóK= t= w~rstw~Åh= jBb= oéróÅz= wkł~du=
ferrom~gnetóÅznego=obserwujemó=t~kże=wkł~d=~ntóferrom~gnetóÅznóK=
•==érzedóskutow~no=różniÅe=w=widm~Åh=éolikrószt~łów=w=z~leżnośÅi=od=metodó=oÅzószÅz~ni~=
éróbek
•= oér~Åow~n~= i= érzetestow~niI= metodę= domieszkow~ni~= éowierzÅhniowego= dzięki= której=
otrzóm~no=monokrószt~ł=deNJxJójnxbuóqe=i=określono=jego=strukturę=elektronowąK==
lst~tni=éunkt= jest= b~rdzo= w~żnóm=osiągnięÅiemK= azięki=otrzóm~nej=w=ten=séosób=strukturzeI=
możn~=bóło=zb~d~ć=monokrószt~ł==deNJxJójnxbuóqeI=któróI=według=hiéotezó=aobrowolskiegoI=
éowinien= éosi~d~ć= wósoką= qÅ= érzó= m~łej= z~w~rtośÅi= m~ng~nuI= ~le= z= dod~tkiem= euroéuK=
w~d~niem= euroéu= jest= rozbij~nie= ~ntóferrom~gnetóÅznóÅh= é~r= jnJjnI= które= obniż~ją= qÅK=
kiestetó= n~sze= éomi~ró= m~gnetóÅzne= nie= éotwierdziłó= tej= tezóK= gedn~k= z= dużą= n~dzieją=
oÅzekujemó= jednolitóÅh= monokrószt~łów= deNJxJójnxbuóqe= wóhodow~ne= teÅhniką= jBbI= n~d=
którómi=obeÅnie=trw~ją=ér~ÅeK=lne=to=éozwolą=ost~teÅznie=éotwierdzić=bądź=odrzuÅić=hiéotezę=
aobrowolskiegoK= azięki= tóm= monokrószt~łom= będzie= możliwe= éorówn~nie= struktur=
elektronowóÅh= związków= otrzóm~nóÅh= metod~mi= jBbI= Bridgm~n~= or~z= domieszkow~ni~=
éowierzÅhniowegoK=
lér~Åow~n~= érzez= n~sI= dl~= deqeI= metod~= domieszkow~ni~= éowierzÅhniowego= d~je= dobre=
rezult~tó= nie= tólko= dl~= w~rstwI= ~le= t~kże= dl~= krószt~łów= objętośÅiowóÅhK= azięki= tej= metodzie=
m~mó=możliwość=wzbog~Å~ni~=istniejąÅej=strukturó=w=met~le=érzejśÅiowe=i=ziemie=rz~dkieK===
=
q~ką= s~mą= metodą= uzósk~no= związek= mbNJxddxqeI= którego= struktur~= elektronow~= zost~ł~=
oéis~n~= w= drugiej= ÅzęśÅi= niniejszej= ér~ÅóK= pt~nowi= to= Åennó= m~teri~ł= éorówn~wÅzó= dl~=
istniejąÅóÅh=już=związków=z=domieszką=g~dolinu=néK=pnNJxddxqeI=buNJxddxqeI=`dqeLddK==
k~jw~żniejsze=osiągnięÅi~=drugiej=ÅzęśÅi=ér~ÅóW=
•=wlok~lizow~no==éołożenie=st~nów=ddQf=or~z=ddRé=w=ukł~dzie=ddLmbqeK=

NNQ=
=

modsumowanie=
•= lkreślono= wkł~d= éowierzÅhniowó=or~z= objętośÅiowó=st~nu= dd= QfK= tkł~dó=te= éoÅhodzą= od=
g~dolinu=wbudow~nego=w=strukturę=mbqe=EobjętośÅiowóF=or~z=g~dolinu=n~=éowierzÅhniI=któró=
nie=érzere~gow~ł=z=éodłożem=EéowierzÅhniowóFK=
•= lkreślono= Åz~s= Å~łkowitej= dófuzji= g~dolinu= do= strukturó= mbqeK= Abó= w~rstw~= g~dolinu= o=
grubośÅi= OR= Ǻ= dófundow~ł~= do= strukturó= mbqe= éotrzebnó= jest= długiI= éon~d= PM= godzinnóI=
éroÅes=wógrzew~ni~=w=teméer~turze=okK=PMMo`K=
=
k~jw~żniejszóm= Åelem= n~= érzószłość= jest= oér~Åow~nie= teÅhnologii= wótw~rz~ni~I= ~= éotem=
zb~d~nie= wł~snośÅi=m~gnetóÅznóÅh=i=strukturó=elektronowej=jednolitego= monokrószt~łu=deNJxJ
ójnxbuóqeK= mozwoli=toI= j~k=już=wséomni~no= wÅześniejI= n~=skonfrontow~nie=monokrószt~łów=

wókon~nóÅh=metodą=domieszkow~ni~=éowierzÅhniowego=z=w~rstw~mi=jBbK==

NNQ=
=

=
=
Bibliografia=
=
=
=
=
=
=
xNz=qK=ptoróI=oK=oK=d~łązk~I=oK=BK=cr~nkelI=mKAK=tolffI=mhósKoevKiettI=RS=ENVUSF=TTT==
xOz=eK=lhnoI=pÅienÅe=OUN=ENVVUF=NMNV=
xPz=vK=aK=m~rkI=AK=qK=e~nbiÅkiI=pK=`K=brwinI=`K=pK=eellbergI=gK=jK=pulliv~nI=gK=bK=j~ttsonI=qK=
cK=AmbroseI=AK=tilsonI=dK=pé~nosI=BK=qK=gonker=pÅienÅe=OVR=EOMMOF=SRN=
xQz=pK=`hoiI=pK=`hK=eongI=pK=`hoI=vK=himI=gK=BK=hettersonI=`hiJrn=gungI=hK=ohieI=BJgK=himI=
vK=`K=him=gK=AéélKmhósK=UN=EOMMOF=PSMS=
xRz=eK=qoóos~kiI=qK=cukum~I=vK=v~m~d~I=hK=k~k~jim~I=qK=`hikóowI=qK=e~seg~w~I=eK=
hoinum~I=jK=h~w~s~kiI=k~tK=j~terK=P=EOMMQF=OON=
xSz=qK=cukum~I=eK=As~d~I=qK=q~ó~I=qK=fris~I=qK=hoó~n~giI=AéélK=mhósK=iettK=UV=EOMMSF=NRORMSI==
xTz=qK=cukum~I=eK=p~toI=hK=cujimotoI=hK=qsujiI=AK=himur~I=jK=q~niguÅhiI=pK=penb~I=AK=
q~n~k~I=eK=As~d~I=qK=hoó~n~giI=gK=AéélK=mhósK=VV=EOMMSF=MUaRNM=
xUz=oKtK=`oÅhr~neI=jI=mlisÅhkeI=gKlK=ptromJllsenI=mhósKoevK=B=V=ENVTQF=PMNP=
xVz=qK=ptoróI=dK=h~rÅzewskiI=iK=pwierkowskiI=oKoK=d~l~zk~=mhósK=oevK=B=4O=ENVVMF=NMQTT=
xNMz=aK=oK=iovettW=pemimet~ls=C=k~rowJB~ndg~é=pemiÅonduÅtors=mion=iondonI=NVTT=
xNNz= oK= aornh~usI= d= kimtzI= BK= pÅhliÅhtW= k~rrowJd~é= pemiÅonduÅtors= Epéringer= qr~Åts= in=
jodern=mhósisÅ=solK=VUFI=edK=dK=eohler=péringer=serl~gI=BerlinI=NVVP=
xNOz=hK=jK=o~beI=aK=go~nnoéoulosI=mhósK=oevK=B=PS=ENVUTF=SSPNI==
xNPz=tK=aK=gohnstonI=aK=bK=pestriÅhI=gKsnorgK=kuÅlK=`hemK=NV=ENVSNF=OOV=
xNQz=jK=e~seI=jK=hit~jim~I=pK=k~k~shim~I=hK=jizoguÅhiI=AéélK=mhósK=iettK=UP=EOMMPF=QVON=
xNRz=vK=qungI=jK=i=`ohenI=mhósKoevK=NUM=ENVSVF=UOP=
xNSz=pK=o~biiI=mhósKoevK=NUO=ENVSVF=UNO=
xNTz=cK=eerm~nI=oKiK=hortumI=fKBK=lrtenburgerI=gKmK=s~n=aókeI=gK=mhósique=OV=ENVSUF=`QSO=
xNUz=mK=iinI=tK=p~slowI=jKiK=`ohenI=polid=pt~te=`ommunK=R=ENVSTF=UVP=
xNVz=hKjK=o~beI=gKaK=go~nnoéoulosI=mhósK=oevK=B=PO=ENVURF=OPMO=
xOMz=hKjK=o~beI=gKaK=go~nnoéoulosI=mhósK=oevK=B=PS=ENVUTF=PPNV=

NNR=

Bibliografia=
=
xONz= oK= AK= eeinI= gK= tK= dibsonI= oK= j~zelskóI= oK= `K= jillerI= gK= hK= eulmI= mhósK= oevK= iettK= NO=
ENVSQF=POM==
xOOz=jK=fnoueI=eK=v~giI=qK=q~tsuk~w~I=vK=h~kuI=gK=mhósK=poÅK=g~é~nI=4R=ENVTUF=NSNM=
xOPz=vK=cukum~I=eK=As~d~I=kK=kishimur~I=qK=hoó~n~giI=gK=AéélK=mhósK=VP=EOMMPF=QMPQ=
xOQz= vK= cukum~I= eK= As~d~I= pK= jió~w~kiI= qK= hoó~n~giI= pK= penb~I= hK= dotoI= eK= p~toI= AéélK=
mhósK=iettK=VP=EOMMUF=ORORMO=
xORz=vK=cukum~I=eK=As~d~I=qK=hoó~n~giI=AéélK=mhósK=iettK=UU=EOMMSF=MPORMT=
xOSz= vK= cukum~I= eK= As~d~I= kK= jorit~keI= qK= fris~I= qK= hoó~n~giI= AéélK= mhósK= iettK= VN=EOMMTF=
MVORMN=
xOTz=vK=cukum~I=jK=ArifukuI=eK=As~d~I=qK=hoó~n~giI=AéélK=mhósK=iettK=VN=EOMMOF=TRMO=
xOUz=tKnK=`henI=hKiK=qeoI=jKBKAK=g~lilI=qK=iiewI==gKAéélK=mhósK=VV=EOMMSF=MUaRNRJN=
xOVz=tKnK=`henI=hKiK=qeoI=pKqK=iimI=jKBKAK=g~lilI=qK=iiewI=qK`K=`hongI=AéélK=mhósK=iettK==VM=
EOMMTF=NQORNQ=
xPMz= tK= aobrowolskiI= jK= ArÅiszewsk~I= BK= Brodowsk~I= sK= aomukhovskiI= sKhK= aug~evI= AK=
drzęd~I=fK=huróliszónJhudelsk~I=jK=tójÅikI=bKfK=plónkoI=pÅienÅe=of=pinteringI=PU=EOMMSF=NMV==
xPNz=pK=p~h~óI==pI=durusw~móI==gK=j~tterK=pÅiK=iettK=NT=ENVVUF=NNQR=
xPOz=eK=mreierI=pemiÅondK=pÅiK=qeÅhnoK=R=ENVVMF=pNOJpOM=
xPPz =oK =a~lvenI =in =polid= ptate= mhósiÅsI= edited= bó= eK= bhrenreiÅhI= cK= peitz= ~nd= aK= qurnbull=
EAÅ~demiÅ=mressI=kew=vorkI=NVTPFI=solK=OUI=éK=NTV=
xPQz= fKf=fv~nÅhikI=aKoK= hhkhlovI= AKsK=jorozovI=AKA=qerekhovI=bKfK=plónkoI=sKfK=plónkoI=A=
de=sisserI=tKaK=aobrowolskiI=mhósK=oevKB=SN=EOMMMF=NQUUV=
xPRz=oKtK=s~ssI=oKjK=AndersenI=gK=AéélK=mhósK=4R=ENVTQF=PQSP=
xPSz= AKvK= red~I= bK= Abr~mofI= `K= BosÅhettiI= eK= `lossI= mK= jotisukeI= mKeKlK= o~éélI= fKkK=
B~ndeir~I=pKlK=cerreir~I=jiÅroeleÅtroniÅs=gourn~lI=PP=EOMMOF=PPNJPPR=
xPTz==dKj~rtinezI=jK=pÅhlűterI=jK=iK=`ohenI=mhósKoevKB=NN=ENVTRF=SRN=
xPUz=wK=wl~t~novI=jK=j~ksimov=gK=AéélK=mhósK=TR=ENVVQF=OVNNI==
xPVz=wK=wl~t~novI=j~tK=`hemK=mhósK=NMP=EOMMTF=QTM=
xQMz=oKkK=q~uberI=AKAK=j~ÅhonisI=gKBK=`~doffI=gK=AéélK=mhósK=PN=ENVSSF=QURR=
xQNz=eK=vokoiI=pK=q~keó~m~I=kK=jiur~I=dK=B~uerI=mhósK=oevK=B=44=ENVVNF=SRNV=
xQOz=gK=t~ngI=gK=euI= uK=punI= AK= jK=Ag~rw~lI=iK`K=himerlingI=aKoK=iimI=oKAK=pónowiÅkiI=gK=
AéélK=mhósK=NM4=EOMMUF=MRQTMT==
xQPz=qK=ptoró=AÅt~K=mhósK=mol=VO=ENVVTF=SSP=
xQQz= oK= aornh~usI= d= kimtzI= BK= pÅhliÅhtW= k~rrowJd~é= pemiÅonduÅtors= Epéringer= qr~Åts= fn=
joder=mhósiÅs=solK=VUFI=edK=dK=hohler=EpéringerJserl~g=BerlinF=NVVP=
=
=

NNS=
=

Bibliografia=
=
xQRz=hK=cukuiI=gK=mhósK=poÅK=g~é~nI=SN=ENVVOF=NMUQ=
xQSz=aKjK=w~ó~ÅhukI=aKaK=fv~nÅhukI=oKaK=fv~nÅhukI=pKpK=j~sló~nÅhukI=sKfK=jikióukI=mhósK=
pt~tK=polK=E~F=NNV=ENVVMF=ONR=
xQTz= qK= ptoróI= jK= dorsk~I= AK=ius~kowskiI=jK=ArÅiszewsk~I=tK=aobrowolskiI=bK=drodziÅk~I=
wK=dol~ÅkiI=oKoK=d~l~zk~I=mhósK=oevK=iettK=TT=ENVVSF=PQQT=
xQUz=aKjK=w~ó~ÅhukI=sKfK=jikitóukI=mKjK=pt~rikI=j~terK=pÅiK=bngK=B=NO=ENVVOF=OQN=
xQVz=gK=oK=AndersonI=dK=hidoI=vK=kishin~I=jK=dorsk~I=iK=how~lÅzókI=wK=doł~ÅkiI=mhósK=oevK=
B=4N=ENVVMF=NMNQ=
xRMz=wKhK=wl~t~novI=j~tK=`hemK=mhósK=NMP=EOMMTF=QTM=
xRNz=jK=dorsk~I=gK=oK=AndersonI=dK=hidoI=pK=jK=dreenI=wK=doł~ÅkiI=mhósKoevK=B=4R=ENVVOF=NN=
TMO==
xROz=qK=ptoróI=jK=dorsk~I=jK=ArÅiszewsk~I=bK=drodziÅk~I=wK=dol~ÅkiI=oKoK=d~l~zk~I=gK=j~gnI=
j~gnK=j~ter=NQMJNOO=ENVVRF=OMQN=
xRPz=qK= ptoróI=jK=ArÅiszewsk~I=mK= Ł~z~rÅzókI=AK= Łus~kowskiI=jK=dorsk~I=tK=aobrowolskiI=
BK=titkowsk~I=bK=drodziÅk~I==oKoK=d~l~zk~I=AÅt~=mhósKmolK=VO=ENVVTF=VTT=
xRQz=aKj=w~ó~ÅhukI=lKAK=aobró~nskiI=pemiÅonduÅtors=PO=ENVVUF=NNUR=
xRRz=aKjK= w~ó~ÅhukI= sKfK= heménókI=tK= Bedn~rskóI=pK=t~él~kI=gK=j~gnK=j~gnK=j~terK=NVN=
ENVVVF=OMT=
xRSz= gK= pzuberI= mowierzÅhniowe= metodó= b~d~wÅze= w= n~noteÅhnologii= éółérzewodnikowejI=
tód~wniÅtwo=moliteÅhniki=ŚląskiejI=dliwiÅe=OMMO=
xRTz=cK=oeinestI=pK=ećfnerI=kew=gourn~l=of=mhósK=T=EOMMRF=VT=
xRUz=aKmK=h~lksteinI=purf~Åe=pÅiK=OS=ENVTNF=UR=
xRVz= gK= toj~sI= oozwój= teorii= i= metod= b~d~wÅzóÅh= fotoemisji= z= met~liI= éółérzewodników= i=
izol~torówI=`osiwI=t~rsz~w~=OMMR=
xSMz=eK=eertzI=AnnK=mhósK=PN=ENUUTF=VUP=
xSNz=AK=binsteinI=AnnK=mhósK=NT=ENVMRF=NPO=
xSOz=mK=ien~rdI=AnnK=mhósK=O=ENVMMF=PRV=
xSPz=hK=piegb~hnI=ArkK=cósK=T=ENVRQF=US=
xSQz=`K=duillotI=vK=B~lluI=gK=m~ignéI=gK=ieÅ~nteI=hK=g~inI=mK=qhiróI=oK=minÅh~uxI=vK=metroffI=iK=
c~liÅovI=mhósK=oevK=iettK=PV=ENVTTF=NSPO=
xSRz= dK=j~rg~ritondoI=fntroduÅtion=to= pónÅhrotron=o~di~tionI=lxford=rniversitó=mressI=kew=
vorkI=NVUU=
xSSz=eKmK=BonzelI=`hK=hleintI=mrogres=in=purf~Åe=pÅiK=4V=ENVVRF=NMT=
xSTz=tKb=péiÅerI=gKAéélK=mhósK=PN=ENVSMF=OMTT=
=
=

NNT=
=

Bibliografia=
=
xSUz=tKb=péiÅerI=mhósK=oevK=NNO=ENVRUF=NNQ=
xSVz=bKl=h~neI=gKmhósK=poÅK=g~é~nI=puéélK=ON=ENVSSF=PT=
xTMz=gKg=nuinnI=mhósK=oevK=NOS=ENVSOF=NQRP=
xTNz=`KBK=aukeI=gKoK=AndersonI=`KtK=quÅkerI=purf~ÅeK=pÅiK=NV=ENVTMF=NTT=
xTOz=dKaK=j~h~nI=mhósK=oevK=B=O=ENVTMF=QPPQ=
xTPz=kKs=pmithI=tKb=péiÅerI=mhósK=oevK=iettK=OP=ENVSVF=TSV=
xTQz=eK=iűthI=purf~Åe=~nd=fnterf~Åes=of=polid=j~teri~lsI=péringer=serl~gI=Berlin=NVVU=
xTRz=mKlK=kilsonI=AÅt~=mhósK=molK=UO=ENVVOF=OMN=
xTSz=aK=BriggsI=jKmK=pe~hI=mr~ÅtiÅ~l=purf~Åe=An~lósisI=solKNI=tileóI=kew=vork=NVVM=
xTTz= BK= ceuerb~ÅherI= BK= cittonI= oKcK= tillisI= mhotoemission= ~nd= bleÅtroniÅ= mroéerties= of=
purf~ÅesI=tilleóI=kew=vork=NVTUI==
xTUz=pK=ećfnerI=mhotoemission=péeÅtrosÅoéóI=péringerI=kew=vork=NVVS=
xTVz=aKtK=iónÅhI=`KdK=llsonI=mhotoemission=ptudies=of=eighJqeméer~ture=puéerÅonduÅtorsI=
`~mbridge=rniversitó=mressI=`~mbridge=NVVS=
xUMz=bKtK=mlummerI=tK=bberh~rdtI=AdvK`hemKmhósK=RV=ENVUOF=RPP=
xUNz=jKoK=purowieÅI=hw~zikrószt~łóI=tkq=t~rsz~w~=OMMU=
xUOz=gKoK=ArthurI=gKAéélK=mhósK=PV=ENVSUF=QMPOI==
xUPz=AKvK=`hoI=purf~Åe=pÅiK=NT=ENVSVF=QVQI==
xUQz=AKvK=`hoI=gK=s~ÅK=pÅiK=qeÅhnolK=UI=ENVTNF=RPN=
xURz= hK= p~ngw~lI= tzrost= krószt~łówI= tód~wniÅtwo= tóższej= pzkołó= med~gogiÅznejI=
`zęstoÅhow~=NVVM=
xUSz=dKtK=dobeliI=cKdK=AllenI=gK=mhósK=`hemK=polidsI=N4=ENVSMF=OPI==
xUTz=gKgK=i~nderI=dKtK=dobeliI=gK=jorrisonI=gK=AéélK=mhósK=P4=ENVSPF=OOVU=
xUUz=jK=eenzlerI=AéélK=mhósK=A=P4=ENVUQF=OMR=
xUVz=eKbK=c~rnsworthI=oKbK=pÅhlierI=oKjK=BurgerI=qKeK=deorgeI=gK=AéélK=mhósK=OV=ENVRUF=NNRMI===
xVMz=mK=tilli~msI=purfK=pÅiK=VM=ENVTVF=RUU=
xVNz=dK=j~rg~ritondoI=gK=pónÅhK=o~dK=O=ENVVRF=NQU=
xVOz=bKAK=dörliÅhI=coton=UU=EOMMRF=Q=
xVPz= pK= ećffnerI= mhotoeleÅtron= péeÅtrosÅoéóK= mrinÅiéles= ~nd= AééliÅ~tionsK= péringerJserl~g=
Berlin=eeidelbergI=OMMP=
xVQz=kKsK=pmithI=mK=qhiróI=vK=metroffI=mhósK=oevK=B=4T=ENVVPF=NRQTS=
xVRz=AK=hisielI=pónÅhrotrK=o~di~tK=k~tK=pÅiK=R=EPF=EOMMSF=NQR=
xVSz=`K=hunzI=qoéiÅs=in=Aéélied=mhósiÅsI=NV=ENVTVF=OVV=
xVTz=AK=a~m~sÅelliI=wK=euss~inI=wK=phenI=oevies=of=jodern=mhósK=TR=EOMMPF=QTP=
=
=

NNU=
=

Bibliografia=
=
xVUz=cKgK=eiméselI=Adv~nÅes=in=mhósK=PO=ENF=ENVUPF=N=
xVVz=pK=ećfnerI=oK=`l~essenI=cK=oeinertI=qK=ptr~ubI=sKkK=ptroÅovI=mK=pteinerI=gK=bleÅtrK=péeÅtrK=
oe~l~ted=mhenomK=NMM=ENVVVF=NVN=
xNMMz=AK=a~m~sÅelliI=wK=euss~inI=wK=phenI=oevies=of=jodern=mhósK=TR=EOMMPF=QTP=
xNMNz= tK= pÅh~ttkeI= jK= AK= s~n= eoveI= polidJpt~te= mhotoemission= ~nd= oel~ted= jethodsI=
tfiibvJs`e=serl~g=dmbe=C=`oKhg~A=OMMP=
xNMOz=BKgK=how~lskiI=pónÅhrotrK=o~di~tK=k~tK=pÅiK=R=EPF=EOMMSF=NUQ=
xNMPz=rK=c~noI=mhósK=oevK=NO4=ENVSNF=NUSS=
xNMQz=jKAK=mietrzókI=BKgK=how~lskiI= BKAK= lrlowskiI= tK= hnoffI=sK=lsinnióI=fKAK=how~likI=qK=
ptoróI=oKiK=gohnsonI=AÅt~=mhósK=molK=AI=NNO=EOMMTF=OTR==
xNMRz= jK= A= mietrzókI= BK= AK= lrlowskiI= BK= g= how~lskiI= mK= azi~w~I= sK= lsinnióI= qK= ptoróI= BK=
q~li~shviliI=oK=iK=gohnsonI==gourn~l=of=mhósiÅsW=`onferenÅe=peries=NMM=EOMMUF=MTOMNR=
xNMSz =oKgK =fw~nowskiI =hK =i~wniÅz~kJg~blonsk~I =wK =dol~ÅkiI =AK =qr~verseI =`hemK =mhósK =iettK =
OUP=ENVVUF=PNPX==
xNMTz=gKBK=BoóÅeI=gK`K=jikkelsonI=gK=`róstK=drowth=VU=ENVUVF=PT=
xNMUz= iK= ieóI= jK= `~rdon~I= qoéiÅs= in= Aéélied= mhósiÅsI= OS= ~nd= OTI= péringerJserl~gI= BerlinI=
eeidelbergI=kew=vork=NVTV=
xNMVz=oKi=gohnsonI=gK=oeiÅh~rdI=kuÅlK=fnstrK=jethods=OMU=ENVUPF=TVN=
xNNMz= rK= h~rlsonI= gK= AndersenI= hK= e~nsenI= oK= kóholmI= kuÅlK= fnstrK= jethods= in= mhósisÅ=
oese~rÅh=A=OUO=ENVUVF=SSP==
xNNNz= iK= ieóI= jK= q~niguÅhiI= gK= dhijsenI= oKiK= gohnsonI= AK= cujimoriI= mhósKoevK= B= PR= ENVUTF=
OUPV=
xNNOz=qK=jizok~w~I=AK=cujimoriI=gK=lk~b~ó~shiI=lK=o~derI=gK=bleÅtrK=péeÅtrK=oel~ted=mhenomK=
NPS=EOMMQF=ON=
xNNPz=AK=pzÅzerb~kowI=hK=auroseI=mrogK=`róst~l=drowth=`h~r~ÅtK=lf=j~teri~leI=RN=EOMMRF=UN=
xNNQz=wwwKoéenmxJsqu~reKorg=
xNNRz=AKiK=AnkudinovI=BK=o~velI=gKgK=oehrK=pKaK=`onr~dsonI=mhósK=oevK=B=RU=ENVVUF=TRSR=
xNNSz=BK=o~velI=jK=kewvilleI=gK=pónÅhrotron=o~dK=NO=EOMMRF=RPT=
xNNTz=oK=aeneÅkeI=iK=ieóI=dK=péringholzI=dK=B~uerI=mhósKoevKBI=RP=ENVVSF=QRRP==
xNNUz=gK=p~dlejI=péektroskoéi~=molekul~rn~I=tkqI=t~rsz~w~=OMMO=
xNNVz= pK= penb~I= hK= cujumotoI= eK= p~toI= vK= cukum~I= jK= k~k~t~keI= jK= Arit~I= hK= qsujiI= eK=
As~d~I= qK= hoó~n~giI= eK= k~m~t~meI= jK=q~niguÅhiI= gKbleÅtrK= péeÅtrKoelKmhenK=N44JN4T=EOMMRF=
SOV=

=
=

NNV=
=

Bibliografia=
=
xNOMz= jK= q~niguÅhiI= jK= cujimoriI= jK= cujis~w~I= qK= joriI= fK= poum~I= vK= lk~I= polid= pt~te=
`ommunK=SO=ENVUTF=QPN==
xNONz= gK= lk~b~ó~shiI= AK= himur~I= qK= jizok~w~I= AK= cujimoriI= qK= e~ó~shiI= jK= q~n~k~I= mhósK=
oevK=B=RV=ENVVVF=oOQUS=
xNOOz= fK= how~likI= pt~nó= Pd= w= strukturze= elektronowej= éowierzÅhni= d~k= modófikow~nej=
w~rstw~mi=z~wier~jąÅómi=met~le=érzejśÅioweI=t~rsz~w~=OMMS=
xNOPz=AK=cujimoriI=hK=himizuk~I=qK=Ak~h~neI=qK=`hib~I=pK=himur~I=cK=jin~miI=hK=pir~toriI=jK=
q~niguÅhiI=pK=lg~w~I=pK=pug~I=mhósK=oevK=B=4O=ENVVMF=TRUM=
xNOQz= BKgK= how~lskiI= jKAK= mietrzókI= BKAK= lrlowskiI= mK= azi~w~I= sK= lsinnióI= gK= mełk~I= tK=
aobrowolskiI= sKbK= plónkoI= bKfK= plónkoI= oKiK= gohnsonI= gK= bletron= = péeÅtrK= oel~ted= mhenomK=
NRS=EOMMSF=PNR=
xNORz =AK =cujimoriI =jK =p~ekiI =kK =himizuk~I =jK =q~niguÅhiI =pK =pug~I =mhósK =oevK =B =P4= ENVUSF=
TPNU=
xNOSz=lJmK=p~ir~nenI=pK=Aksel~I=gK=mhósK=`ondensK=j~tter=4=ENVVOF=PPPT=
xNOTz= BKAK= lrlowskiI= BKgK= how~lskiI= jK= mietrzókI= pK= jiÅkieviÅiusI= sK= lsinnióI= mK= azi~w~= I=
qKptoróI=tK=arubeI=oKiK=gohnsonI=gK=bleÅtronK=péeÅtrosÅK=oel~tK=mhenomI=NRS=EOMMTF=PNR==
xNOUz=uJuK=t~ngI=eJkK=iiI=tJeK=wh~ngI=cJn=uuI=gKmhósK`ondenK=j~tter=NV=EOMMTF=MVSMMN=
xNOVz= BKAK= lrlowskiI= bK= duziewiÅzI= BKgK= how~lskiI= qK= ptoróI= pK= jiÅkevičiusI= AKvK=pié~tovI=
jK= `hernóshov~I= fKkK= aemÅhenkoI= kK= B~rrettI= jK= q~niguÅhiI= AK= himur~I= eK= p~toI= `KAK=
pebenneI=gKmK=i~Åh~rmeI=oK=jediÅherl~I=tK=arubeI=gK=Alloós=`oméK=PSO=EOMMQF=NVU=
xNPMz= pK= jiÅkevičiusI= BKAK= lrlowskiI= jK= AndrulevičiusI= pK= q~mulevičiusI= gK= muišoI= iKqK=
B~ÅzewskiI=AK=j~neikisI=gK=Alloós=`oméK=4MN=EOMMRF=NRM=
xNPNz=BKAK=lrlowskiI=mK=azi~w~I=BK=how~lskiI=fK=how~likI=jK=mietrzókI=sK=lsinnióI=qK=ptoróI=
pK=jiÅkieviÅiusI=oK=gohnsonI=AéélK=purfK=pÅiI=ORO=EOMMSF=RPTV=
xNPOz=cK=derkenI=gK=mhósK=jetK=mhósK=NP=ENVUPF=TMPJTNP=
xNPPz=gK=v~n=bléI=oK=eK=motzeI=eK=bskesI=oK=BergerI=dKAK=p~w~tzkóI=mhósK=oevK=B=44=ENVVNF=
NRPM=
xNPQz=aKbK=b~stm~nI=gKiK=creeoufI=mhósK=oevK=iettK=P4=ENVTRF=PVR=
xNPRz=pJmK=gengI=oKgK=i~dI=sKbK=eenriÅhI=mhósK=oevK=B=4P=ENVVNF=NNVTN=
xNPSz= BKgK= how~lskiI= gK= dhijsenI= wK= dol~ÅkiI= bK= duziewiÅzI= qK= ptoróI= jK= ArÅiszewsk~I= BKAK=
lrlowskiI=oKiK=gonhsonI=gK=bleÅtronK=péeÅtrosÅK=oel~tK=mhenomKI=UUJVN=ENVVUF=POT=
xNPTz= bK= duziewiÅzI= hK= pz~mot~Jp~dowsk~I= BKgK= how~lskiI= BKAK= lrlowskiI= gK= dhijsenI= oKiK=
gohnsonI=AéllK=purfK=pÅiK=NSS=EOMMMF=OPN=

=
=

NOM=
=

Bibliografia=
=
xNPUz= BKgK= how~lskiI= wK= dol~ÅkiI= bK= duziewiÅzI= AK= hoz~neÅkiI= BKAK= lrlowskiI= gK= dhijsenI=
oKiK=gohnsonI=gK=Alloós=`oméK=OUS=ENVVVF=NON=
xNPVz=cKoK=jn=ceelóI=pK=how~lÅzókI=iK=ieóI=oKAK=moll~kI=aKAK=phirlóI=mhósK=oevK=B=T=ENVTPF=
ROOU=
xNQMz=dK=j~rtinezI=jK=pÅhlćterI=jKiK=`ohenI=mhósK=oevK=BI=NN=ENVTRF=SRN=
xNQNz= AKkK= `h~il~I= sKAK= dr~zhulisI= AKjK= fonovI= pKiK= jolodtsovI= `K= i~ubsÅh~tI= AéélK= purfK=
pÅiK=N4P=ENVVVF=OTT=
xNQOz=oK=h~mmererI=gK=B~rthI=cK=derkenI=AK=clodströmI=iKfK=goh~nssonI=polid=pt~te=`ommK=4N=
ENVUOF=QPR=
xNQPz=cK=derkenI=gK=B~rthI=`K=hunzI=mhósK=oevK=iettK=4T=ENVUNF=VVP=
xNQQz= kKmK= quÅkerI= oKfKo= = BlóthI= oKdK= thiteI= jKeK= ieeI= AKtK= oobinsonI= pKaK= B~rrettI= gK=
pónÅhrotron=o~dK=O=ENVVRF=ORO=
xNQRz=gK=pz~deI=fK=h~rl~I=aK=dr~velI=jK=keum~nnI=gK=Alloós=`oméK=OUS=ENVVVF=NRP=
xNQSz=mKAK=aowbenI=aK=i~gr~ffeI=jK=lnellionI==gK=mhósK=`ondensK=j~tter=N=ENVUVF=SRTN=
xNQTz=jK=oiÅhterI=jK=jeóerI=jK=m~hlerI=qK=mresÅherI=bKsK=o~venI=BK=ponnt~gI=eKJbK=tetzelI=
mhósK=oevK=AI=4M=ENVUVF=TMMT=
xNQUz=gK=pz~deI=jK=keum~nnI=gK=mhósK=`ondensK=j~tter=NN=ENVVVF=PUUT=
xNQVz=BKAK=lrlowskiI=bK=duziewiÅzI=bK=koss~rzewsk~Jlrlowsk~I=AK=BukowskiI=oKiK=gohnsonI=
purfK=pÅiK=RMTJRNM=EOMMOF=ONU=
xNRMz=gKbK=lrteg~I=cKgK=eiméselI=aK=iiI=mKAK=aowbenI=polid=pt~te=`ommunK=VN=ENVVQF=UMT==
xNRNz=`K=pÅhćβlerJi~ngeheineI=oK=jeierI=eK=lttI=wK=euI=`hK=j~zumd~rI=AK=vu=drigoriewI=dK=
h~indlI=bK=tesÅhkeI=mhósK=oevK=B=SM=ENVVVF=PQQV=
xNROz= vKBK= iosovójI= aK= tooten=I= gK`K= p~nt~n~I= gKjK= AnI= hKaK= Bel~shÅhenkoI= kK= iozov~I= gK=
metroskóI= AK= pokolovI= gK= q~ngI= tK= t~ngI= kK= Aruls~móI= mKAK= aowben= gK= mhósW= `ondensK=
j~tterI=ON=EOMMVF=MQRSMO=
xNRPz= cK= uuI= gK= whuI= vK= punI= uK= t~ngI= bK= iuI= mK= uuI= uK= wh~ngI= pK= whu~ngI= gKbleÅtron=
péeÅtrosÅK=oel~tK=mhenomK=NN4=EOMMNF=PRT=
xNRQz= AKkK=`h~ik~I=sKAK=dr~zhulisI=AKjK=fonovI=pKiK=jolodtsovI=`K=i~ubsÅh~tI=AéélK=purfK=
pÅienÅe=N4P=ENVVVF=OTT=
xNRRz=bK= q~likI=jK=pkuteÅk~I= gK= huszI=eK=BöhmI=qK=jódl~rzI=gK=g~roszI=gK=Alloós=`oméK=PSP=
EOMMQF=RO=
xNRSz= cK= uuI= vK= punI= gK= whuI= uK= t~ngI= bK= iuI= mK= uuI= uK= wh~ngI= pK= whu~ngI= gKbleÅtron=
péeÅtrosÅK=oel~tK=mhenomK=NN4=EOMMNF=RPP=

=
=

NON=
=

