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1) Wstęp
1.1) Uzyskane wyniki w kontekście istniejącej literatury
Tematem rozważań zawartych w tym doktoracie są nanodruty półprzewodnikowe oraz
ich właściwości, w szczególności strukturalne i optyczne. Ich wyjątkowy pośród
nanostruktur, wydłużony w jednym kierunku kształt, ma wiele istotnych konsekwencji.
Daje rozmaite możliwości wytwarzania osiowych i radialnych heterostruktur, skutkuje
interesującymi właściwościami polaryzacyjnymi emisji oraz dużym stosunkiem
powierzchni do objętości, czego konsekwencje są opisane w dalszej części rozdziału.
Na początek warto wspomnieć kilka sposobów wytwarzania nanodrutów, gdyż procesów,
które skutkują uzyskaniem wydłużonych nanostruktur jest bardzo wiele. Najczęściej do
tego celu używa się metod korzystających z katalizatora w formie metalicznej nanocząstki
o rozmiarze rzędu dziesiątek nanometrów. W tej nanocząstce – ciekłej lub stałej –
rozpuszczają się pary materiałów, które w warunkach przesycenia wytrącają się,
formując wydłużony w jednym kierunku kryształ. Metoda ta została po raz pierwszy
zastosowana do wzrostu drutów o średnicy mikrometrycznej w latach 60-tych [1]. W
roku 2000 użyto jej natomiast do wytwarzania drutów o średnicy kilkudziesięciu
nanometrów [2]. Nie jest to wszakże jedyna metoda – niektóre półprzewodniki zależnie
od warunków, na przykład GaN [3] czy GaAs [4] rosną spontanicznie szybciej wzdłuż
jednego kierunku krystalograficznego i wystarczy nanieść odpowiedni wzór na podłoże
aby w wyniku wzrostu epitaksjalnego uzyskać nanodruty. Można również do uzyskania
nanodrutów zastosować porowatą matrycę [5]. Więcej szczegółów na temat wzrostu
nanodrutów można odnaleźć w rozdziale 3.5.1). Warto również sięgnąć do
przekrojowego

artykułu,

opisującego

przede

wszystkim

zagadnienia

wzrostu

nanodrutów – [6].
Wspomniane na wstępie heterostruktury w nanodrutach można uzyskać również na
bardzo wiele sposobów. Poczynając od heterostruktur osiowych, można wytworzyć
wstawki w nanodrutach o atomowo ostrych interfejsach [7], studnie i wielostudnie
kwantowe [8], gradienty osiowe zawartości pierwiastków [9], czy struktury diodowe
[10]. Heterostruktura radialna może ograniczać się do warstwy otoczki [11], może
również być strukturą p-n [12], studnią czy wielostudnią kwantową [13], czy
jednowymiarowym drutem kwantowym wzdłuż osi nanodrutu w zewnętrznej warstwie
[14]. Inne przykłady to nanowytrącenia [15] czy wariacje kształtu nanodrutów do
nanoflag [16], nanodrutów z „gałęziami” [17] lub kontrola kształtu poprzez nakładanie
naprężonych warstw od jednej strony [18].
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Termin „heterostruktura” sam w sobie zakłada użycie przynajmniej dwóch różnych
materiałów, a te najczęściej nie są dobrze dopasowane sieciowo. Wiąże się to z
naprężeniem, które w skrajnym przypadku może być niekorzystne i prowadzić do
relaksacji plastycznej, prowadzącej do powstawania dyslokacji, a zatem do pękania
warstwy. Jednakże kontrolowane naprężenie jest bardzo prostym sposobem na zmianę
właściwości półprzewodników, na przykład przerwy energetycznej lub rozszczepienia
podpasm w paśmie walencyjnym. W nanodrutach, dzięki ich charakterystycznemu
kształtowi, może być wykorzystane w znacznie szerszym zakresie niż w przypadku
warstw bądź objętościowych półprzewodników [19].
Wspomniane wcześniej modyfikacje struktury nie muszą jednakże koniecznie wiązać się
z używaniem różnych związków półprzewodnikowych – mogą mieć miejsce przy użyciu
tego samego półprzewodnika, jedynie ze zmianą fazy krystalicznej. I tak zaprezentowano
kontrolę fazy wzdłuż osi nanodrutu tworząc supersieci [20], studnie [21] czy kropki
kwantowe [22] w nanodrutach uformowane z różnych struktur krystalicznych.
Szczególny kształt nanodrutów – wysoki stosunek powierzchni do objętości – pozwala na
uzyskanie materiałów półprzewodnikowych w niespotykanych w objętościowych
kryształach strukturach krystalicznych. Pokazano na przykład nanodruty krystalizujące
w strukturze wurcytu z AlInP [23], GaP [24], GaAs [25] AlGaAs [26] czy ZnTe [27] i CdTe
[28], a także wurcytowe warstwy na nanodrutach z innych materiałów – GaSb na InAs
[29], Ge oraz SiGe na GaAs [30]. Jest to szczególnie istotne, gdyż znaczna część
wspomnianych wyżej materiałów ma skośną przerwę energetyczną w typowej dla nich
strukturze blendy cynkowej, natomiast w strukturze wurcytu mają one przerwę prostą.
Prosta przerwa energetyczna charakteryzuje się silnymi międzypasmowymi przejściami
optycznymi, co umożliwia zastosowania tych półprzewodników w źródłach i detektorach
światła.
Rozszerzenie powierzchni absorbującej poprzez zbiór nanodrutów w miejsce płaskiej
struktury skutkuje znacznie zwiększoną absorpcją światła, co jest nie bez znaczenia przy
projektowaniu detektorów promieniowania elektromagnetycznego, a także ogniw
fotowoltaicznych [31].
Z drugiej strony, również emisja optyczna z nanodrutów ma wiele istotnych zalet w
porównaniu z emisją z innych nanostruktur. W przypadku nanodrutów posiadających
stożkowy kształt możliwe jest uzyskanie znacznej poprawy efektywności ekstrakcji
fotonów [32]. Ponadto, polaryzacja emisji w kierunku zgodnym z osią nanodrutu może
być efektywnie kontrolowana przez anizotropię przekroju [33]. Wydłużony kształt
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nanodrutu sprawia, że polaryzacja emisji wzdłuż jego osi jest silnie wzmocniona poprzez
kontrast dielektryczny [34].
W chwili rozpoczęcia prac nad kolejnymi etapami tego doktoratu, w literaturze
zaprezentowano syntezę nanodrutów CdTe przy użyciu techniki chemicznego (CVD) [35]
i fizycznego (PVD) [36] osadzania z fazy gazowej, przy użyciu techniki osadzania
elektrochemicznego [37], czy z fazy ciekłej [38], [39] (oraz wiele innych, w większości
również bazujących na osadzaniu z fazy ciekłej).
W temacie CdTe o strukturze wurcytu istnieje niewiele prac. W jednej z publikacji
zaprezentowano nanocząstki i pochodzącą od nich fotoluminescencję [40]. Pokazano
również proces uzyskiwania pionowych nanodrutów katalizowanych bizmutem [41], z
pominięciem jednakże dokładniejszych badań strukturalnych czy optycznych. W pracy
[28] zaprezentowano wzrost oraz podstawowe badania optyczne grubych nanodrutów
CdTe na podłożu ze szkła domieszkowanego fluorem.
Badania związane z CdTe obejmują wiele interesujących tematów, poczynając od
komórek fotowoltaicznych osiągających wydajność 22.1% [42] (technologia cienkich
warstw). Dzięki dobremu dopasowaniu sieciowemu zaprezentowano własności spinowe
pojedynczego jonu manganu w nienaprężonej kropce kwantowej CdTe/(Cd,Mg)Te [43].
W temacie nanodrutów z tego związku, pokazano emisję ze zbioru nanodrutów
wykonanych różnymi technikami [44] [45] oraz detektory i fototranzystory [46] [47].
W tym doktoracie przedstawiam szereg wyników uzupełniających powyższe doniesienia
o wytwarzanie i badania luminescencji nanodrutów z tellurku kadmu o różnych
właściwościach strukturalnych. Większość z nich została opublikowana w pracach:
[48]

Plachta, J; Kaleta, A; Kret, S; et al. „Polarization and magneto-optical properties of
excitonic emission from wurtzite CdTe/(Cd,Mg)Te core/shell nanowires”
NANOTECHNOLOGY

Volume:

31

Issue:

21

Article

Number:

215710

Opublikowano: 2020
[49] Plachta, J; Grodzicka, E; Kaleta, A; et al. „Magnetic field induced mixing of light hole
excitonic

states

NANOTECHNOLOGY

in

(Cd,Mn)Te/(Cd,Mg)Te

Volume:

29

Issue:

20

core/shell
Article

nanowires”

Number:

205205

Opublikowano: 2018
[50]

Wojnar, P.; Plachta, J.; Kret, S.; et al. „Growth and optical investigations of high
quality individual CdTe/(Cd,Mg)Te core/shell nanowires” NANOTECHNOLOGY
Volume: 28 Issue: 4 Article Number: 045207 Opublikowano: 2017
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[51]

Wojnar, P.; Plachta, J.; Zaleszczyk, W.; et al. „Coexistence of optically active radial
and axial CdTe insertions in single ZnTe nanowire” NANOSCALE Volume: 8
Issue: 10 Pages: 5720-5727 Opublikowano: 2016

W pracy tej wykorzystuję wiele rysunków, zamieszczonych już w powyższych
publikacjach. W każdym przypadku wystąpiłem o licencję na ich odtworzenie w
rozprawie doktorskiej. W wielu przypadkach podaję również autora konkretnego
rysunku. Identyfikatory licencji to: 1065057-1, 1065055-1, 1065050-1, 1065047-1.
Badania zawarte w rozdziale 4.3), 4.4), 4.5) powstały w ramach grantu Preludium,
którego byłem kierownikiem. Większość badań zawartych w tym doktoracie została
zrealizowana przy wsparciu środków NCN z grantu Preludium 2017/25/N/ST3/00621.
W chwili publikacji, praca [50] była pierwszym doniesieniem o wytworzeniu nanodrutów
CdTe przy użyciu epitaksji z wiązek molekularnych. Jak pokazaliśmy w tej publikacji,
nanodruty te po otoczeniu ich warstwą (Cd,Mg)Te charakteryzują się intensywną emisją
optyczną w energii odpowiadającej przerwie energetycznej CdTe. Była ona na tyle
intensywna, że pozwala na badanie pojedynczych nanodrutów
W pracy [49] opisujemy wprowadzenie jonów Mn do nanodrutów CdTe w koncentracjach
wynoszących zaledwie kilka procent. Wykazujemy, że obecność jonów Mn powoduje
znaczne zwiększenie rozszczepienia Zeemana w tych strukturach spowodowane
oddziaływaniem

wymiennym

sp-d

między

nośnikami

pasmowymi

a

jonami

magnetycznymi. Ponadto pokazujemy, że nanodruty (Cd,Mn)Te z otoczką (Cd,Mg)Te
wykazują się nietypowym, lekkodziurowym stanem podstawowym w paśmie
walencyjnym, który przyciąga uwagę ze względu na możliwość zastosowań w
protokołach z dziedziny przetwarzania informacji kwantowej, gdyż dobrze nadaje się do
tworzenia superpozycji stanów o przeciwnych spinach [52]. Emisja optyczna związana z
rekombinacją dziur lekkich zaprezentowana była tylko w nielicznych publikacjach: w
odpowiednio naprężonej kropce kwantowej [53] oraz w kropce w nanodrucie [54].
Lekkodziurowy charakter emisji optycznej z nanodrutów (Cd,Mn)Te/(Cd,Mg)Te typu
rdzeń/otoczka spowodowany jest odpowiednim naprężeniem rdzenia poprzez
niedopasowaną sieciowo otoczkę.
W publikacji [48] prezentujemy pierwsze doniesienie o wurcytowych nanodrutach CdTe
typu rdzeń/otoczka. Wurcytowe druty CdTe (bez otoczki) były wprawdzie już wcześniej
opisywane w pracy [28], jednakże ta publikacja dotyczy struktur o znacznie większych
rozmiarach, rzędu mikrometrów. Dodatkowo pokazujemy, że do wurcytowych
nanodrutów CdTe można wprowadzić jony Mn, podobnie jak opisano powyżej. Dzięki
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badaniom w polu magnetycznym wykazujemy jednak istotną różnicę w stosunku do
nanodrutów o strukturze blendy cynkowej – stan podstawowy w przypadku podobnie
naprężonych nanodrutów o strukturze wurcytu ma charakter ciężkodziurowy.

1.2) Układ pracy
Celem tego doktoratu było poznanie właściwości nanodrutów wykonanych z tellurku
kadmu o różnych własnościach strukturalnych. W szczególności przeprowadziłem proces
wzrostu nanodrutów o strukturze blendy cynkowej i wurcytu, proces domieszkowania
jonami magnetycznymi, proces wygrzewania ‘in situ’, mający doprowadzić do powstania
nanodrutów o bardzo małych średnicach, oraz nakładania otoczki, pasywującej stany
powierzchniowe. Scharakteryzowałem otrzymane struktury pod kątem emisji optycznej,
również w obecności pola magnetycznego. Na tej podstawie wyciągnąłem wnioski na
temat struktury pasmowej nanodrutów oraz ich jakości krystalicznej.
Układ pracy przedstawia się następująco:
W rozdziale 2) przedstawiam krótko wybrane zagadnienia dotyczące struktury
pasmowej półprzewodników o strukturze blendy cynkowej i wurcytu. Ułatwi to
zrozumienie rozdziałów eksperymentalnych bez konieczności sięgania do podstaw
teoretycznych, które prezentuję dokładniej w rozdziałach 5) oraz 6).
W rozdziale 3) opisuję układy i techniki eksperymentalne używane do wytworzenia i
charakteryzacji próbek. W szczególności poświęcam uwagę procesowi wzrostu
nanodrutów oraz przedstawiam schematy konfiguracji eksperymentalnych.
W rozdziale 4) przedstawiam kluczowe wyniki doktoratu. W pięciu podrozdziałach
opisuję serię eksperymentów na nanodrutach CdTe o różnych właściwościach
strukturalnych. Wyniki te ułożone są w kolejności chronologicznej tworzącej logiczną
całość i pozwalają prześledzić jak rozwijało się zagadnienie badawcze w czasie. Wkład
poszczególnych współautorów w prace opisuję we wstępie poprzedzającym każdy z
rozdziałów 4.1) - 4.5).
Rozdział 4.1) opisuje pierwsze próby wytworzenia krótkich wstawek CdTe w
nanodrutach ZnTe. Dzięki wynikom tego eksperymentu poznanliśmy warunki wzrostu,
dla których wstawka CdTe rośnie osiowo oraz właściwości optyczne tych wstawek. Praca
ta otworzyła drogę do wytworzenia pierwszych nanodrutów CdTe przy użyciu
mechanizmu para-ciecz-ciało stałe w układzie do epitaksji z wiązek molekularnych [51].
Rozdział 4.2) opisuje pierwsze wysokiej jakości nanodruty CdTe/(Cd,Mg)Te
wyhodowane metodą VLS. Są one logiczną kontynuacją eksperymentów prowadzonych
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w rozdziale 4.1) i polegały na wydłużeniu wstawki CdTe i skróceniu części ZnTe oraz
wykonaniu odpowiedniej otoczki z (Cd,Mg)Te. Dzięki temu otrzymaliśmy nanostruktury,
które intensywnie emitują światło o wysokim stopniu polaryzacji liniowej [50].
Rozdział 4.3) opisuje nanodruty (Cd,Mn)Te/(Cd,Mg)Te o strukturze blendy cynkowej i
eksploruje własności ich pasma walencyjnego. Dużo uwagi poświęcam pomiarom mikrofotoluminescencji w polu magnetycznym jako narzędziu do badania struktury pasma
walencyjnego. Pomiary te pozwoliły wyznaczyć rozszczepienie podpasm dziur ciężkich i
lekkich, zaś model teoretyczny wskazał na naprężenie między rdzeniem a otoczką jako
główne źródło tego rozszczepienia [49].
Rozdział 4.4) opisuje nanodruty CdTe/(Cd,Mg)Te oraz (Cd,Mn)Te/(Cd,Mg)Te o
strukturze wurcytu. Prezentuję tam procedurę wzrostu i nakładania otoczki, a także
wyznaczenie kolejności podpasm w paśmie walencyjnym i ostatecznie wartości
rozszczepienia wynikającego z pola krystalicznego. Wszystkie badania w tym rozdziale
przedstawiam w kontekście poprzednich rozdziałów, uwzględniając istotne różnice
pomiędzy nanodrutami o odmiennych strukturach [48].
Rozdział 4.5) opisuje próbę uzyskania drutów kwantowych z nanodrutów CdTe przy
pomocy wygrzewania in-situ. Przedstawię w nim część wyników, które znacząco
odróżniają je od struktur opisanych w poprzednich rozdziałach, w szczególności zależny
od energii charakter stanu podstawowego
W rozdziale 5) przedstawiam podstawy teoretyczne stojące za zjawiskami
obserwowanymi i opisywanymi teoretycznie w tej pracy. W szczególności opisuję model
Luttingera - Kohna dla struktury blendy cynkowej i wurcytu, który pozwala przewidzieć
strukturę pasmową półprzewodników w warunkach naprężenia. Ponadto przybliżam
złotą regułę Fermiego, pozwalającą wyznaczyć intensywność przejść optycznych
pomiędzy stanami. Wspominam również model opisujący oddziaływanie wymienne s,p-d
między

nośnikami

pasmowymi

i

jonami

magnetycznymi

w

rozcieńczonym

półprzewodniku magnetycznym (w przypadku paramagnetycznego charakteru jonów
magnetycznych) oraz dyskutuję wpływ pola magnetycznego na rozszczepienie spinowe
pasm energetycznych w takim półprzewodniku. Wszystkie te zagadnienia teoretyczne są
wprawdzie dobrze udokumentowane w literaturze, natomiast zastosowanie ich
konkretnie do opisu własności nanodrutów CdTe i (Cd,Mn)Te stanowi istotny punkt do
tego doktoratu.
W rozdziale 6) zastosowałem model Luttingera-Kohna do konkretnych obliczeń
własności

magneto-optycznych

nanodrutów

10

CdTe.

Przedstawiam

szczegóły

obliczeniowe, istotne z praktycznego punktu widzenia, gdyż przedstawiają zestaw
narzędzi i umożliwiają łatwą kontynuację prac nad podobnymi problemami.
W rozdziale 7) zamieściłem krótkie podsumowanie uzyskanych wyników. W
szczególności

wypunktowałem

najważniejsze

doktorskiej.
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osiągniecia

niniejszej

rozprawy

2) Wybrane zagadnienia dotyczące struktury pasmowej
półprzewodników o strukturze blendy cynkowej i wurcytu
W tym rozdziale przedstawię najważniejsze aspekty dotyczące struktury pasmowej
opisywanych w tej pracy półprzewodników, tj. CdTe, (Cd,Mg)Te i (Cd,Mn)Te.
Zaprezentuję ogólne schematy układu pasm i omówię pokrótce wpływ różnych
czynników na ich układ. Szczegóły teoretyczne i obliczeniowe prowadzące do tych
wyników są przedstawiłem w końcowych rozdziałach 5) oraz 6).
Półprzewodniki, których dotyczy ten doktorat, posiadają prostą przerwę energetyczną w
punkcie  strefy Brillouiona. Ich strukturę pasmową można opisać w modelu LuttingeraKohna (patrz rozdział 5.1.2) oraz 5.1.4)) dla najbliższej okolicy ekstermum pasm tj. dla
k = 0. Wygodnie jest przedstawić ją schematycznie na wykresie, w którym oś Y odpowiada
energii, zaś oś X odpowiada wartości wektora k. W ogólności, układ pasm jest
bezpośrednim następstwem symetrii ułożenia atomów w komórce elementarnej
kryształu.
Rysunek 1 przedstawia strukturę pasmową kryształu o strukturze blendy cynkowej.
Widać na nim 2 pasma – pasmo przewodnictwa (CB) oraz pasmo walencyjne rozdzielone
przerwą energetyczną. Pasmo walencyjne składa się z 3 podpasm – dziur ciężkich (HH),
lekkich (LH) oraz odszczepionych (SOH). Podpasmo SOH jest oddzielone od pozostałych

Rysunek 1: Układ pasm w krysztale o strukturze blendy cynkowej w nieobecności naprężenia. Eg oznacza przerwę
energetyczną, ΔSO rozszczepienie spin-orbita, CB pasmo przewodnictwa, HH podpasmo dziur ciężkich, LH podpasmo
dziur lekkich, SOH – podpasmo dziur odszczepionych.
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dwóch energią rozszczepienia spin-orbita, SO. Jak łatwo zauważyć, dla k = 0 podpasma
HH i LH są energetycznie zdegenerowane.
Na rysunku 2 przedstawiono analogiczny schemat dla kryształu o strukturze wurcytu. Na
pierwszy rzut oka można zauważyć różnicę pomiędzy tą strukturą a strukturą blendy
cynkowej. Po pierwsze, w paśmie walencyjnym wyróżniamy podpasma A, B i C, które
budują funkcje falowe o innych symetriach niż w przypadku blendy cynkowej (przy czym
podpasmo A jest identyczne z HH). Po drugie, podpasma A i B nie są zdegenerowane dla
k = 0 – dzieli je różnica energii EAB, zależna od oddziaływania pola krystalicznego oraz
oddziaływania spin-orbita .

Rysunek 2: Układ pasm w krysztale o strukturze wurcytu w nieobecności naprężenia. Eg oznacza przerwę energetyczną
– CB pasmo przewodnictwa, A, B, C to kolejne podpasma pasma walencyjnego, EAB i EAC oznaczają różnicę energetyczną
między odpowiednimi pasmami, zależną od rozszczepienia wynikającego z oddziaływania pola krystalicznego i
rozszczepienia spin-orbita.

Powyższe schematy opisują sytuację czystego, nienaprężonego półprzewodnika.
Wprowadzenie naprężenia wpływa na strukturę pasmową, zmieniając wartość przerwy
energetycznej oraz rozszczepienie podpasm LH i HH a także podpasm A i B w przypadku
struktury wurcytu. Wpływ naprężenia zależy od geometrii układu, a szczególny
przypadek nanodrutów typu rdzeń/otoczka, w których naprężenie wynika z
niedopasowania sieciowego pomiędzy rdzeniem i otoczką, został opisany w pracy [55] i
podsumowany w rozdziałach 5.1.3) oraz 5.1.5). Najważniejszym wynikiem tych
rozważań jest fakt, że rdzeń nanodrutu jest naprężony jednorodnie. Wpływ naprężenia
natomiast najłatwiej przedstawić dla struktury blendy cynkowej na podobnych
schematach jak powyżej, w dwóch przypadkach – dla naprężenia rozciągającego oraz
ściskającego rdzeń, Rysunek 3.
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(a)

(b)

Rysunek 3: Schematyczne przedstawienie działania naprężenia na podpasma walencyjne w geometrii nanodrutów. Na
rysunku (a) naprężenie rdzenia nanodrutu jest rozciągające, na rysunku (b) – ściskające. ΔSO rozszczepienie spin-orbita,
a ΔLH to rozszczepienie dziur ciężkich i lekkich.

Dla struktury wurcytu, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana ze względu na
oddziaływanie z polem krystalicznym, które dodatkowo rozszczepia pasma, oraz na fakt,
że naprężenie może tu działać zarówno wzdłuż osi a jak i osi c. Z obliczeń opisanych w
rozdziale 6.3) wynika, że wpływ naprężenia w sytuacji, gdy oś nanodrutu odpowiada osi
c kryształu jest podobny, jak w przypadku struktury blendy cynkowej. W szczególności,
naprężenie ściskające powoduje zmniejszenie energii pomiędzy pasmem A i pasmem B,
podczas gdy naprężenie rozciągające wywołuje efekt odwrotny.
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3) Techniki eksperymentalne
W poniższym rozdziale opisuję techniki oraz układy eksperymentalne używane we
wszystkich doświadczeniach przeprowadzonych w tym doktoracie. Rozdział obejmuje
techniki badawcze, konfiguracje eksperymentalne oraz techniki wytwarzania próbek do
badań.

3.1) Mikroskopia skaningowa SEM
Do zdjęć w mikroskopowych wysokiej rozdzielczości wykorzystywany był skanningowy
mikroskop elektronowy (ang. Scanning Electron Microscope – SEM) Zeiss Auriga CrossBeam Neon 40, wyposażony w szereg dodatkowych urządzeń, między innymi, moduł do
spektroskopii EDX (ang. Electron dispersive X-ray spectroscopy). Pozwala on na bardzo
dokładne obrazowanie nanodrutów o rozdzielczości nominalnie sub-nanometrycznej, co
było niezbędne do wyciągnięcia niektórych kluczowych wniosków w tym doktoracie. Do
typowego obrazowania nanodrutów używane było napięcie przyspieszające elektrony
równe 5 kV, prąd próbki wynoszący 500 pA oraz detektor elektronów wtórnych Inlens.

3.2) Fotoluminescencja (PL)
Fotoluminescencja (ang. Photoluminescence – PL) jest to zjawisko emisji światła pod
wpływem pobudzenia światłem. Najczęściej, pobudzenie następuje światłem o energii
wyższej lub równej energii obserwowanego przejścia, choć znane są mechanizmy,
pozwalające obserwować fotoluminescencję przy pobudzeniu niższą energią.
Układ do pomiaru fotoluminescencji składa się ze źródła światła – najczęściej lasera,
układu optycznego skupiającego światło na próbce oraz zbierającego światło z próbki,
filtra dolnoprzepustowego zapobiegającego przedostaniu się wiązki lasera do układu
detekcyjnego oraz z detektora, którego rolę może pełnić monochromator sprzężony z
kamerą CCD. Największą zaletą tej techniki jest szybkość i prostota – przy gotowym
układzie optycznym, podstawowy eksperyment zajmuje w naszym przypadku zaledwie
kilka sekund, a próbek praktycznie nie trzeba przygotowywać. Mimo tej relatywnej
prostoty, badanie fotoluminescencji może dać cenne informacje o wielu właściwościach
materiału – od przerwy energetycznej po ilość i rodzaje defektów. Analiza
fotoluminescencji w funkcji różnych czynników – czasu, mocy pobudzania czy
temperatury pozwala na pełną i dokładną, choć nie zawsze łatwą w interpretacji
charakteryzację materiału.
W tej pracy technika ta jest używana przede wszystkim do znalezienia przerwy
energetycznej badanych materiałów. To z kolei pozwala na ocenę różnych czynników,
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wpływających na jej wartość – np. zawartość manganu, naprężenie, strukturę
krystaliczną czy obecność kwantowego efektu rozmiarowego. Co więcej, te informacje
można uzyskać nie tylko w stosunku do rdzenia, ale również do otoczki, co pozwala np.
na oszacowanie zawartości magnezu. Poza tymi informacjami, dostarcza też informacji o
jakości próbki – na przykład poprzez stosunek intensywności emisji z przerwy
energetycznej do emisji związanej z defektami.
Układ eksperymentalny, stosowany w tym doktoracie składa się ze źródła światła
laserowego o długości fali 405 nm, 450 nm lub 532 nm, dwa pierwsze marki Roithner,
ostatni zaś wykonany w Instytucie. Pobudzenie takimi długościami fali prowadzi do tych
samych wyników, gdyż energia fotonów w każdym przypadku jest wyższa niż przerwa
energetyczna otoczki, co sprawia, że mechanizm emisji jest taki sam. Wiązka lasera jest
następnie kierowana serią zwierciadeł do soczewki o ogniskowej 20 cm, która skupia
światło na próbce. Próbka znajduje się w kriostacie Cryomech PT403 pracującym w
obiegu zamkniętym, który pozwala obniżyć temperaturę próbki poniżej 10 K. Wszystkie
pomiary fotoluminescencji w tym doktoracie były prowadzone w temperaturze w
przedziale 5 K-10 K. Światło emitowane przez próbkę oraz odbita wiązka pobudzająca są
kierowane z powrotem przez soczewkę w kierunku monochromatora. Przed wejściem do
monochromatora światło jest skupiane i filtrowane, tak aby odciąć emisję lasera. Tak
przygotowany sygnał trafia na wąską szczelinę i jest analizowany w monochromatorze
Andor Shamrock 303i, wyposażonym w siatkę dyfrakcyjną o 600 rysach na milimetr,
optymalizowaną na długość fali 500 nm oraz kamerę CCD Andor iDus 420 chłodzoną
modułem Peltiera.

3.3) Mikro-fotoluminescencja (µPL)
Modyfikując nieznacznie opisany wyżej układ poprzez dodanie silnego obiektywu
skupiającego laser, otrzymujemy układ do mikro-fotoluminescencji. Najczęściej tak
skupiona plamka lasera ma średnicę poniżej 10 mikronów. Badanie tak niewielkiego
obszaru pozwala, po odpowiednim przygotowaniu próbek, na znacznie subtelniejsze
eksperymenty na pojedynczych nanodrutach. Wniosków otrzymanych na ich podstawie
najczęściej nie dałoby się wyciągnąć na podstawie badań zespołu obiektów.
Układ eksperymentalny stosowany do tych pomiarów jest bardzo podobny do układu do
fotoluminescencji, z kilkoma jednakże zasadniczymi różnicami. Po pierwsze, źródłem
światła w badaniach drutów wurcytowych i wygrzewanych ‘in situ’ jest moduł lasera
jednomodowego Thorlabs emitujący okrągłą w przekroju, gaussowską wiązkę światła o
długości fali 520 nm (Kontroler LDC210C, dioda LP520 SF15). Światło jest kierowane
przez serię luster do rozdzielacza wiązki, a następnie przez obiektyw powiększający 100x
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na próbkę umieszczoną w kriostacie przepływowym Oxford Microstat Hires. Światło
emitowane przez próbkę oraz odbite od powierzchni jest następnie kierowane przez
obiektyw, rozdzielacz wiązki i serię luster do monochromatora Andor SR 500i
wyposażonego w siatkę dyfrakcyjną posiadającą 600 rys/mm, optymalizowaną na
500 nm i kamerę Andor iDus 420. We wszystkich pomiarach opisanych w tej pracy próbki
znajdowały się w kriostacie utrzymywanym w temperaturze w przedziale 5 K-10 K dla
wszystkich pomiarów.
3.3.1) Pomiar anizotropii polaryzacji luminescencji z pojedynczego nanodrutu
Dzięki temu, że w układzie do µPL obserwujemy emisję z pojedynczych nanodrutów,
możemy zbadać jej właściwości polaryzacyjne i wyciągnąć z tych obserwacji wiele
istotnych wniosków. W pracy do opisu anizotropii używam głównie wielkości zwanej
stopniem polaryzacji liniowej zdefiniowanej wzorem (1). Czasem używam również
wielkości, zwanej stosunkiem polaryzacji, danej wzorem (2).
𝜌=

𝐼1 − 𝐼2
𝐼1 + 𝐼2

(1)

𝐼1
𝐼2

(2)

W powyższych wzorach I1 to intensywność maksymalna (odpowiadająca polaryzacji
zgodnej z osią polaryzatora), zaś I2 – minimalna (odpowiadająca polaryzacji ortogonalnej
do osi polaryzatora).
W pomiarach anizotropii polaryzacji liniowej używałem dwóch konfiguracji. W pierwszej,
przedstawionej na rysunku 5, w skrócie nazywanej anizotropią emisji nanodrut jest
pobudzany światłem laserowym (które jest z założenia spolaryzowane, jednakże nie ma
to w tym przypadku znaczenia) i mierzona jest intensywność emisji w funkcji kąta
polaryzacji liniowej. W tym pomiarze drut pobudzany jest zazwyczaj laserem o ustalonej
polaryzacji liniowej, która nie zmienia się podczas pomiaru.
W drugiej konfiguracji, przedstawionej na rysunku 4, którą w skrócie nazywam
anizotropią w pobudzaniu, zmieniany jest kąt polaryzacji wiązki pobudzającej za pomocą
układu opisanego poniżej, i mierzona jest zaś intensywność emisji.

,
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Rysunek 5: Pomiar anizotropii polaryzacji w emisji. Zielonym kolorem oznaczono pobudzanie, czerwonym emisję.
Układ analizujący polaryzację emisji jest schematycznie oznaczony dyskiem z niebieską kreską.

Rysunek 4: Schemat pomiaru anizotropii w pobudzaniu. Zielonym kolorem oznaczono pobudzanie, czerwonym emisję.
Układ zadający polaryzację pobudzania jest schematycznie oznaczony dyskiem z niebieską kreską.
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Układy do analizy polaryzacji emisji i zadawania polaryzacji pobudzania są bardzo
podobne. Składają się one z nieruchomego polaryzatora liniowego oraz ruchomej
półfalówki mającej możliwość obrotu osi. Właściwością półfalówki jest to, że zmienia
polaryzację liniową na inną polaryzację liniową, odbitą względem jej tzw. osi szybkiej
półfalówki. Dla przykładu, gdy światło jest spolaryzowane liniowo, zgodnie z osią
półfalówki, przechodzi przez nią bez zmian, zaś gdy kąt między osią a polaryzacją liniową
jest równy 45°, polaryzacja zmieni się o kąt 90°.
W przypadku pomiaru anizotropii w emisji, światło z nanostruktury przechodzi najpierw
przez półfalówkę, a następnie przez polaryzator liniowy. Pomiar polega tu na obróceniu
półfalówki od 0° do 180° i zmierzeniu intensywności światła po przejściu przez
polaryzator – odpowiada to detekcji sygnału przy obróceniu samego polaryzatora (bez
półfalówki) o 360°. Taki układ polaryzacyjny ma na celu wykluczenie błędu pomiaru
wynikającego z czułości siatki dyfrakcyjnej w monochromatorze na polaryzację światła –
w tym przypadku sygnał wyjściowy spolaryzowany jest liniowo w jednym kierunku.
W przypadku pomiaru anizotropii w pobudzaniu, światło przechodzi najpierw przez
polaryzator liniowy, a następnie przez półfalówkę. Światło laserowe jest dobrze
spolaryzowane liniowo i nie można „wyciąć” z niego części o odpowiedniej polaryzacji.
Należy ją natomiast obrócić. Polaryzator liniowy w tym układzie „czyści” polaryzację
liniową wiązki ze śladowych wkładów innych polaryzacji. Zabieg ten pozwala na
uzyskanie pobudzania o jednakowej mocy, niezależnie od kąta polaryzacji.
3.3.2) Pomiar µPL w polu magnetycznym
Aby lepiej wyobrazić sobie oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego z
nanodrutem warto przyjrzeć się szczegółowo konfiguracji eksperymentalnej, która jest
rozważana w eksperymentach w tym doktoracie i umiejscowić nanodrut w układzie
współrzędnych, Rysunek 6. Widać tam nanodrut leżący płasko na powierzchni, gdzie oś Z
jest skierowana wzdłuż jego osi, zaś emisja oraz pobudzanie mają miejsce wzdłuż osi Y.
Pole magnetyczne może być przyłożone pod dowolnym kątem w płaszczyźnie rozpiętej
na osiach Z oraz X.
Kąt θ definiuje kierunek pola magnetycznego względem osi Z. W przypadku pola
skierowanego wzdłuż osi Z pole będzie nazywane równoległym do osi nanodrutu – wtedy
kąt θ będzie równy 0. W przypadku pola skierowanego wzdłuż osi X pole będzie
nazywane prostopadłym do osi nanodrutu, a kąt θ będzie równy 90°.

19

Pomiary w polu magnetycznym w przypadku tej pracy były prowadzone na dwa sposoby
– albo pod stałym kątem i przy zmiennej indukcji pola zewnętrznego, albo przy stałej
indukcji pola i zmiennym kącie.

Rysunek 6: Geometria układu pomiarowego, w którym nanodrut leży na powierzchni. Oś Z jest skierowana wzdłuż osi
nanodrutu, oś X w poprzek, zaś pobudzanie i emisja mają miejsce wzdłuż osi Y.

W obu przypadkach bardzo ważną informacją jest wyznaczenie kierunku osi nanodrutu
w układzie współrzędnych związanym z magnesem. W tym celu pierwszym pomiarem na
wybranym nanodrucie jest pomiar anizotropii luminescencji w pobudzaniu, gdzie
kierunek polaryzacji liniowej, dla którego obserwuje się największą intensywność
odpowiada kierunkowi osi nanodrutu. Znając już kierunek osi, można przyłożyć do
nanodrutu pole magnetyczne pod odpowiednim kątem. W układzie eksperymentalnym
jest to możliwe dzięki obecności dwóch cewek, pozwalających przyłożyć pole w osi X oraz
Z. Ich kombinacja skutkuje pole o indukcji skierowanej pod dowolnym kątem w
płaszczyźnie XZ. Układ eksperymentalny, użyty do wszystkich pomiarów prowadzonych
w tej konfiguracji znajduje się w laboratorium LUMS na wydziale Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego.

3.4) Katodoluminescencja (CL)
Katodoluminescencja (and. Cathodoluminescence – CL) to zjawisko emisji światła pod
wpływem pobudzenia wiązką elektronów. Energia kinetyczna, którą niosą ze sobą
elektrony w wiązce jest przekazywana elektronom w materiale poprzez zderzenie –
inaczej

niż

w

przypadku

fotoluminescencji.
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Takie

wzbudzenie

pozwala

na

zaobserwowanie emisji w całym spektrum energetycznym (w energiach mniejszych od
energii elektronów z wiązki), pozwalając na przykład na identyfikację materiału na
podstawie emisji promieniowania rentgenowskiego (EDX). W przypadku pomiarów
katodoluminescencji badana jest jednakże emisja tylko z zakresu światła widzialnego i
podczerwieni.
Katodoluminescencję najczęściej obserwuje się w układzie złożonym z mikroskopu
elektronowego, wyposażonego w dodatkowy układ optyczny. Takie połączenie jest
idealne ze względu na doskonałą kontrolę nad położeniem wiązki pobudzającej i
możliwość jednoczesnego obrazowania i analizę emisji światła. Poprzez porównanie
widma emisji z różnych punktów można z dobrą rozdzielczością wykonać mapy emisji w
konkretnej długości fali, co pozwala przypisać konkretnym liniom emisyjnym położenie
oraz rozmiar ich emiterów. Istotnym efektem, który trzeba brać przy tym pod uwagę, jest
dyfuzja nośników, która w badanych w tym doktoracie strukturach może wynosić nawet
dziesiątki nanometrów. To sprawia, że obszar, z którego pochodzi emisja może być w
rzeczywistości mniejszy niż ten, który jest obserwowany na mapie sygnału
katodoluminescencji.
Układ eksperymentalny stosowany w tym doktoracie składa się ze skaningowego
mikroskopu elektronowego SEM Zeiss EVO HD15, w którym stolik zamieniono na
specjalnie zaprojektowany kriostat przepływowy firmy Kammrath & Weiss, pozwalający
na chłodzenie zarówno ciekłym helem, jak i ciekłym azotem. Do pomiaru luminescencji,
mikroskop wyposażono w lustro paraboliczne (z otworem na wiązkę elektronów), które
wprowadza się nad próbkę, Układ detekcyjny składa się z monochromatora iHR-320
firmy HORIBA Jobin Yvon wyposażonego w kamerą CCD Synapse oraz fotopowielacz.
Przy pomiarze widma katodoluminescencji, jako detektora używana jest zazwyczaj
kamera

CCD,

natomiast

w

przy

mapowaniu

monochromatycznego

sygnału

katodoluminescencji – fotopowielacz. Siatka dyfrakcyjna monochromatora jest wtedy
ustawiana na konkretną długość fali (przy pomiarze panchromatycznym siatka jest
ustawiana na zerowy rząd odbicia). Wiązka elektronów wzbudza konkretny obszar na
próbce, a światło z niego pochodzące jest kierowane do układu optycznego. Wycinek
spektrum zdefiniowany ustawieniem siatki dyfrakcyjnej monochromatora (środkowa
długość fali +-3nm), jest kierowany do fotopowielacza i tam przetwarzany na
intensywność emisji. Jednocześnie zapisywany jest sygnał SEM. Tak powstają dwa
komplementarne obrazy – mapa intensywności emisji w danej długości fali w zależności
od położenia wiązki elektronowej oraz obraz SEM.
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3.4.1) Katodoluminescencja kombinowana z TEM
Logicznym rozwinięciem tej techniki jest powiązanie źródła emisji w nanostrukturze z
właściwościami strukturalnymi w tym samym miejscu. Aby tego dokonać, należy
przeprowadzić pomiar tych samych nanodrutów w dwóch różnych układach: do
katodoluminescencji niskotemperaturowej oraz w mikroskopie TEM z wysoką
rozdzielczością. W tym celu nanostruktury zostają rozmieszczone na cienkiej błonce
węglowej rozpiętej na miedzianej siatce przeznaczonej do badań w mikroskopie
transmisyjnym. W wyżej opisanym układzie do katodoluminescencji odnajdywane są
pojedyncze nanostruktury, mierzy ich widmo katodoluminescencji oraz wykonuje
monochromatyczne mapy katodoluminescencji. Następnie, ta sama siatka jest
przenoszona do mikroskopu TEM i porównywany jest obszar aktywny optycznie z jego
strukturą krystaliczną. Takie rozwiązanie pozwala jednoznacznie na identyfikację źródeł
światła, takich jak defekty strukturalne, rodzaj struktury krystalicznej, a nawet skład
chemiczny czy kwantowy efekt rozmiarowy.
Układ eksperymentalny stosowany w tym doktoracie jest opisany powyżej, jeśli chodzi o
część związaną z katodoluminescencją. Mikroskop transmisyjny, używany w tym
przypadku to FEI Titan Cubed 80-300, obrazujący przy użyciu napięcia przyspieszającego
300 kV z rozdzielczością na poziomie 1-5 Å.

3.5) Epitaksja z wiązek molekularnych (MBE)
Wszystkie przedstawione w tej pracy próbki zostały wykonane w układzie do epitaksji z
wiązek molekularnych (Molecular Beam Epitaxy – MBE). Oryginalnie, MBE służyło do
wytwarzania cienkich warstw krystalicznych, na przykład studni kwantowych. Jednak
dzięki licznym modyfikacjom procesu wzrostu, można przy użyciu tego samego systemu
hodować najróżniejsze nanostruktury – kropki kwantowe, nanodruty, jak również,
ostatnio popularne, materiały dwuwymiarowe. Dzięki precyzyjnej kontroli warunków
wzrostu możliwe jest modyfikowanie wielu parametrów wytwarzanych struktur –
rozmiarów i kształtu, składu chemicznego, domieszkowania czy naprężeń.
Układ wykorzystany w tej pracy to 620 MBE system firmy EPI (Vecco), wyposażony w 7
komórek efuzyjnych zawierających pojedyncze pierwiastki (Cd, Zn, Te, Mg, Mn, N, I) oraz
układ do analizy dyfrakcji wysokoenergetycznych elektronów (RHEED). Przeznaczony
jest do prowadzenia wzrostów epitaksjalnych, tj. takich, w których kryształ rośnie na
podłożu i przejmuje od niego (przynajmniej na początku) parametry krystalograficzne –
orientację, strukturę, stałą sieci. Ważnym czynnikiem, odróżniającym MBE od innych
technik jest panująca w komorze wrostu ultra-wysoka próżnia, czyli ciśnienie na
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poziomie 10-9 - 10-11 mbar. Innym, ważnym czynnikiem jest relatywnie niska temperatura
wzrostu,

pozwalająca

uniknąć

defektów,

formujących się

przy

tradycyjnych,

wysokotemperaturowych metodach wzrostu.
Kontrola wzrostu w układzie MBE przebiega poprzez kontrolę temperatury komórek
efuzyjnych. Wyższa temperatura komórki odpowiada większemu strumieniowi atomów.
Aby zmierzyć, jak „gęsty” jest dany strumień, używa się urządzenia, nazywanego z
angielskiego flux monitor. Jest to próżniomierz, który mierzy prąd pomiędzy
odseparowanymi od siebie przestrzennie elektrodami. Im więcej jonów znajduje się
pomiędzy nimi, tym większy jest mierzony prąd. Wartość takiego strumienia podaje się w
jednostkach ciśnienia.
3.5.1) Wzrost nanodrutów w MBE
Wzrost nanodrutów w MBE można przeprowadzić na wiele różnych sposobów:
poczynając od techniki samokatalizujących się drutów (self-catalyzed), poprzez technikę
wykorzystującą mechanizm wzrostu para-ciecz-ciało stałe (Vapour – Liquid – Solid, VLS),
lub pokrewną technikę wykorzystującą mechanizm wzrostu para-ciało tałe-ciało stałe
(Vapour – Solid – Solid, VSS), aż do wzrostu drutów na ściśle zdefiniowanych litograficznie
obszarach, tzw. Selective Area Growth. W przypadku tego doktoratu wykorzystano
technikę VLS – jej zaletą jest łatwość przygotowania podłoża do wzrostu i możliwość
użycia dowolnych pierwiastków, wadą zaś dość losowość zarówno miejsca wzrostu jak i
wielkości kropli katalizatora. Podstawowy schemat takiego wzrostu dla drutów CdTe
(opisanych w rozdziale 4.2)) przedstawia rysunek 7. Widać na nim 6 kroków wzrostu
(numerowanych od górnego lewego):
1) Czyste podłoże
2) Podłoże z napyloną warstwą złota
3) Wygrzane podłoże, na którym uformowały się krople katalizatora
4) Początkowy wzrost ZnTe
5) Dalszy wzrost CdTe
6) Osadzenie bariery (Cd,Mg)Te
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Rysunek 7: Schemat wzrostu VLS nanodrutów CdTe. Kolor zielony oznacza ZnTe, czerwony CdTe zaś niebieski
(Cd,Mg)Te. Złotym kolorem oznaczono złoto.

Kroki 1-3: Aby przeprowadzić proces wzrostu techniką VLS, kluczowe jest wcześniejsze
przygotowanie podłoża. W tym celu na wybrany materiał należy nałożyć materiał, który
stanie się katalizatorem wzrostu – właśnie to oznacza Liquid w skrócie VLS.
Katalizatorem w przypadku tej pracy jest eutektyk złoto-krzem, o niskiej temperaturze
topnienia. Formuje się on z warstwy złota, uprzednio naniesionej na podłoże w innym
procesie oraz krzemu z podłoża. W ogólności, katalizatorem może być wiele substancji –
eutektyk galu ze złotem [56] czy czysta cyna [28].
W tej pracy wszystkie wzrosty wykonano na podłożach krzemowych o orientacji
krystalograficznej (111) (ITME, 2 calowe podłoża krzemowe o grubości 300µm, później
łamane na fragmenty o rozmiarach mniej więcej 1x1cm). Grubość warstwy złota, w
zależności od próbki, zawierała się w przedziale 5 Å - 10 Å. Złoto napylono w innym
układzie MBE bądź w napylarce magnetronowej.
Choć to nieintuicyjne, następnym krokiem jest usunięcie z podłoża tlenków o amorficznej
strukturze, tak, żeby nanodruty mogły rosnąć rzeczywiście epitaksjalnie. Można to zrobić
na kilka sposobów. W przypadku podłoża z arsenku galu robi się to poprzez wygrzewanie
w wysokiej temperaturze, w której tlenek sublimuje z powierzchni. W przypadku krzemu,
temperatura sublimacji tlenku jest bardzo wysoka, więc powierzchnię trawi się w
roztworze HF. HF trawi jedynie SiOx; po jego usunięciu pozostaje czysty krzem, na którego
powierzchni znajduje się warstewka jonów wodoru [57]. Wodór następnie jest
odgrzewany w dobrze sprawdzonym procesie, w którym jednocześnie formuje się ciekły
katalizator.
W tej pracy podłoża były trawione przez jedną minutę w 38% roztworze kwasu
fluorowego, który usuwa warstwę tlenku z powierzchni. Tak przygotowane podłoże było
przenoszone na wcześniej przygotowany uchwyt (moliblok), podgrzany do temperatury
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około 250°C, na którego powierzchni znajdowała się niewielka ilość ciekłego indu,
służącego do mocowania podłoża. Podłoże było umieszczane na powierzchni indu, tak,
aby kontakt między nimi był pewny, a następnie całość była przenoszona do komory
załadowczej systemu.
Bezpośrednio przed wzrostem, w procesie wcześniej opracowanym przez Elżbietę Janik
oraz Piotra Wojnara do wzrostu nanodrutów ZnTe, podłoża podgrzewane były do
temperatury około 650°C, aby oczyścić je z wodoru związanego z krzemem podczas
usuwania tlenku oraz umożliwić powstanie kropli eutektycznych Si-Au. Eutektyk Si-Au
przy składzie Si 97.15 wt% - Au 2.85 wt% topi się w temperaturze około 360°C.
Temperatura 650°C utrzymywana była przez 15 minut, a następnie obniżana do
temperatury odpowiedniej dla wzrostu. W czasie chłodzenia otwierana była komórka
telluru.
Krok 4 i 5: Kiedy krople katalizatora znajdowały się już na oczyszczonej powierzchni, a
temperatura podłoża była odpowiednia do wzrostu, otwierane były odpowiednie
komórki efuzyjne. Strumienie molekularne padały na podłoże – część atomów odbijała się
od niego i padała na zimne ściany komory, gdzie pozostawała aż do odgrzania. Część padła
na krople, w których rozpuszczała się, zaś pozostałe dyfundowały po podłożu, aż do
wytracenia energii kinetycznej. Wbudowywały się one w warstwę rosnącą pomiędzy
kroplami, bądź też rozpuściły sięw kropli. Co ważne, atomy mogą również dyfundować po
ściankach już powstałych nanodrutów i w ten sposób dostać się do kropli.
Z materiału, który rozpuszcza się w kropli, na interfejsie między kroplą a podłożem,
rośnie kryształ. Przykładowo w [58] autorzy prezentują oraz opisują dynamikę wzrostu
nanodrutów GaAs oraz zależności pomiędzy geometrią kropli a strukturą krystaliczną. W
obrazach i filmach ze wzrostu nanodrutów wewnątrz mikroskopu TEM widać dokładnie
jak formują się kolejne warstwy atomowe pod kulką katalizatora, można zaobserwować
również jak formująca się struktura zależy od rozmiaru kropli.
W tej pracy wzrost rozpoczynany był procedurą mającą na celu wyznaczenie
odpowiedniej dla wzrostu temperatury, która różni się nieznacznie od próbki do próbki.
Wynika to z nieznacznych różnic pomiędzy moliblokami, rozmiarów próbek, kontaktu
termicznego między próbką a moliblokiem i innych drobnych czynników. Aby ją
wyznaczyć, temperatura podłoża ustalana była w najwyższej temperaturze, w której
obserwowane były wzrosty, znanej z poprzednich doświadczeń. Wtedy podejmowana
była próba wzrostu, poprzez otwarcie komórek Zn i Te przy jednoczesnej obserwacji
wzoru RHEED. Jeżeli zmienił się on w charakterystyczny, świadczący o wzroście sposób,
oznaczało to, że temperatura jest odpowiednia (lub za niska). Jeżeli zaś zmiany nie były
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obserwowane, oznaczało to, że temperatura była za wysoka. Była wtedy obniżana o 5°C,
i po krótkim czasie stabilizacji, procedura była rozpoczynana od nowa, aż do uzyskania
wzrostu. Po 5 minutach wzrost ZnTe był zatrzymywany, a dalsza część była
kontynuowana w odpowiedni sposób, opisany w kolejnych rozdziałach części
eksperymentalnej
Krok 6: Poprzez kontrolę temperatury podłoża kontroluje się drogę dyfuzji atomów po
powierzchni. Poprzez obniżenie temperatury można sprawić, że mniej atomów będzie
docierało do kropli katalizatora oraz, że atomy będą osadzać się w najbliższej okolicy
miejsca, w które padną. W ten sposób można regulować kształt nanodrutu i promować
wzrost radialny bądź osiowy. Jest to kluczowe przy wzroście heterostruktur radialnych i
pozwala na nałożenie radialnej otoczki na nanodruty.
Wszystkie nanostruktury wykonane w ramach tej pracy to nanodruty typu core/shell
(rdzeń/otoczka). W tym przypadku otoczka to warstwa, która służy do zabezpieczenia
rdzenia nanodrutu – a więc jego optycznie aktywnej części – przed wpływem środowiska.
Powierzchnia nanodrutu jest też jego największym defektem, stąd jeżeli obszar aktywny
znajduje się zbyt blisko powierzchni, nośniki mogą nieradiacyjnie rekombinować przez
stany defektowe. Aby utrzymać nośniki z daleka od powierzchni, otoczka powinna być
odpowiednio gruba. W przypadku nanostruktur prezentowanych w tej pracy oznacza to
20-30 nm. Powinna mieć również większą przerwę energetyczną i tworzyć z rdzeniem
strukturę podobną do studni kwantowej. Jest to istotne z dwóch powodów – po pierwsze
nośniki wytworzone w obszarze otoczki będą spontanicznie termalizować do obszaru
rdzenia, a po drugie, fotony emitowane z obszaru rdzenia nie będą pochłaniane przez
otoczkę. Ważne jest też dopasowanie sieciowe – jeżeli otoczka nie jest dopasowana do
rdzenia, może to prowadzić do obecności dużych naprężeń, dyslokacji lub utraty
monokrystaliczności nanostruktury.
W przypadku tej pracy, opis nałożenia otoczki został przedstawiony oddzielnie dla
każdego podrozdziału części eksperymentalnej.
Po wzroście próbki były zdejmowane molibloków w sposób analogiczny do tego, jak były
mocowane – poprzez podgrzanie do temperatury topnienia indu. Do takich próbek, bez
dodatkowych modyfikacji, odwołuję się w pracy, jako do próbek as-grown, w odróżnieniu
od próbek z pojedynczymi nanodrutami.
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3.5.2) Przygotowanie próbek z pojedynczymi nanodrutami
Próbki z pojedynczymi nanodrutami przygotowywane były w procesie „koszenia”. Mógł
on przebiegać w dwóch wariantach – ręcznym oraz z użyciem płuczki ultradźwiękowej.
„Koszenie ręczne” polega na ułamaniu niewielkiego kawałka próbki as-grown i położeniu
go nanodrutami w dół na nieco większym kawałku czystego krzemu. Tak ułożony
kawałek należy kilka razy delikatnie uderzyć wykałaczką, po każdym uderzeniu
przesuwając go w nieco inne miejsce. W podobny sposób przygotowywane są siatki do
pomiarów mikroskopii transmisyjnej.
Inny sposób, nieco bardziej skomplikowany, opiera się o usuwanie drutów przy pomocy
ultradźwięków. Kawałek próbki as-grown umieszczany jest w niewielkiej fiolce i
zalewany czystym izopropanolem. Fiolka umieszczana jest w płuczce ultradźwiękowej
wypełnionej wodą na niewielkim styropianowym pływaku, tak, aby była cala zanurzona
w wodzie, ale nie dotykała ścianek. Po około 5 minutach działania płuczki, fiolka jest
wyjmowana i zawiesina nanodrutów w izopropanolu zostaje nakroplona na kawałek
czystego krzemu przy pomocy mikropipety. Metoda ta daje nieco bardziej powtarzalne
rezultaty, jednak nie zawsze jest skuteczna i zajmuje dużo czasu. W przypadku tej pracy
odwoływałem się do tej metody, jeśli pierwsza nie była skuteczna.
Wynik każdej z procedur były sprawdzane następnie pod skaningowym mikroskopem
elektronowym, aby ocenić gęstość nanodrutów na powierzchni.
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4) Część eksperymentalna
We wszystkich poniższych rozważaniach, o ile nie napisałem inaczej, procesy wzrostu
były przeprowadzane tak jak opisałem w rozdziale 3.5.1). Pojedyncze nanodruty były
przygotowane do pomiarów zgodnie z opisem w rozdziale 3.5.2). Wszystkie układy
eksperymentalne, do których będę się odwoływał w poniższej części, opisałem w
rozdziale 3).

4.1) Wstawki CdTe w nanodrutach ZnTe
Rozdział ten oparty jest o badania, w ktorych brałem udział na początku doktoratu.
Zostały one opublikowane w pracy [51]. Moj udział w nich polegał na wykonaniu i
opracowaniu badan katodoluminescencji pojedynczych nanodrutow oraz przygotowaniu
na ich podstawie statystyki, ktora pozwoliła zaprezentowac wyniki naszych badan .
Pomysł i wzrost oraz większosc tekstu publikacji są autorstwa dr. hab. Piotra Wojnara, zas
badania TEM wykonał dr hab. Sławomir Kret we wspołpracy z prof. Aną M. Sanchez. W
pomiarach mikro-fotoluminescencji brała rowniez udział dr. Małgorzata Szymura, mgr.
Rafał Rudniewski i Karolina Raczkowska, zas w badaniach SEM i PL oraz
katodoluminescencji – Wojciech Zaleszczyk.
4.1.1) Wzrost i struktura
Wzrost nanodrutów ZnTe trwał 35 minut przy temperaturze podłoża 380°C, co
odpowiada długości około 1.5 µm. Po tym procesie zamykano komórki Zn oraz Te i

Rysunek 8: Schemat struktury dwóch rodzajów wstawki CdTe w drucie ZnTe – osiowej (a) i radialnej (b). Całość pokryta
otoczką (Zn,Mg)Te.
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ustawiano temperaturę podłoża kolejno na 380 °C (bez zmian), 350 °C, 310 °C i 290 °C,
zależnie od próbki. Po 10 minutach stabilizacji temperatury następował wzrost CdTe
przez 2 minuty, po czym wzrost przerywano i temperaturę podłoża stabilizowano na
330°C. W tej temperaturze przez 10 minut trwał wzrost ZnTe i przez kolejnych 10 minut
wzrost (Zn,Mg)Te. Te dwa ostatnie kroki tworzyły otoczkę o grubości około 20 nm.
Koncentracja magnezu w (Zn,Mg)Te wynosiła około 0.15, co wyznaczono na podstawie
warunków wzrostu i potwierdzono w pomiarach EDX na przekrojach struktur
wykonanych w transmisyjnym mikroskopie elektronowym.
4.1.2) Katodoluminescencja
Tak przygotowane struktury porownano w układzie do katodoluminescencji. Dla probek,
w ktorych wstawka CdTe wyhodowana była w relatywnie wysokiej temperaturze, emisja
z pojedynczego nanodrutu składa się z jednej, ostrej linii emisyjnej, Rysunek 9a-b. Obszar
emitujący w tej energii jest zlokalizowany w okolicy połowy długosci nanodrutu i ma
długosc około 250 nm. Co ciekawe, energia emisji w tym przypadku jest znacząco wyzsza
od energii emisji z niskotemperaturowej przerwy CdTe (1.59 eV) i nizsza od
niskotemperaturowej emisji z przerwy ZnTe (2.39 eV).

Rysunek 9: Monochromatyczne mapy katodoluminescencji nałożone na obrazy SEM pojedynczych nanodrutów. W (a)
temperatura osadzania CdTe była równa 350°C, kolor zielony na mapie odpowiada energii 2.13 eV, w (c), (c’)
temperatura osadzania CdTe była równa 310°C, kolor zielony odpowiada energii 2.04 eV, kolor żółty – 2.23eV. (b), (d)
prezentują odpowiednie widma emisji CL, strzałkami w odpowiednich kolorach oznaczono energie mapowania.
Wszystkie pomiary miały miejsce w T=10K przy prądzie wiązki I=500pA. Paski skali odpowiadają 500nm, strzałki na
obrazach (a), (c), (c’) wskazują kierunek wzrostu nanodrutu.
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W próbkach, w których wstawka CdTe wyhodowana była w relatywnie niskiej
temperaturze, spektrum emisji od pojedynczego nanodrutu składa się z dwóch linii
emisyjnych, Rysunek 9c-d. Jedna z nich, widoczna w niższej energii, obszarem,
położeniem i energią odpowiada emisji obserwowanej dla wysokotemperaturowych
wzrostów. Druga linia, obserwowana w wyższej energii, obejmuje znacznie większy
obszar wzdłuż nanodrutu – prawie od jego podstawy aż do pozycji obszaru pierwszego.
Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że może być to emisja pochodząca od ZnTe,
jednakże energia emisji w tym przypadku jest wciąż istotnie niższa niż przerwa ZnTe
(2.39 eV). Bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tego efektu jest obecność cienkiej
warstwy CdTe, która osadziła się na bocznych ściankach nanodrutu, tworząc radialną
studnię kwantową pomiędzy rdzeniem a otoczką. Argumentem przemawiającym za tym
rozwiązaniem jest fakt, że taka sytuacja nie ma miejsca w przypadku wyższych
temperatur osadzania CdTe, w których droga dyfuzji atomów po powierzchni nanodrutu
jest większa, co promuje wzrost osiowy.

Energia emisji ( eV)

2.3
2.2
2.1
2.0
1.9
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Względna pozycja wzdłuż osi nanodrutu
Góra

Dół

Rysunek 10: Energia emisji obiektów na mapach CL w funkcji względnego położenia w badanym nanodrucie. Widać
wyraźną korelację, dzielącą je na dwie grupy, co bardzo dobrze odpowiada przedstawionej w tekście hipotezie wstawek
radialnych i osiowych. Dla ułatwienia poniżej osi X zaprezentowano schemat nanodrutu. Wszystkie pomiary miały
miejsce w T=10K przy prądzie I=500pA i napięciu przyspieszającym 15 kV. Położenie wyznaczano jako środek obszaru
emitującego.

30

Na podstawie map katodoluminescencji skorelowano położenie emiterów oraz
odpowiadające im energie emisji luminescencji. Te dane przedstawiono następnie w
formie graficznej na rysunku 10. Widać na nim wyraźnie dwie grupy emiterów, które,
zgodnie z przedstawioną wcześniej hipotezą, można przypisać osiowej i radialnej
wstawce w nanodrucie, co oddaje to schemat nanodrutu przedstawiony pod wykresem.
Grupa emiterów o niższej energii, w okolicy ~2.0 eV odpowiada wtedy wstawce osiowej,
zaś grupa o wyższej energii, w okolicy ~2.2 eV odpowiada wstawce radialnej.
4.1.3) Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Aby dokładniej zbadać hipotezę o współistnieniu radialnych i osiowych wstawek CdTe w
nanodrutach ZnTe, przeprowadzono szczegółowe badania EDX w mikroskopie TEM.
Dzięki wysokiej rozdzielczości możliwe jest wyznaczenie położenia atomów konkretnego
pierwiastka w nanodrucie. W tym przypadku pomiary TEM i katodoluminescencji nie
były jeszcze ze sobą korelowane, tak jak będzie to prezentowane w kolejnych rozdziałach.
W analizie położenia wstawki CdTe nie zaprezentowano danych dotyczących telluru, ze

Rysunek 11:
Część lewa:
Nanodrut, w którym temperatura osadzania CdTe była równa 350°C, skutkiem czego powstała wstawka osiowa. (a)
obraz STEM z oznaczonym obszarem zbliżenia, (b) mapa zawartości Cd w obszarze zbliżenia, (c) mapa zawartości Zn w
obszarze zbliżenia, (d) mapy (b) i (c) nałożone na siebie, (e) odpowiadający schemat. Paski skali odpowiadają 50 nm.
Część prawa:
Nanodrut, w którym temperatura osadzania CdTe była równa 290°C, skutkiem czego powstała wstawka radialna. (a)
obraz STEM, (b) mapa EDX zawartości Cd, (c) mapa EDX zawartości Zn, (d) mapy (b) i (c) nałożone na siebie, (e)
odpowiadający schemat, (f) obraz STEM przekroju, (g) mapa Zn przekroju, (h) mapa Cd przekroju. Pasek skali 100 nm
dla (a)-(d), 50 nm dla (f)-(h). Rysunek autorstwa dr. hab. Sławomira Kreta.
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względu na to, że jest on obecny we wszystkich częściach nanostruktury i nie wnosi do
pomiarów dodatkowej informacji.
W nanodrucie, w którym wstawka CdTe hodowana była w wyższej temperaturze (350°C,
Rysunek 11, część lewa), łatwo zauważyć, że obszar, w którym znajdują się atomy kadmu
ma kształt, rozmiar i położenie bardzo podobne do tych obserwowanych w pomiarach
katodoluminescencji. W miejscu, gdzie obserwuje się atomy kadmu, sygnał od atomów
cynku jest istotnie słabszy. Można więc wnioskować, że w wysokiej temperaturze
osadzanie atomów kadmu na ściankach bocznych nie miało miejsca, a wzrost CdTe
odbywał się głównie osiowo w modzie wzrostu VLS poprzez kroplę katalityczną.
W przypadku nanodrutu, w którym wstawka CdTe hodowana była w niskiej temperaturze
(310°C, Rysunek 11, część prawa), pomiar EDX pokazuje, że mapa rozmieszczenia cynku
pokrywa się z obrazem TEM, kadm natomiast jest obecny na wąskim obszarze wzdłuż
nanodrutu. Jest to jednak obszar znacznie dłuższy niż w przypadku nanodrutów
hodowanych w wysokiej temperaturze. Co więcej, mapowanie przekroju nanodrutu
(Rysunek 11 e-h) pokazuje cienki pierścień, w którym obecny jest kadm, zaś na mapie
rozmieszczenia cynku widać w tym obszarze niższą jego zawartość. Te dane oddają
cylindryczny kształt warstwy CdTe w badanym nanodrucie i doskonale pokrywają się z
przyjętą wcześniej hipotezą o heterostrukturze radialnej.
4.1.4) Podsumowanie tego rozdziału
Dzięki tym badaniom poznano dobrze proces wzrostu CdTe na nanodrucie ZnTe i
zaprezentowano, że możliwa jest kontrola wzrostu osiowego i radialnego poprzez
kontrolę temperatury wzrostu. Dowiedziono również, że obserwuje się emisję światła
widzialnego pochodzącą z tych wstawek. Wnioski te prowadzą do kolejnego kroku,
którym jest wzrost nanodrutów CdTe, w których ZnTe grało jedynie rolę „podstawki”.
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4.2) Nanodruty CdTe/(Cd,Mg)Te
W przypadku badan opisanych w tym rozdziale, moja rola polegała na przeprowadzeniu
licznych pomiarow optycznych. Byłem w szczegolnosci odpowiedzialny za badania
fotoluminescencji, mikro-fotoluminescencji oraz katodoluminescencji, częsciowo we
wspołpracy z dr Małgorzatą Szymurą. Brałem rowniez udział w pierwszych wzrostach
nanodrutow CdTe/(Cd,Mg)Te typu rdzen/otoczka oraz przeprowadziłem częsciowo
badania w mikroskopie SEM we wspołpracy z mgr. Wojciechem Zaleszczykiem. Wszystkie
pomiary oraz wyniki konsultowane były z moim promotorem dr hab. Piotrem Wojnarem,
ktory był odpowiedzialny za całokształt badan. Pomiary TEM o wysokiej rozdzielczosci
wykonane były, podobnie jak w poprzednim rozdziale, przez dr hab. Sławomira Kreta oraz
mgr inz. Annę Kaletę.
4.2.1) Wzrost i struktura
W odróżnieniu od procedury opisanej w 4.1.1), po około 3 minutach wzrost ZnTe w
temperaturze około 380°C został zatrzymany, a temperatura podłoża obniżona o około
50°C w celu przeprowadzenia wzrostu nanodrutów CdTe. Warto zwrócić uwagę na to, że
taka temperatura jest nieznacznie niższa od temperatury wynikającej z eksperymentów
opisanych w poprzednim rozdziale. Wnioskując na ich podstawie, właściwa temperatura
podłoża do wzrostu nanodrutów CdTe powinna być równa 350°C. W eksperymencie
opisanym w tym rozdziale, optymalna okazała się temperatura podłoża około 330°C. Ta
niewielka różnica ma prawdopodobnie źródło w fakcie, że temperatura efektywna na
szczycie nanodrutu zmienia się wraz z jego długością i ilością materiału pomiędzy
nanodrutami. W przypadku długich nanodrutów temperatura w ich górnej części jest
niższa niż w dolnej ze względu na efekt transportu ciepła, co uniemożliwia wzrost
dowolnie długich nanodrutów. Co więcej, okno temperaturowe do wzrostu nanodrutów
CdTe jest dosyć wąskie i wynosi zaledwie około 20°C. Zbyt niska temperatura powoduje
głównie wzrost polikrystalicznej warstwy na podłożu, zaś w zbyt wysokiej temperaturze
następuje równoczesna desorpcja CdTe z podłoża, która uniemożliwia wzrost
nanodrutów.
Po 10 minutach stabilizacji temperatury podłoża w 330°C rozpoczynał się wzrost rdzenia
CdTe, który trwał 40 minut. Następnie temperaturę obniżano o 30°C, w której następował
wzrost otoczki (Cd,Mg)Te przez 5-15 minut, poprzedzony 10 minutowym okresem
stabilizacji. Zawartość magnezu wahała się w granicach 0.15-0.32, co zostało
potwierdzone przy pomocy badań EDX oraz fotoluminescencji niskotemperaturowej.
Stosunek strumieni cząsteczkowych Cd/Te wynosił 1.
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Rozmiary wyhodowanych w ten sposób nanodrutów zostały wyznaczone w mikroskopie
SEM, rysunek 12. Na zdjęciu (a) widać nanodruty CdTe bez otoczki, zaś na zdjęciu (b)
nanodruty CdTe z otoczką (Cd,Mg)Te. Ich średnia długość wynosi około 1.5 µm. W
przypadku nanodrutów bez otoczki średnia średnica wynosi 40 nm, zaś, dodanie warstwy
(Cd,Mg)Te spowodowało wzrost średniej średnicy nanodrutów o 30 do 70 nm, co
pozwala oszacować średnią grubość otoczki na 15 do 35 nm,

Rysunek 12: (a) Obraz SEM nanodrutów CdTe, (b) Obraz SEM nanodrutów rdzeń/otoczka CdTe/(Cd,Mg)Te, gdzie
zawartość magnezu w otoczce była równa 0.15 zaś grubość otoczki wynosiła około 20 nm. (c) obraz HR-TEM
pojedynczego nanodrutu CdTe o strukturze blendy cynkowej. Rysunek wykonany przez dr. hab. S. Kreta.

Struktura krystaliczna nanodrutów wykonanych zgodnie z powyższą procedurą została
następnie zbadana w transmisyjnym mikroskopie elektronowym (TEM). Badania
przeprowadzone przez dr. hab. Sławomira Kreta oraz mgr inż. Annę Kaletę wykazały, że
zarówno rdzeń jak i otoczka mają strukturę blendy cynkowej. Kierunek wzrostu
nanodrutu odpowiada kierunkowi krystalograficznemu (111). Badane nanodruty
charakteryzują się wysoką jakością krystaliczną, z niewielką liczbą błędów ułożenia
(Rysunek 12c). Pomiędzy rdzeniem a otoczką zaobserwowano dosyć ostry interfejs,
wskazujący na jej epitaksjalny wzrost (Rysunek 13b).
W tym samym eksperymencie przeprowadzono również pomiary EDX pojedynczych
nanodrutów (Rysunek 13c), które pozwoliły potwierdzić obecność otoczki (Cd,Mg)Te.
Profil rozkładu pierwiastków w poprzek nanodrutu wskazuje na średnią grubość rzędu
20 nm, jednakże daje się zauważyć wyraźną dysproporcję pomiędzy grubością z jednej i
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Tlenek
Rysunek 13: (a) obraz HR STEM przykładowego nanodrutu CdTe/(Cd,Mg)Te z zaznaczonym obszarem zbliżenia, (b)
obszar z (a) prezentujący bezdefektową strukturę blendy cynkowej, gdzie kierunek wzrostu był zgodny z kierunkiem
krystalograficznym [111]. Na zdjęciu widać również ostry interfejs pomiędzy rdzeniem a otoczką. (c) profile
pierwiastkowe z badania EDX na tym samym nanodrucie oraz sygnał HAADF. Rysunek autorstwa dr. hab. Sławomira
Kreta.

drugiej strony w niektórych nanodrutach. Wynika to z faktu, że nanodruty w tej próbce
nie rosły pionowo, lecz pod pewnym kątem do podłoża. W takiej sytuacji, jedna ze stron
nanodrutu nie była bezpośrednio wystawiona na strumienie cząsteczkowe i wzrost
otoczki miał miejsce jedynie dzięki dyfuzji powierzchniowej. Efekt ten występuje w
literaturze pod nazwą shadowing effect i choć w naszym przypadku ograniczył się jedynie
do niesymetrycznej otoczki, w ogólności może jednak powodować bardziej znaczące
efekty, jak na przykład w pracy [18].
4.2.2) Właściwości optyczne – fotoluminescencja
W następnym kroku zbadane zostały właściwości optyczne próbek z nanodrutami
CdTe/(Cd,Mg)Te, które różniły się parametrami otoczki, takimi jak średnia grubość i
zawartość magnezu.
Na znormalizowanych widmach, przedstawionych na rysunku 14, widać kilka rodzajów
linii emisyjnych. Pierwsza z nich, w okolicy 1.43 eV, jest obecna w każdej z próbek.
Najsilniejsza jest w nanodrutach, na które nie została nałożona otoczka; w tej próbce nie
obserwuje się też żadnej innej linii emisyjnej. Bazując na pomiarach katodoluminescencji
opisanych później, można przypisać ją do emisji z silnie zdefektowanej warstwy CdTe,
która osadziła się pomiędzy drutami.
Kolejna linia, w okolicy 1.6 eV, jest obecna w każdej z próbek, w której nałożono otoczkę
(Cd,Mg)Te na nanodruty CdTe. Jej energia odpowiada niskotemperaturowej przerwie
energetycznej CdTe, co wskazuje na kluczową rolę obecności otoczki w aktywacji
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luminescencji związanej z przerwą energetyczną z rdzenia. Podobny efekt został
zaobserwowany wcześniej dla nanodrutów ZnTe [11].
Linie w energii wyższej niż 2 eV są również
obecne jedynie w próbkach, w których nałożona
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Rysunek 14: Widma PL próbek as-grown. (a)
widmo referencyjne bez otoczki, (b) – (e) widma
próbek o parametrach określonych dla każdej z
osobna na wykresie. d oznacza w tym przypadku
grubość otoczki, xMg zaś zawartość magnezu.
Pomiary wykonywane były w temperaturze
około 5K. Widma są unormowane, więc nie
można
bezpośrednio
porównywać
ich
intensywności.

zwiększeniem naprężenia w nanodrutach oraz z
dyfuzją Mg do rdzenia nanodrutów i będzie
dyskutowany jeszcze przy okazji opisu badań
katodoluminescencji.
4.2.3) Właściwości optyczne - katodoluminescencja
Aby dokładniej zrozumieć skąd pochodzą poszczególne linie emisyjne, przeprowadzone
zostały badania katodoluminescencji (Rysunek 15). Wyniki zaprezentowane na tym
rysunku dotyczą próbki o zawartości magnezu 0.15 i grubości otoczki 15 nm, której
widmo fotoluminescencji przedstawione jest na rysunku 14b.
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Rysunek 15: Badanie katodoluminescencji
nanodrutów CdTe(Cd,Mg)Te o zawartości Mg
około 0.15 w otoczce i o średniej jej grubości
około 15 nm. (a) Monochromatyczna mapa
katodoluminescencji w 1.61 eV nałożona na obraz
SEM
próbki
as-grown,
(b)
widmo
katodoluminescencji z obszaru (a), (c)
Monochromatyczna mapa katodoluminescencji w
1.61 eV nałożona na obraz SEM pojedynczego
nanodrutu, (d) widmo katodoluminescencji z
obszaru (c). Temperatura wszystkich pomiarów
była równa 10 K, prąd wiązki 500pA, napięcie
przyspieszające 15 kV. W (a) i (c) pasek skali
odpowiada 1 µm.

zbierany obraz nanodrutów z SEM. Tak powstały
obraz zaprezentowany jest na rysunku 15a dla
energii 1.61 eV. Jednoznacznie wykazuje on, że
obszary emitujące w tej energii pokrywają się
dokładnie z nanodrutami. Z drugiej strony
wskazuje, że nie wszystkie nanodruty świecą z
jednakową intensywnością, a pewna ich część nie
świeci wcale. Co jednak najistotniejsze, nie ma
innych obiektów emitujących w energii 1.61 eV, a
to z kolei pozwala wnioskować, że cała emisja
optyczna w tej energii pochodzi od nanodrutów.
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1.43

eV

(nie

tej

energii

jest

rozłożony dość równomiernie na całej badanej powierzchni próbki. Oznacza to, że
pochodzi on z obszarów pomiędzy nanodrutami, gdzie znajduje się silnie zdefektowana
warstwa CdTe.
W celu uzupełnienia wiedzy na temat źródeł emisji, zbadano również emisję z
pojedynczych nanodrutów, Rysunek 15c-d. Pomiary te przeprowadzono na próbce
przygotowanej tak, jak opisano w rozdziale 3.5.2). Wynik pomiaru nie pozostawia
żadnych wątpliwości, zarówno co do źródła emisji w energii 1.61 eV, jak i jej jakości. Nie
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zaobserwowano za to żadnej emisji w energii 1.43 eV. Analogiczne badania
katodoluminescencji, przeprowadzono również na próbce bez otoczki, pasywującej stany
powierzchniowe. W widmie katodoluminescencji nie zaobserwowano emisji w energii
1.61 eV, zaobserwowano natomiast emisję w 1.43 eV. Ten wynik potwierdza, że linia 1.43
eV jest powiązana z warstwą CdTe osadzoną pomiędzy nanodrutami.
Powyższe należy rozumieć następująco – w cienkich nanodrutach bez bariery stosunek
powierzchni do objętości jest duży, a więc stany powierzchniowe odgrywają w tym
przypadku istotną rolę. Po nałożeniu otoczki, charakteryzującej się większą przerwą
energetyczną niż rdzeń, struktura energetyczna w kierunku radialnym przypomina
szeroką studnię kwantową. Obecność otoczki nie pozwala nośnikom dotrzeć do
powierzchni, przeważa więc rekombinacja promienista zachodząca w rdzeniu. W pracy
[28] pokazana jest wprawdzie emisja z nanodrutów CdTe bez otoczki, jednakże
rozważane tam nanodruty miały znacząco większą średnicę (>100nm), a co za tym idzie,
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spodziewamy się, że wpływ stanów powierzchniowych był tam znacznie mniejszy.
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Rysunek 16: Badanie katodoluminescencji nanodrutów CdTe/(Cd,Mg)Te o koncentracji magnezu w otoczce równej
0.32 i grubości otoczki 20 nm. Wykazują one emisję o różnej energii z różnych miejsc w tym nanodrucie. (a) widmo z
całego obszaru widocznego w (b) i (c). W (a) strzałki o odpowiednich kolorach oznaczają energie mapowania. (b) Mapa
katodoluminescencji w 1.71 eV i (c) 1.78 eV. Temperatura wszystkich pomiarów była równa 10K, prąd wiązki 500pA,
napięcie przyspieszające 15kV. W (b) i (c) pasek skali odpowiada 500 nm.

W przypadku katodoluminescencji z pojedynczych nanodrutów o dużej zawartości

magnezu w otoczce, analiza wykazała obecność wielu linii emisyjnych w obrębie jednego
nanodrutu, Rysunek 16. Energia emisji tych linii jest wyraźnie wyższa niż
niskotemperaturowa przerwa CdTe (1.6 eV). Koreluje się to z długim „ogonem” w
wysokiej energii, obserwowanym w badaniach fotoluminescencji próbki as-grown. Jak
widać na rysunku 14, podobny „ogon” można zaobserwować również w próbce
as-grown z nanodrutami o grubej otoczce. Rozsądnym wydaje się założenie, że
mechanizm powstawania tej emisji jest podobny w obu próbkach, wspólną zaś cechą obu
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próbek jest relatywnie duże naprężenie, spowodowane w jednym przypadku
niedopasowaniem sieciowym, w drugim zaś grubą otoczką.
Mapowanie katodoluminescencji w energiach odpowiadających kolejnym liniom
emisyjnym wskazywało inny obszar nanodrutu jako źródło emisji każdej z nich, Rysunek
16b. To oznacza, że ekscytony (pary elektron-dziura) o danej energii efektywnie
lokalizują się w konkretnych obszarach nanodrutu. Może być to spowodowane
rdzenia

nanodrutu, które uwidacznia się dopiero,
gdy wielkość tego naprężenia jest względnie
duża. Innym wytłumaczeniem może być
dyfuzja magnezu z otoczki do rdzenia w
strukturach zawierających w szczególności
względnie dużą koncentrację magnezu.
W

celu

porównania

katodoluminescencji

i

pomiarów

fotoluminescencji
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6
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wielu pojedynczych nanodrutów, Rysunek
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wnioskować,
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Rysunek 17: Statystyka linii emisyjnych z
pojedynczych nanodrutów CdTe/(Cd,Mg)Te o
zawartości 0.15(a) i 0.32(b) magnezu w otoczce
(czerwone kolumny), wykonana na podstawie badań
katodoluminescencji i porównana z odpowiadającymi
widmami fotoluminescencji ze zbioru nanodrutów
(por. Rysunek 14).

potwierdza, że całość emisji w energii 1.6 eV
dla nanodrutów z zawartością Mg w otoczce równą 0.15 i w energiach 1.6 eV - 1.9 eV w
przypadku struktur z zawartością Mg w otoczce równą 0.32, pochodzi od nanodrutów. W
przypadku istnienia innych źródeł światła w tych energiach, różnica pomiędzy statystyką
a emisją z próbki as-grown z pewnością byłaby zauważalna.
4.2.4) Właściwości optyczne – mikro-fotoluminescencja
Pojedyncze nanodruty zostały następnie zbadane przy pomocy mikro-fotoluminescencji.
Na rysunku 18 przedstawiony jest reprezentatywny wynik takich pomiarów dla
nanodrutu pochodzącego z próbki o zawartości magnezu w otoczce równej 0.15.
Podobnie jak w badaniu katodoluminescencji, zaobserwowane linie emisyjne
charakteryzują się niewielką szerokością spektralną, wynoszącą około 3 meV i energią
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emisji około 1.6 eV. Poza główną linią w energii 1.61 eV, odpowiadającą emisji
ekscytonowej, można zauważyć także linie emisyjne w niższej i wyższej energii,
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pochodzące najprawdopodobniej od kompleksów multiekscytonowych (rysunek 18a).
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Rysunek 18: (a) Emisja z pojedynczego nanodrutu w badaniu mikro-fotoluminescencji. Energia emisji jest zgodna z
niskotemperaturową przerwą CdTe, zaś szerokość spektralna wynosi kilka meV (b) anizotropia polaryzacji emisji tej
samej linii, wskazująca na wysoką polaryzację liniową. Zarówno wysoki stopień polaryzacji liniowej jak i niska
szerokość spektralna wskazują na wysoką jakość badanej nanostruktury. Temperatura pomiaru była równa 10 K.

Najważniejszym

wynikiem

badań

pojedynczych

nanodrutów

metodą

mikro-

fotoluminescencji było wyznaczenie stopnia polaryzacji, zgodnie z równaniem (1).
Badanie anizotropii polaryzacji emisji ekscytonowej wykazało, że stopień polaryzacji
liniowej jest bardzo wysoki; jego reprezentatywny wynik przedstawiono w formie
wykresu na rysunku 18b. Statystyka wykonana na 10 różnych nanodrutach wykazała
wartość ρ w przedziale 0.85 – 0.95. Tak wysoki stopień polaryzacji jest konsekwencją
kombinacji dwóch czynników – po pierwsze lekkodziurowego stanu podstawowego (co
zostanie wykazane w kolejnym rozdziale) i kontrastu dielektrycznego, obecnego
pomiędzy nanodrutem a jego otoczeniem [34].
Jako że po opisanej w rozdziale 3.5.2) procedurze koszenia, nanodruty są rozłożone na
powierzchni w losowych kierunkach, dopiero porównanie anizotropii w emisji i
pobudzaniu pozwala nam wyciągnąć wniosek o kierunku polaryzacji względem osi
nanodrutu. Po przeprowadzeniu tej analizy, jednoznacznie obserwujemy, że oś
nanodrutu i kierunek polaryzacji liniowej emisji pokrywają się ze sobą.
4.2.5) Podsumowanie tego rozdziału
Przy pomocy układu do epitaksji z wiązek molekularnych wytworzylismy wysokiej
jakosci nanodruty CdTe. Aktywowalismy ich luminescencję poprzez nałozenie otoczki
(Cd,Mg)Te. Potwierdzilismy jednoznacznie, ze luminescencja w energii odpowiadającej
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przerwie energetycznej CdTe pochodzi wyłącznie od nanodrutow. Pokazalismy, ze energia
emisji oraz jej charakterystyka zalezą od grubosci i składu otoczki. Co najistotniejsze,
badana emisja optyczna związana z przerwą CdTe w pojedynczych nanodrutach
CdTe/(Cd,Mg)Te o optymalnej strukturze otoczki ma bardzo wysoką polaryzację liniową
wzdłuz osi nanodrutu, linie emisyjne są względnie wąskie, a emisja defektowa nie
występuje.
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4.3) Nanodruty (Cd,Mn)Te/(Cd,Mg)Te z blendy cynkowej
W tej częsci pracy moj wkład polegał juz na wykonaniu większosci struktur w układzie do
MBE, przeprowadzeniu większosci pomiarow optycznych oraz ich opracowaniu.
Wykonałem rowniez obliczenia teoretyczne struktury pasmowej w napręzonym
nanodrucie w punkcie  strefy Brillouina opisane w rozdziałach 5) i 6). Powyzsze
czynnosci wykonywałem pod kierunkiem mojego promotora, dr. hab. Piotra Wojnara.
Pomiary magneto-optyczne pojedynczych nanodrutow wykonałem w Instytucie Fizyki
Doswiadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego w zespole prof. dr hab. Piotra Kossackiego
przy udziale jego Wspołpracownikow oraz mojego promotora, dr. hab. Piotra Wojnara.
Obrazowanie TEM zostało wykonane przez dr hab. Sławomira Kreta i mgr inz. Annę Kaletę.
Przy częsci wzrostow oraz pomiarow fotoluminescencji wspołpracowałem ze studentką
Uniwersytetu Warszawskiego, Emmą Grodzicką.
4.3.1) Wzrost i struktura
Wzrost tych nanostruktur nie różnił się jakościowo od opisanych w poprzednim rozdziale
nanodrutów

CdTe/(Cd,Mg)Te.

Na

przygotowanym

uprzednio

podłożu

przeprowadziliśmy procedurę wzrostu „podstawek” ZnTe, prowadzącą do wyznaczenia
temperatury odniesienia dla konkretnego procesu (szczegółowy opis w rozdziale 3.5.1)),
potem zaś obniżyliśmy temperaturę o 55°C i rozpoczęliśmy wzrost rdzenia (Cd,Mn)Te,
który trwał 40 minut. W porównaniu do wzrostu nanodrutów CdTe opisanych w
poprzednim rozdziale, główną różnicą było otworzenie komórki efuzyjnej Mn. W
zależności od konkretnego procesu, zawartość manganu w nanodrutach kontrolowana
była przez temperaturę komórki efuzyjnej manganu, TMn, która z kolei kontroluje
wielkość strumienia cząsteczkowego manganu. Temperaturę TMn zmienialiśmy we
względnie niewielkim zakresie od 760°C do 810°C. Na podstawie wcześniejszych badań
struktur warstwowych spodziewaliśmy się, że zawartość manganu w nanodrutach będzie
wynosiła maksymalnie kilka procent. W ostatnim kroku obniżyliśmy temperaturę o
kolejne 35°C i osadziliśmy otoczkę (Cd,Mg)Te.
W efekcie powyzszej procedury powstały nanostruktury o sredniej długosci 2.1 µm i
srednicy około 100 nm, na co składa się rdzen wraz z otoczką. Sam rdzen miał srednią
srednicę około 30 nm, co sprawdzilismy na probce referencyjnej zawierającej nanodruty
(Cd,Mn)Te bez otoczki. Wynika stąd, ze otoczka ma w tym przypadku srednią grubosc
około 35 nm.
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Badania TEM wykazały, że nanodruty
mają strukturę blendy cynkowej z

(a)

bardzo niewielką liczbą defektów,
podobnie

jak

nanodruty

niedomieszkowane

manganem,

opisane w poprzednim rozdziale. W
tym

przypadku

średnia

długość

wynosi 2.1 µm zaś średnia średnica –
105 nm. Oznacza to, że grubość
otoczki wynosi około 30 nm. W
większości

z

zaobserwować

(b)

nich

można

zgrubienie

na

wierzchołku – jest ono efektem
wzrostu w niższej temperaturze.
Wtedy w okolicy katalizatora wzrost
osiowy w modzie para ciecz ciało stałe

(c)

oraz epitaksjalny wzrost w kierunku
radialnym

zaczynają

konkurować,

ze

skutkując

sobą
dość

losowymi kształtami.
Rysunek 19: (a) Obraz SEM z próbki as-grown w przekroju.
Można zaobserwować wyraźnie nadbudowane końcówki
pochodzące z niskotemperaturowego wzrostu otoczki. (b) obraz
TEM pojedynczego nanodrutu oraz (c) zbliżenie w trybie
HRTEM, ukazujące wysokiej jakości strukturę blendy cynkowej.
Paski skali odpowiadają kolejno 1 µm, 1 µm, 20 nm.

Szacowana na podstawie parametrów
wzrostu

zawartość

manganu

w

rdzeniu nanodrutu to około 0.01-0.03,
dobrana

tak,

aby

uzyskać

rozcieńczony półprzewodnik magnetyczny. W celu znalezienia optymalnej dla naszych
potrzeb zawartości manganu, wykonaliśmy kilka próbek różniących się temperaturą
komórki manganowej (TMn), a więc i jego zawartością.
4.3.2) Identyfikacja emisji optycznej
Domieszkowanie

nanodrutów

CdTe

manganem

widoczne

jest

w

pomiarach

fotoluminescencji niskotemperaturowej, gdyż dodatek Mn zmienia wartość przerwy
energetycznej CdTe. Czyste MnTe ma wprawdzie inną strukturę krystaliczną (o symetrii
heksagonalnej) niż CdTe (które zazwyczaj krystalizuje w strukturze kubicznej), ale w [59]
pokazano, że do koncentracji manganu na poziomie 0.15, charakterystyka optyczna nie
ulega gwałtownym zmianom. Zmienia się natomiast przerwa energetyczna związku Cd1xMnxTe.

Z przytoczonej publikacji wynika, że niskotemperaturowa przerwa energetyczna
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w tym związku zmienia się w przybliżeniu liniowo, osiągając 2.4 eV dla x = 0.5. Znając
zatem energię emisji krawędziowej (Cd,Mn)Te można łatwo oszacować koncentrację
manganu w tym półprzewodniku.
Na rysunku 20 można zobaczyć widma fotoluminescencji serii próbek, w których
zmienialiśmy jedynie zawartość manganu. Widać wyraźnie, że wraz ze wzrostem
temperatury komórki manganowej, a więc ze wzrostem strumienia manganu, maksimum
emisji wyraźnie przesuwa się w stronę wyższych energii. Po przeliczeniu na podstawie
wcześniej przedstawionych wielkości uzyskuje się wartość koncentracji manganu od
0.006 (TMn = 760°C) do 0.026 (TMn = 800°C), co bardzo dobrze odpowiada założonym

Intensywność PL (a.u.)

poziomom domieszkowania.
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Rysunek 20: Znormalizowane widma fotoluminescencji w funkcji temperatury komórki manganowej, T Mn. Widać
wyraźne przesunięcie w stronę wyższych energii wraz ze wzrostem temperatury komórki manganowej. Pobudzenie
laserem o długości fali 532 nm, temperatura pomiaru 10 K.

Na powyższym wykresie, poza przesuwającym się maksimum emisji, widać również
szerokie maksimum w niższej energii. Aby dokonać identyfikacji wszystkich linii
emisyjnych

zastosowaliśmy,

podobnie

jak

w

poprzednim

rozdziale

pomiar

niskotemperaturowej katodoluminescencji, którego wyniki zostały zaprezentowane na
rysunku 21.
Badania katodoluminescencji wykazały, że emisja w energii odpowiadającej maksimum
widma fotoluminescencji, pochodzi istotnie emisji od nanodrutów. W przypadku próbki
o zawartości manganu zadanej przez TMn=760°C jest to emisja w 1.616 eV, rysunek 21b.
44

Emisję w nieco niższej energii, 1.579 eV, można przypisać trudnym do zidentyfikowania
obiektom, znajdującym się pomiędzy nanodrutami, rysunek 21c. Natomiast emisja w
1.43 eV jest dość jednorodnie rozłożona na powierzchni i pochodzi od zdefektowanej

Intensywność CL (a.u.)

warstwy CdTe, jak pisałem już w poprzednim rozdziale.
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Rysunek 21: Analiza emisji katodoluminescencji z próbki as-grown. (a) widmo emisji, gdzie strzałkami oznaczono
energie mapowania, (b)-(d) mapy katodoluminescencji odpowiadające energiom: (b) E = 1.616 eV, (c) E = 1.579 eV
(d) E = 1.445 eV. Widać wyraźnie, że jedynie w energii 1.616 eV emisja pochodzi od nanodrutów. Paski skali we
wszystkich przypadkach odpowiadają 1 µm, napięcie przyspieszające było równe 15 kV, prąd wiązki 500 pA,
temperatura pomiaru – 10 K.

Zbadaliśmy również emisję z pojedynczych nanodrutów (Cd,Mn)Te/(Cd,Mg)Te typu
rdzeń/otoczka (Rysunek 22) – składa się ona z jednej, względnie ostrej linii o szerokości
kilku meV. Obszar emitujący w tej długości fali jest wydłużony i mieści się w dolnej części
nanodrutu, obejmując przy tym większą jego część. Te obserwacje zgadzają się z
wynikami pomiarów nanodrutów niedomieszkowanych opisanych w poprzednim
rozdziale i świadczą o wysokiej jakości optycznej badanych nanostruktur. Energia emisji,
zgodnie

z

przewidywaniami,

jest

przesunięta

w

stosunku

do

nanodrutów

niedomieszkowanych; nie zaobserwowano przy tym, żadnej emisji pochodzącej od
defektów.
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Rysunek 22: Pomiar katodoluminescencji pojedynczego nanodrutu. (a) spektrum z całego obszaru (b), (b) mapa
monochromatycznej katodoluminescencji wykonana w 1.615 eV, (c) schemat badanej struktury. Temperatura pomiaru
10 K, napięcie przyspieszające 15 kV, prąd wiązki 200 pA.

Wyniki powyższych badań potwierdzają, że obecność jonów manganu na poziomie kilku
procent nie wpływa istotnie na właściwości emisji optycznej nanodrutów. Jedynym
efektem jaki zaobserwowaliśmy, jest zmiana energii emisji, związana ze zmianą przerwy
energetycznej.
4.3.3) Pomiary magneto-optyczne
Wprowadzenie do nanodrutów jonów manganu miało bardzo konkretny cel – znaczące
zwiększenie wartości rozszczepienia Zeemana. Jest to dobrze znany i opisany już efekt,
występujący w objętościowych rozcieńczonych półprzewodnikach magnetycznych [60].
Skutkuje on zwiększeniem rozszczepienia nawet o dwa rzędy wielkości na skutek
oddziaływania wymiany s,p-d między jonami magnetycznymi Mn2+ i nośnikami
pasmowymi. Dokładniejszy opis tego zjawiska zamieściłem w rozdziale 5.2). Ogólnym
wnioskiem płynącym z zawartych tam rozważań, jest obserwacja, że wartość
rozszczepienia jest proporcjonalna do średniej magnetyzacji wewnątrz badanego
obiektu, równanie (38).
Z drugiej strony, magnetyzacja jest bardzo wrażliwa na efektywną temperaturę podsieci
manganowej, która może być łatwo zmieniona poprzez zmianę mocy pobudzania
optycznego. Ten efekt ma źródło w transferze energii z nośników generowanych poprzez
wzbudzenie optyczne do jonów manganu, co zaprezentowano na przykład dla studni
kwantowej [61] czy kropek kwantowych [62] [63], zbudowanych z rozcieńczonych
półprzewodników magnetycznych. Wynika stąd, że silna zależność rozszczepienia
Zeemana od mocy pobudzania optycznego stanowi dowód na to, że oddziaływanie
wymienne s,p-d istotnie jest przyczyną gigantycznego rozszczepienia Zeemana w badanej
nanostrukturze. W przypadku układu eksperymentalnego użytego w przypadku tego
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doktoratu, zmiana mocy pobudzania znacznie lepiej nadaje się do kontroli temperatury
niż zmiana temperatury całego układu ze względu na znacząco lepszą stabilność tego
rodzaju pomiarów.
Pierwszym krokiem do sprawdzenia czy ten efekt występuje, było skanowanie przy
pomocy lasera wcześniej przygotowanej próbki z pojedynczymi nanodrutami
przygotowanej w procedurze „koszenia” opisanej w rozdziale 3.5.2). Po odnalezieniu
dobrze oddzielonej i intensywnej linii emisyjnej wyznaczono kierunek osi nanodrutu w
laboratoryjnym układzie współrzędnych poprzez analizę anizotropii polaryzacji emisji,
tak jak opisałem w rozdziale 3.3.1). Wszystkie mierzone linie emisyjne wykazywały
wysoki (0.8 – 0.9) stopień polaryzacji emisji, podobnie jak w przypadku nanodrutów
opisanych w poprzednim rozdziale.
Wyznaczenie kierunku osi w układzie współrzędnych laboratorium pozwoliło na
zmierzenie zależności fotoluminescencji od pola przyłożonego pod odpowiednim kątem
do osi nanodrutu w konfiguracji, którą opisałem w rozdziale 3.3.2).
Na rysunku 23 można zobaczyć zależność rozszczepienia Zeemana emisji ekscytonowej
pojedynczego nanodrutu (Cd,Mn)Te/(Cd,Mg)Te w funkcji mocy pobudzania. Pole
magnetyczne przyłożone jest prostopadle do osi nanodrutu. Obserwujemy tutaj, że
wielkość przesunięcia energetycznego linii od pojedynczego nanodrutu w polu
magnetycznym silnie zależy od mocy pobudzania. Efektywna temperatura podsieci
manganowej została wyznaczona dla każdego pomiaru i wyrysowana na wykresie
wewnętrznym (Rysunek 23, inset). Wyznaczenie efektywnej temperatury jest oparte o
obliczenia przedstawione w rozdziale 6.2). Poza temperaturą podsieci manganowej,
dwoma dodatkowymi parametrami w dopasowaniu są koncentracja manganu w rdzeniu
xmn=0.015 oraz rozszczepienie dziur ciężkich i lekkich ΔLH = 6.5 meV (por. równanie (50)).
Były one stałe dla każdego dopasowania w tej serii pomiarów.
Jak widać, wraz ze wzrostem mocy znacząco zmniejsza się rozszczepienie Zeemana, co
potwierdza, że przyczyną obserwowanego efektu jest oddziaływanie wymienne s,p-d
między nośnikami pasmowymi a jonami magnetycznymi. Temperatura efektywna
zmienia się w zakresie od 5 K do 20 K, zaś jej wartość zależy od mocy pobudzania.
W niskich polach, tj. poniżej 0.5 T można zaobserwować istotne odchylenie od liniowej
zależności rozszczepienia Zeemana. Efekt ten najprawdopodobniej bierze się z
efektywnego grzania spinów Mn (spin heating effect) przez nośniki generowane przez
światło, podobnie jak w przypadku kropek kwantowych [63]. Inny efekt, który mógłby
być odpowiedzialny za podobny kształt tej zależności, to formowanie się magnetycznego
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polaronu [64]. Ten efekt możemy jednak wykluczyć, gdyż nie zaobserwowano
przesunięcia emisji w stronę wyższych energii przy rosnącej mocy pobudzania w
zerowym polu magnetycznym. Taka zależność mogłaby wskazywać na zniszczenie
porządku magnetycznego w polaronie poprzez podniesienie efektywnej temperatury
spinów manganu.
Podczas późniejszych badań (w doświadczeniach, które opisałem w rozdziale 4.4.5), sam
wynik nie został zaprezentowany) przeprowadziłem podobny, lecz nieco zmodyfikowany
eksperyment, który dodatkowo potwierdził powyższe obserwacje. Użyłem pobudzania
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Rysunek 23: Energia emisji z pojedynczego nanodrutu w funkcji pola magnetycznego oraz mocy pobudzania. Można
zauważyć istotne zmniejszenie gigantycznego efektu Zeemana wraz ze wzrostem mocy, co wskazuje na wzrost
temperatury efektywnej podsieci manganu. W powyższej serii pomiarów pole magnetyczne było skierowane pod
prostopadle do osi nanodrutu. Ciągłe linie odpowiadają dopasowaniu do danych eksperymentalnych, a dane z tego
dopasowania są zaprezentowane na wewnętrznym wykresie. Temperatura układu w trakcie pomiarów była równa 1.6
K. Próbkę pobudzano laserem o długości fali 515 nm. W powyższych dopasowaniach użyto następujących wartości:
xMn=0.015, ΔLH=6.5 meV.

impulsowego, czego skutkiem było obniżenie średniej mocy na próbce przy
jednoczesnym zachowaniu mocy chwilowej w impulsie. Zabieg ten umożliwił obserwację
zjawisk odpowiednich dla wysokiej mocy pobudzania bez zbędnego nagrzewania układu
(chodzi tu o obserwację ekscytonu B, por. Rysunek 34). Okazało się jednak, że zgodnie z
zaprezentowanym wcześniej rozumowaniem, przesunięcie Zeemana było jednakowo
małe w przypadku ciągłego i impulsowego pobudzania.
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W kolejnym kroku przeprowadziliśmy serię pomiarów pojedynczych nanodrutów, w
których pole przykładane było prostopadle i równolegle do osi nanodrutu. Rysunek 24
prezentuje wynik takiego pomiaru dla typowej linii emisyjnej. Widać wyraźnie, że energia
emisji w polu 2T, niezależnie od kąta znacząco różni się od energii w polu zerowym,
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rysunek 24b. Przesunięcie to jest w dobrym przybliżeniu liniowe w funkcji pola, co widać
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Rysunek 24: (a) zależność energii emisji ekscytonowej z pojedynczego nanodrutu od pola magnetycznego w
konfiguracji równoległej (czarne punkty) i prostopadłej (czerwone punkty) do osi nanodrutu. Linią ciągłą oznaczono
dopasowanie, przeprowadzone zgodnie z procedurą opisaną wcześniej. (b) znormalizowane spektrum z pomiaru w (a)
dla pola 0 T (czarna krzywa), 2 T wzdłuż osi nanodrutu (zielona krzywa) oraz 2 T w poprzek osi nanodrutu (czerwona
krzywa). Temperatura pomiarów była równa 1.6 K, długość fali pobudzania była równa 515 nm.

wyraźnie na rysunku 24a. Co więcej, przesunięcie w polu prostopadłym jest znacząco
większe niż w polu równoległym, zaś stosunek przesunięć (prostopadłe/równoległe)
wynosi 1.5-1.8 w zależności od badanego nanodrutu.
Zaobserwowana anizotropia rozszczepienia Zeemana zgadza się bardzo dobrze z naszymi
przewidywaniami teoretycznymi. Można ją wytłumaczyć ułożeniem pasm w punkcie 
strefy Brillouina, z którego obserwowane są przejścia optyczne, a w szczególności
poprzez obecność rozszczepienia pasm dziur ciężkich i lekkich, którego wartość opisuje
parametr ΔLH. Poprzez wartość dodatnią tego rozszczepienia przyjęliśmy stan, w którym
dziury lekkie są stanem podstawowym, zaś wartość ujemna oznacza sytuację odwrotną.
W przypadku bardzo dużego ΔLH, rozszczepienie spinowe lekkich dziur powinno być
dokładnie dwukrotnie większe w polu prostopadłym, niż ich rozszczepienie w polu
równoległym. W paśmie przewodnictwa rozszczepienie nie zależy od kierunku pola.
Samo rozszczepienie jest proporcjonalne do wartości całki wymiany dla odpowiednich
nośników (por. równania (39)).
W takim przypadku, stosunek przesunięcia energii emisji w polach prostopadłym i
równoległym może być opisany prostą zależnością:
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𝐽𝑠−𝑑 + 2 ∙ 𝐽𝑝−𝑑
𝐽𝑠−𝑑 + 𝐽𝑝−𝑑

(3)

Wynosi on 1.8 dla objętościowych wartości całek wymiany Js-d = 220 meV oraz
Jp-d = -880 meV. W przypadku, gdy ΔLH jest równa 0 (tj. dziury lekkie i ciężkie są
zdegenerowane dla k = 0), rozszczepienie Zeemana powinno być izotropowe, a stosunek
przesunięć równy 1. Zmierzone wartości w zakresie 1.5 - 1.8 wypadają pomiędzy tymi
dwoma skrajnymi przypadkami, co oznacza, że wartość ΔLH nie jest bardzo duża, jest
natomiast określona przez naprężenie w konkretnym nanodrucie, tak jak opisuję to w
rozdziale 5.1.3). W związku z tym, zewnętrzne pole magnetyczne przyłożone prostopadle
do osi nanodrutu indukuje pewną domieszkę dziur ciężkich do stanu podstawowego.
Należy podkreślić w tym miejscu, że obserwowana w tym eksperymencie większa
wartość rozszczepienia Zeemana dla pola magnetycznego przyłożonego w kierunku
prostopadłym do osi kwantyzacji niż ta w polu równoległym świadczy o lekkodziurowym
stanie podstawowym emisji ekscytonowej. Gdyby emisję obserwowano z ekscytonów
ciężkodziurowych, efekt byłby odwrotny, tj. większe rozszczepienie zaobserwowano by
w polu równoległym niż w prostopadłym. Taka obserwacja została eksperymentalnie
potwierdzona w nanodrutach core/shell (Zn,Mn)Te/(Zn,Mg)Te [65] które charakteryzują
się rozciągającym naprężeniem rdzenia.
Wielkość rozszczepienia Zeemana opisują wspomniane wcześniej wzory (39). Są w nich
obecne dwa parametry dopasowania – xMn – zawartość manganu w rdzeniu nanodrutu i
TMn – temperatura podsieci manganowej (efektywna). xMn odpowiada za wielkość
rozszczepienia Zeemana wysycenia, tzn. kiedy momenty magnetyczne wszystkich jonów
Mn ustawione są przez pole magnetyczne w jednym kierunku, TMn natomiast opisuje jak
szybko wysycenie zostanie osiągnięte, co jest opisane funkcją Brillouina, B5/2 [60] oraz
równanie (34). W relatywnie niskim polu, a takie przypadki rozpatrujemy w tym
eksperymencie, niemożliwe jest rozróżnienie wpływu tych dwóch parametrów osobno.
W niektórych nanodrutach zaobserwowano niewielki trend sugerujący wysycanie się
rozszczepienia Zeemana w okolicy 2 T, jednakże było ono zbyt małe, aby wyciągnąć na tej
podstawie wiarygodne wnioski.
Procedura dopasowania do danych doświadczalnych przebiega następująco:
Ze względu na wspomniany brak rozróżnialności wpływu xMn i TMn, zakładam nominalną
zawartość manganu na poziomie 0.015 (wyznaczoną na podstawie energii emisji w
zerowym polu, Rysunek 20). TMn oraz xMn definiują w tej sytuacji efektywny czynnik
Landé’go (g-factor, równania (40)) dla emisji ekscytonowej w zewnętrznym polu
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magnetycznym przyłożonym równolegle do osi nanodrutu, gdyż jak wspomniałem
wcześniej, dopiero prostopadłe pole wprowadza mieszanie stanów dziurowych.
Dopasowanie do danych w równoległym polu pozwala więc wyznaczyć wartość TMn. Na
rysunku 24a odpowiada to czarnej prostej.
W drugim kroku analizuję pozycję spektralną linii emisyjnej w polu prostopadłym.
Jedynym parametrem dopasowania w tym przypadku pozostaje wartość rozszczepienia
dziur ciężkich i lekkich, ΔLH, zaś TMn oraz xMn pozostają te same. W przypadku rysunku 24a
odpowiada to czerwonej prostej. Parametry dopasowania na rysunku 24: xMn = 0.015,
TMn=5.4 K, ΔLH = 9.9 meV. Analizując większą próbę nanodrutów znajdujemy, że ΔLH
przyjmuje wartości w przedziale od 6 meV do 15 meV.
W ostatnim kroku procedury eksperymentalnej, pole magnetyczne jest obracane w
płaszczyźnie XZ przy zachowaniu stałej wartości indukcji B = 2 T (por. Rysunek 6). W
trakcie obrotu, co 4°, mierzone jest spektrum fotoluminescencji w niskiej temperaturze.
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Rysunek 25: Fotoluminescencja z pojedynczego nanodrutu w polu 2 T w funkcji kąta pola magnetycznego. (a) wynik
eksperymentu, (b) wynik obliczeń teoretycznych opisanych wcześniej. Wartości parametrów dopasowania były równe
xMn=0.015, TMn=5.4 K, ΔLH = 9.9 meV. Temperatura układu była równa 1.6 K, długość fali pobudzania była równa 515
nm.

nanodrucie, co pomiar z rysunku 24, został zaprezentowany na rysunku 25. Wszystkie
mierzone nanodruty prezentowały podobne zachowanie. Widać wyraźnie, że pozycja linii
emisyjnej silnie zależy od kąta pola magnetycznego względem osi nanodrutu –
przesunięcie Zeemana zmienia się od 4meV do 7meV.
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Na rysunku 26a wyrysowano pozycję spektralną wyznaczoną z danych doświadczalnych
na rysunku 25, zaś czarną strzałką zaznaczono kierunek osi nanodrutu. Dla porównania,
na rysunku 26b wyrysowano zależność anizotropii polaryzacji emisji, użytą do
wyznaczenia osi nanodrutu w laboratoryjnym układzie odniesienia; strzałką zaznaczono
wyznaczoną na podstawie tego pomiaru oś nanodrutu. Z danych tych jednoznacznie
widać, że największe przesunięcie Zeemana obserwuje się, gdy pole magnetyczne jest
przyłożone w kierunku prostopadłym, zaś najmniejsze w kierunku równoległym do osi
nanodrutu. Ciągłą linią na wykresie 26 zaprezentowano wynik obliczeń opisanych
wcześniej, dla których również użyto wartości xMn = 0.015, TMn = 5.4 K, ΔLH = 9.9 meV. Jak
widać, wyniki obliczeń bardzo dobrze zgadzają się z danymi eksperymentalnymi, co
potwierdza
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Rysunek 26: Porównanie danych eksperymentalnych z rysunku 26 (a) oraz danych anizotropii polaryzacji, dzięki
którym wyznaczono oś nanodrutu, (b). Na wykresach (a) oraz (b) punktami oznaczono dane doświadczalne, zaś ciągłą
linią dopasowanie. Widać bardzo dobrą zgodność przewidywań teoretycznych zachowania stanu lekkodziurowego w
polu magnetycznym – największe rozszczepienie ma miejsce dla pola prostopadłego. Wartości parametrów
dopasowania były równe xMn=0.015, TMn=5.4 K, ΔLH = 9.9 meV. Temperatura układu była równa 1.6 K, długość fali
pobudzania była równa 515 nm.

4.3.4) Dyskusja
Wyniki tych eksperymentów wskazują, że wartość rozszczepienia dziur ciężkich i lekkich
mieści się w zakresie od 6 meV do 15 meV i zależy od konkretnego nanodrutu. Poza
naprężeniem, na wielkość tego rozszczepienia mogłoby się przyczyniać jednowymiarowe
ograniczenie kwantowe bądź mieszanie stanów wzbudzonych [66]. Warto zatem
oszacować, czy wyznaczone eksperymentalnie wielkości rozszczepienia pasm dziur
ciężkich i lekkich można wytłumaczyć tylko naprężeniem, czy też należy wprowadzić
poprawki na inne efekty. Zastosowaliśmy w tym celu analityczną formułę opracowaną w
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[67], bezpośrednio wiążącą położenie pasm dziur ciężkich i lekkich oraz grubość i
niedopasowanie sieciowe pomiędzy rdzeniem i otoczką.
Dla przykładu, wartość ΔLH dla typowego nanodrutu o średnicy rdzenia 40nm, grubości
otoczki równej 30 nm oraz koncentracji magnezu w tej warstwie równej 0.2 wynosi 8
meV. Poprzez zmianę grubości rdzenia w zakresie 20-50 nm, grubości otoczki w zakresie
30-50 nm oraz koncentracji magnezu 0.2-0.3, co mieści się w obserwowanych
eksperymentalnie wartościach, otrzymuje się ΔLH w zakresie 6-15 meV. Stąd możemy
wysunąć wniosek, że samo naprężenie jest wystarczające dla wyjaśnienia wartości ΔLH i
nie ma przesłanek, aby uwzględniać inne możliwe źródła tego rozszczepienia.
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Rysunek 27: Przykłady obliczeń rozszczepienia dziur ciężkich i lekkich dla nanodrutów CdTe/(Cd,Mg)Te w funkcji
różnych parametrów. (a) grubość otoczki jest równa 30 nm, zawartość Mg = 0.2, (b) grubość rdzenia była równa 30
nm, zawartość Mg = 0.2, (c) grubość rdzenia była równa 30 nm, grubość otoczki była równa 30 nm.

W przypadku powyższych obliczeń, zakładaliśmy, że główny wkład do naprężenia w
nanodrucie wprowadza składowa wzdłuż osi nanodrutu (εZZ), która skutkuje
rozszczepieniem dziur ciężkich i lekkich, gdy oś symetrii jest zbieżna z osią nanodrutu. To
założenie jest właściwe dla idealnego nanodrutu typu rdzeń/otoczka. W takim
nanodrucie naprężenie w płaszczyznach XX i YY jest niewielkie ze względu na
konkurencyjne wpływy, pochodzące bezpośrednio od różnicy stałych sieci oraz
pośrednio, poprzez „dążenie” do utrzymania stałej objętości komórki elementarnej przy
naprężeniu wzdłuż osi [55]. Naprężenia w pozostałych kierunkach są albo znikome albo
niemożliwe do wykrycia w naszym układzie eksperymentalnym, co dyskutuję dokładniej
w rozdziale 6.2).
4.3.5) Podsumowanie tego rozdziału
Zaobserwowaliśmy emisję z lekkodziurowych ekscytonów w wysokiej jakości
nanodrutach typu rdzeń/otoczka (Cd,Mn)Te/(Cd,Mg)Te wytworzonych w układzie do
epitaksji z wiązek molekularnych. Efekt ten potwierdziliśmy poprzez pomiar emisji
optycznej z pojedynczych nanodrutów w zewnętrznym polu magnetycznym,
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przykładanym wzdłuż i prostopadle do osi nanodrutu. Kluczową własnością, wskazującą
na emisję z lekkodziurowego ekscytonu, jest wzrost rozszczepienia Zeemana w polu
prostopadłym do osi, spowodowany przez mieszanie stanów w paśmie walencyjnym.
Wartości rozszczepienia dziur ciężkich i lekkich przyjmują wartości z przedziału 6 meV –
15 meV, w zależności od konkretnego przypadku. Najistotniejszym czynnikiem,
odpowiedzialnym za rozszczepienie dziur ciężkich i lekkich w paśmie walencyjnym jest
naprężenie, mające źródło w niedopasowaniu sieciowym rdzenia i otoczki. Wpływ innych
czynników nie został przy tym jednoznacznie wykluczony. Nie może być on jednak istotny
gdyż po uwzględnieniu wpływu naprężenia, zakładając rozsądne parametry nanodrutów
takie jak grubość rdzenia oraz grubość i skład otoczki, jesteśmy w stanie uzyskać
zmierzone eksperymentalnie wartości rozszczepienia ΔLH.
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4.4) Nanodruty CdTe/(Cd,Mg)Te i (Cd,Mn)Te/(Cd,Mg)Te o strukturze
wurcytu
W przypadku nanodrutow o strukturze wurcytu, mojego autorstwa jest przewazająca
większosc badan. Zaobserwowałem fakt zmiany struktury krystalicznej nanodrutow przy
okazji wykonywania innych eksperymentow. Wykonałem odpowiednie probki, aby
dokładniej zbadac to zjawisko. Przeprowadziłem badania emisji optycznej przy pomocy
fotoluminescencji, mikro-fotoluminescencji oraz katodoluminescencji. Dodatkowo, udało
mi się wykonac badania katodoluminescencji skorelowanej z mikroskopią TEM. Było to
mozliwe dzięki wykonaniu specjalnego stolika do mikroskopii SEM mojego pomysłu,
przystosowanego do obrazowania siatek, uzywanych w badaniach nanodrutow w TEM.
Badania TEM wskazanych przeze mnie struktur wykonała mgr inz. Anna Kaleta. Pomiary
magneto-optyczne przeprowadziłem w Instytucie Fizyki Doswiadczalnej Uniwersytetu
Warszawskiego w zespole prof. dr hab. Piotra Kossackiego przy udziale jego
Wspołpracownikow.
4.4.1) Wzrost
Wzrost nanodrutów CdTe o strukturze wurcytu przebiegał podobnie do wzrostów
opisanych w poprzednich rozdziałach, z kilkoma istotnymi zmianami. Podobnie jak
wcześniej, proces zaczyna się od opisanej już procedury wzrostu podstawek ZnTe. W
następnym kroku wprowadzono pierwszą modyfikację procedury – temperatura podłoża
została obniżona o 40-45°C w stosunku do temperatury wzrostu ZnTe, tj. była o około
15°C wyższa niż w przypadku wzrostu nanodrutów o strukturze blendy cynkowej. W
takich warunkach hodowano CdTe lub (Cd,Mn)Te przez 40 minut. Po tym procesie
temperaturę podłoża obniżono o kolejne 45°C i po 10 minutach stabilizacji temperatury
hodowano (Cd,Mg)Te przez 10 minut. W trakcie całego procesu, stosunek strumieni
Te/Cd był utrzymywany na poziomie 1.3. Temperatura komórki Mn była
eksperymentalnie dobrana, aby uzyskać jego zawartość na poziomie około 0.01 do
pomiarów w polu magnetycznym. Tak jak w przypadku nanodrutów o strukturze blendy
cynkowej, nie zaobserwowano tutaj wpływu obecności jonów Mn na morfologię
nanodrutów.
Należy tu wspomnieć o pracy [28], w której również opisano wzrost wurcytowych
nanodrutów CdTe przy użyciu innej techniki, a mianowicie fizycznego osadzania z fazy
gazowej.

W

tym

eksperymencie

wzrost

nanodrutów

o

strukturze

wurcytu

zaobserwowano w temperaturze niższej niż nanodrutów o strukturze blendy cynkowej,
a więc odwrotnie niż w eksperymencie przeprowadzonym w ramach tego doktoratu przy
użyciu epitaksji z wiązek molekularnych. Wyjaśnienie tego fenomenu nie jest
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jednoznaczne, choć przyczyna wydaje się leżeć w zasadniczo innych technikach wzrostu
zastosowanych w obu przypadkach. W pracy [28] wzrost odbywał się na szkle fluorowym,
katalizatorem były krople cyny, zaś powstałe struktury miały grubość rzędu kilkuset
nanometrów i długość rzędu 10 mikrometrów. Były więc znacząco różne od nanostruktur
opisanych w tym doktoracie. Dynamika wzrostu nanodrutów w różnych fazach
krystalicznych, w tym w fazie wurcytu i blendy cynkowej jest ostatnio tematem budzącym
spore zainteresowanie. Warto się tutaj odnieść do najnowszych prac [68] [69], w których
ten problem jest rozważany. Jednym z najważniejszych wniosków płynących z
eksperymentów tam przeprowadzonych, jest to, że to geometria ciekłej kropli w
mechanizmie para-ciecz-ciało stałe definiuje, jaką strukturę krystaliczną będzie miał
nanodrut. Kolejnym istotnym wnioskiem jest to, że wzrost struktury wurcytu ma miejsce
tylko dla wąskiego przedziału kształtów kropli, w pozostałych zaś przypadkach nanodrut
rośnie w strukturze blendy cynkowej.
4.4.2) Struktura i morfologia
Przy pomocy skaningowej mikroskopii elektronowej zbadano morfologię nanodrutów
będących efektem wyżej opisanego wzrostu. Ich długość wynosiła około 2.5 µm, średnica
zaś około 60-80 nanometrów. Dla próbek bez otoczki zmierzono średnice w zakresie 2040 nanometrów, co pozwala oszacować grubość otoczki - jest to około 20 nm.

(a)

(b)

Rysunek 28: Obraz SEM nanodrutów CdTe na próbce as-grown bez otoczki. Po kształcie można wnioskować, że (a) to
nanodrut o strukturze wurcytu, a (b) o strukturze blendy cynkowej. Pasek skali w obu przypadkach odpowiada 200 nm.
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W próbkach as-grown bez otoczek można zaobserwować dwie grupy nanodrutów –
cylindryczne nanodruty o gładkich ścianach oraz stożkowate nanodruty o nierównych
ścianach, Rysunek 28. Podobny wynik zaobserwowano w pracy [27], gdzie kształt
nanodrutów ZnTe został skorelowany z ich strukturą krystaliczną i modelem wzrostu.
W próbkach as-grown z otoczkami również można z łatwością rozpoznać dwie grupy
nanodrutów – o gładkich ścianach w kształcie strzały (Rysunek 29a) oraz o nierównych
ścianach w kształcie lekko zwężającego się cylindra (Rysunek 29b). Rysunek 29c
przedstawia przykład próbki as-grown, na której dokonaliśmy takiej obserwacji, przy
czym obie grupy nanodrutów zaznaczyliśmy innym kolorem.

(a)

(b)

(c)

Rysunek 29: Obrazy SEM nanodrutów typu rdzeń/otoczka CdTe/(Cd,Mg)Te o strukturze blendy cynkowej (a) oraz
wurcytu (b). (c) Próbka as-grown w której można zaobserwować nanodruty o obu strukturach, kolorami oznaczono
odpowiednie grupy – czerwonym te o strukturze blendy cynkowej, zielonym zaś te o strukturze wurcytu. Paski skali (a)
1 μm, (b) 1 μm, (c) 2 μm.

Przy użyciu mikroskopii TEM przeanalizowaliśmy nanodruty o różnych kształtach i
pokazaliśmy, że nanodruty o kształcie cylindrycznym bez otoczek oraz o kształcie strzały
z otoczką mają strukturę w większości wurcytową, pozostałe zaś – strukturę blendy
cynkowej.
Aby wyjaśnić intrygujący kształt nanodrutów o strukturze wurcytu, zbadaliśmy również
próbkę, w której proces osadzania otoczki przebiegał w zbyt wysokiej temperaturze,
Rysunek 30. Wyraźnie widać, że przeważająca większość materiału osadziła się w górnej
części nanodrutu, a średnica rdzenia pozostała niewielka. Co więcej, ze względu na to, że
osadzanie otoczki przebiegało w temperaturze niższej niż wzrost rdzenia, górna część
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nanodrutu przyjęła strukturę blendy cynkowej (co zaobserwowaliśmy również w innych
próbkach). W przypadku nanodrutów z blendy cynkowej, wyższa temperatura osadzania
otoczki skutkuje jedynie mniejszą jej grubością, nie wpływa natomiast na równomierność
jej osadzania.
Te obserwacje można podsumować dwoma istotnymi wnioskami. Po pierwsze, średnia
droga dyfuzji atomów na ścianach nanodrutów wurcytowych musi być znacznie większa
niż na ścianach drutów z blendy cynkowej – stąd wynika nierównomierna akumulacja
materiału. Po drugie, struktura krystaliczna zależy od temperatury wzrostu – w naszym
przypadku w niższej temperaturze rosną nanodruty o strukturze blendy cynkowej, w
wyższej

w

strukturze

wurcytu.

W

szczególności

zaś

temperatura

wzrostu

najprawdopodobniej reguluje rozmiar kropli na szczycie nanodrutu.

(a)

2
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(b)

(c)

(d)
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0

20
0
Rysunek 30: Przykład nanodrutu wurcytowego CdTe/(Cd,Mg)Te, dla którego temperatura osadzania była nieco zbyt
wysoka. (a) obraz TEM całego nanodrutu, (b), zbliżenie na obszar przejściowy, gdzie nabudowała się większość
materiału otoczki, (c) górna część nanodrutu, której struktura krystaliczna to blenda cynkowa, (d) dolna część
nanodrutu (rdzeń), która ma strukturę wurcytu. Obszary (b), (c) oraz (d) są oznaczone na obrazie (a) odpowiednimi
kolorami. Paski skali odpowiadają (a) 200 nm, (b) 20 nm, (c), (d) 10 nm.
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4.4.3) Emisja optyczna z próbek as-grown
Jak wspomniałem wcześniej, w próbkach as-grown zaobserwowano dwie grupy
nanodrutów o różnej morfologii, które mają różne struktury krystaliczne. Różni je także
szerokość przerwy energetycznej, w związku z czym, w próbkach o wystarczająco
grubych otoczkach, zawierających oba rodzaje nanodrutów, spektrum emisji powinno się
składać z co najmniej dwóch linii.
Istotnie, w próbkach z nanodrutami wyłącznie o strukturze blendy cynkowej
zaobserwowaliśmy jeden pik związany z emisją z przerwy energetycznej (1.60 eV,
Rysunek 31a, czerwona linia), w próbkach zawierających nanodruty o różnych
strukturach krystalicznych zaś dwa (1.60 eV oraz 1.646 eV, Rysunek 31b, zielona linia).
W próbkach, w których otoczki były zbyt cienkie, nie zaobserwowaliśmy emisji związanej
z przerwą energetyczną rdzenia. Dodatkowo w obu próbkach zaobserwowaliśmy emisję
w niskiej energii, około 1.56 eV, którą przedyskutuję poniżej.
Aby przyjrzeć się lepiej temu zjawisku, próbkę as-grown zawierającą nanodruty o obu
strukturach krystalicznych poddaliśmy pomiarom katodoluminescencji w niskiej
temperaturze (Rysunek 31b,c). Z tych pomiarów jednoznacznie wynika, że obszary
emitujące światło są wydłużone, a ich pozycja odpowiada położeniu nanodrutów. Co
więcej, część nanodrutów emituje w energii około 1.60 eV a część w 1.646 eV. Widać
również, że nanodruty emitujące w 1.646 eV mają inny kształt niż te emitujące w 1.60 eV.
Z powyższych rozważań można wyciągnąć wniosek, że emisja w 1.646 eV pochodzi z
nanodrutów o strukturze wurcytu, a w 1.60 eV o strukturze blendy cynkowej.
Za emisję w 1.56 eV odpowiadają trudne do zidentyfikowania, niewielkie struktury na
Intensywność PL (j.u.)

powierzchni próbki oraz mała część grubych nanodrutów, por. Rysunek 21. Co istotne są

(b)

(a)

(c)

1.55 1.60 1.65 1.70 1.75
Energia (eV)

Rysunek 31: (a) fotoluminescencja ze zbioru nanodrutów CdTe/(Cd,Mg)Te. Czerwone widmo pochodzi od próbki, w
której nanodruty miały strukturę blendy cynkowej, zaś zielone od próbki, w której część nanodrutów miała strukturę
blendy cynkowej, a część wurcytu. (b), (c) monochromatyczne mapy katodoluminescencji, odpowiadające energiom
zaznaczonym kolorowymi strzałkami w (a) nałożone na obrazy SEM. W (b), mapowanym w energii 1.60 eV i (c),
mapowanym w energii 1.646 eV wyraźnie widać, że emisja pochodzi od różnych nanodrutów w zależności od wybranej
energii mapowania. W (a) temperatura pomiaru była równa 10 K, zaś pobudzanie odbywało się przy pomocy lasera o
długości fali 532 nm. W (b) oraz (c) pasek skali odpowiada 1 μm, temperatura pomiaru była równa 8 K, napięcie
przyspieszające 15 kV, a prąd wiązki – 500 pA.
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to inne nanodruty, niż w przypadku emisji w 1.60 eV i 1.64 eV. Przyczyna emisji w takiej
energii nie jest znana, lecz nie jest to istotne z punktu widzenia prowadzonego tu
rozumowania.
Warto tu nadmienić, że nie zaobserwowaliśmy nanodrutów emitujących jednocześnie w
więcej niż jednej energii. Jest to dość zaskakujący wynik, gdyż, jak pokażę w następnej
sekcji, nanodruty o strukturze wurcytu zawierają istotną ilość inkluzji z blendy cynkowej.
Możliwym wytłumaczeniem tego efektu jest tworzenie się układu pasm II rodzaju na
złączu CdTe o stukturze blendy cynkowej i wurcytu, który powoduje separację
przestrzenną elektronów i dziur, a co za tym idzie znacznie zmniejsza się intensywność
świecenia w nanodrutów zawierających obie fazy.
4.4.4) Emisja optyczna z pojedynczych nanodrutów
Wyniki z pomiarów katodoluminescencji próbki as-grown zawierającej obydwa rodzaje
nanodrutów CdTe były motywacją, aby przeprowadzić dokładniejsze badania i
jednoznacznie powiązać strukturę krystaliczną z emisją optyczną.
Aby przeprowadzić taki eksperyment, nanodruty przenieśliśmy mechanicznie na siatkę
do badań TEM, a następnie zmierzyliśmy zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 3.4.1).
Na rysunku 32 prezentuję przykład wykonania wyżej wspomnianej procedury.
Monochromatyczna mapa katodoluminescencji wskazuje, że emisja w 1.65 eV pochodzi z
dolnej części nanodrutu, choć wciąż obejmuje około połowę długości rdzenia (rysunek
32a). Ten fakt można skorelować z grubą otoczką w tej części nanodrutu, co dodatkowo
podkreśla jej znaczenie w aktywacji intensywnej luminescencji z cienkich nanodrutów
wurcytowych. Ten sam nanodrut, zbadany w TEM wykazuje głównie strukturę wurcytu,
przeplataną krótkimi wstawkami blendy cynkowej, rysunek 32b-d.
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(a)

(c)

(b)

(d)

Rysunek 32: Nanodrut (Cd,Mn)Te/(Cd,Mg)Te o strukturze krystalicznej wurcytu. (a) Monochromatyczna mapa
katodoluminescencji w 1.65 eV nałożona na obraz SEM. (b)-(d) skany TEM aktywnego optycznie rejonu tego samego
nanodrutu. Analiza obrazu (d) pozwala oszacować zawartość struktury wurcytu na 80% w badanym obszarze. W (d)
strzałkami oznaczono wurcytowe płaszczyzny krystalograficzne. Paski skali odpowiadają (a) 1 μm, (b) 1 μm, (c) 200
nm, (d) 20 nm.

Tak uzyskane informacje pozwoliły na wykonanie następnego kroku eksperymentalnego,
a więc badań mikro-fotoluminescencji z pojedynczych nanodrutów. Do tych pomiarów
nanodruty przygotowano zgodnie z opisem w 3.5.2), a konfiguracja eksperymentalna
odpowiadała opisowi w 3.3.1). Wiedząc, że nanodruty wurcytowe charakteryzują się
energią emisji w okolicy 1.64-1.65 eV, wykonaliśmy serię eksperymentów, które
wykazały istotne różnice między właściwościami optycznymi nanodrutów z blendy
cynkowej i wurcytowych.
Emisja optyczna z kryształu o strukturze wurcytu ma kilka istotnych, nieodłącznych
właściwości, różniących ją od emisji z kryształu o strukturze blendy cynkowej, które
wynikają z odmiennej struktury pasmowej, opisanej w 2).
Nanodruty o strukturze blendy cynkowej charakteryzuje zdegenerowany stan
podstawowy, który rozszczepia się pod wpływem naprężenia. W przypadku naprężonych
ściskająco rdzeni nanodrutów CdTe o strukturze blendy cynkowej emisja jest silnie
spolaryzowana wzdłuż osi nanodrutu, na co mają wpływ zarówno optyczne reguły
wyboru, typowe dla lekkodziurowego charakteru ekscytonu oraz ekranowanie
dielektryczne.
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W czystej strukturze wurcytu, najwyżej położonym pasmem walencyjnym jest pasmo A,
o ciężkodziurowym charakterze, odszczepione ze względu na obecność pola
krystalicznego.

Ciężkodziurowy charakter

ekscytonu powinien

zaś

skutkować

polaryzacją emisji prostopadłą do osi kwantyzacji, w tym przypadku do osi nanodrutu. Z
drugiej strony, ze względu na wydłużony kształt nanodrutu, efekty ekranowania
dielektrycznego promują polaryzację równoległą do jego osi. Można zatem spodziewać
się, że polaryzacja emisji będzie niska, a jej kierunek zależny od względnego wpływu tych
dwóch konkurujących ze sobą efektów.
Dla przykładu, w pracy [65] ciężkodziurowy ekscyton (z pewną domieszką lekkiego) w
grubych nanodrutach owocował niską polaryzacją wzdłuż osi nanodrutu.
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Rysunek 33: Anizotropia polaryzacji w pobudzaniu
(czerwona krzywa) oraz emisji (czarna krzywa). Moc
pobudzania dla czerwonej krzywej to 200uW, zaś dla czarnej
– 35uW. Długość fali pobudzania to 520nm, temperatura
układu – 5 K.

dokładniej
polaryzacja

w

3.3.1).

emisji

Jak

jest

widać,
w

tym

przypadku prawie prostopadła do osi.
Odchylenie od pełnych 90° może być

spowodowane niewielkim wygięciem nanodrutu (por. Rysunek 29a), spowodowanym
nierównomiernie osadzoną otoczką, co może prowadzić do odchylenia osi kwantyzacji od
osi nanodrutu oraz wpływem ekranowania dielektrycznego.
Inna, wyróżniająca się cecha emisji z nanodrutów wurcytowych staje się widoczna przy
pobudzeniu większą mocą. Obserwujemy mianowicie niewielkie przesunięcie w kierunku
wyższych energii, nieobserwowane w nanodrutach o strukturze blendy cynkowej, gdzie
ma miejsce raczej przesunięcie w stronę niższych energii, związane z grzaniem. To
przesunięcie w wurcytowych nanodrutach można wytłumaczyć pojawieniem się emisji z
ekscytonu B, której intensywność rośnie wraz z mocą pobudzania, aby ostatecznie
zdominować emisję z ekscytonu A.
Aby dokładniej przyjrzeć się temu zjawisku, przeprowadziliśmy pomiary polaryzacji
liniowej w funkcji mocy pobudzania (Rysunek 34). Dla niskiej mocy pobudzania widoczna
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jest jedynie emisja ekscytonu A, spolaryzowana prostopadle do osi nanodrutu. Wraz ze
wzrostem mocy, rośnie intensywność emisji ekscytonu B. Polaryzacja tej emisji, jest w
naszym przypadku równoległa do osi nanodrutu.
Pomiary te, przeprowadzone dla wielu nanodrutów, pozwoliły obliczyć odległość
energetyczną pomiędzy ekscytonem A i B, wynoszącą średnio 23±2 meV. Wartość ta
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Rysunek 34: (a) – (c) mapy anizotropii polaryzacji z tego
samego nanodrutu w różnych mocach pobudzania. (d)
widma
mikro-fotoluminescencji,
odpowiadające
powyższym mapom

Ze wzorów (26) widać również, że nie da się
wyznaczyć jednej z tych stałych nie znając
wartości
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drugiej.

Jednakże

CdTe

jest

półprzewodnikiem, który charakteryzuje się względnie dużym ΔSOU, równym 972 meV dla
struktury blendy cynkowej.

Dokładna wartość ΔSOU nie jest konieczna do

przeprowadzenia dalszej części rozumowania, o ile przyjmiemy założenie, że jest duża, tj.
kilkaset meV. Stąd, używając równania (26) dla EAB i kładąc eksperymentalnie
wyznaczoną EAB = 23meV i ΔSOU 972 meV otrzymujemy wartość ΔCRU równą 35 meV.
Ważniejszy niż dokładna wartość ΔSO jest wpływ naprężenia ściskającego na EAB.
Pochodzi ono z niewielkiego niedopasowania sieciowego otoczki (Cd,Mg)Te i rdzenia
CdTe. W układzie, w którym koncentracja Mg wynosi około 0.2, niedopasowanie sieciowe
ma wartość jedynie około -0.25%. Mimo, iż jest ono niewielkie, wpływ jaki wywiera na
wartość ΔCRS jest nie do zaniedbania. Poprzez obliczenia w modelu zaprezentowanym w
rozdziale 5.1.5), obliczono, że wartość ΔCRS powinna być większa niż wartość wyznaczona
w oparciu o równanie (26) dla EAB. Przy założeniu stosunku średnicy rdzenia do otoczki
równego 0.4 +/- 0.1, wartość ΔCRS wynosi 55 ± 2 meV.
Innym sposobem na oszacowanie wartości ΔCR i ΔSO jest analiza polaryzacji ekscytonów B
i C. Ekscyton A jest zwykle spolaryzowany w poprzek osi nanodrutu, niezależnie od
wartości ΔCR/ΔSO, natomiast polaryzacja liniowa zależy w ogólności od stosunku wartości
ΔCR/ΔSO. W przypadku nienaprężonych półprzewodników o strukturze wurcytu,
polaryzacja ekscytonu B może być opisana wzorem (27). Wynika z niego, że dla ΔCRU =
35meV i ΔSOU = 972meV, stosunek polaryzacji powinien wynosić 3.72. Po uwzględnieniu
naprężenia w tych rozważaniach poprzez hamiltonian Bira-Pikusa, rozdział 5.1.5),
stosunek ten zmienia się bardzo niewiele i wynosi 3.73. Dla tych obliczeń użyto
koncentracji Mg 0.2, stosunku średnicy rdzenia do otoczki 30/80=0.375.
W przypadku opisywanym w tym doktoracie, obserwowane są jedynie ekscytony A i B.
Niestety, wyznaczenie wartości stosunku polaryzacji liniowej równoległej do
prostopadłej dla ekscytonu B jest źródłem istotnych niepewności. Wynika to z dużego
przekrycia emisji pochodzącej z ekscytonów A i B, których polaryzacje są ortogonalne. Po
przeprowadzeniu

procedury

dekonwolucji,

wartość

eksperymentalna

stosunku

polaryzacji dla ekscytonu B wynosi 17.
Duża różnica pomiędzy oczekiwaną a zmierzoną wartością polaryzacji liniowej ekscytonu
B wynika najprawdopodobniej z faktu, że teoretyczne przewidywania na podstawie
wzoru (27) biorą pod uwagę jedynie polaryzację wynikającą z symetrii funkcji falowych
dziury. W przypadku nanodrutów należy jeszcze uwzględnić wpływ ograniczenia
dielektrycznego pola elektrycznego wewnątrz nanodrutu. Ograniczenie to wynika z
kontrastu stałych dielektrycznych pomiędzy nanodrutem (εCdTe = 9) i otoczeniem (ε0 = 1)
oraz wydłużonego kształtu nanodrutu.
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Wpływ tego efektu na polaryzację został oszacowany metodą FDTD (Finite-difference
time-domain) w programie Meep [70] przez mgr. Karolinę Połczyńską. Nanodruty w tej
symulacji miały kształt cylindryczny, o średnicy 60 nm do 80 nm i zostały umieszczone
na podłożu krzemowym. W centralnej części nanodrutu umieszczono emiter światła o
długości fali 750 nm o różnych polaryzacjach liniowych. Z obliczeń wynika, że
intensywność światła spolaryzowanego liniowo wzdłuż osi nanodrutu jest znacząco
większa niż spolaryzowanego prostopadle. Tak więc, aby porównać wyniki
eksperymentalne z obliczeniami teoretycznymi uwzględniającymi tylko symetrię funkcji
falowych, należy te pierwsze podzielić przez współczynnik wynikający z obliczeń FDTD.
Jego wartość wynosi 7-14 w zależności od średnicy symulowanych nanodrutów.
Po powyższych rozważaniach można oszacować eksperymentalną wartość polaryzacji
wynikającą tylko z symetrii funkcji falowej dziury, która wynosi 1.21-2.43, w porównaniu
z teoretyczną wartością 3.73. Ta rozbieżność może być przypisana bez wątpienia
niepewnościom w wyznaczeniu wartości eksperymentalnej stosunku polaryzacji oraz
niepewnościami związanymi z uwzględnieniem wpływu otoczenia dielektrycznego.
Podsumowując, powyższe rozważania nie pozwalają na wyciągnięcie ilościowych
wniosków na temat stosunku ΔSO/ΔCR. Możemy jednak stwierdzić ilościowo, że ten
stosunek polaryzacji większy niż 1, a zatem ΔSO > ΔCR. Podobny wniosek został wyciągnięty
w dla nanodrutów z InP o strukturze wurcytu [71] na podstawie analogicznych
pomiarów. Na sposobie rozumowania tam przedstawionym wzorowaliśmy się w
powyższych rozważaniach.
4.4.5) Pomiary magneto-optyczne pojedynczych

nanodrutów

(Cd,Mn)Te o

strukturze wurcytu
Pomiar wartości rozszczepienia Zeemana ekscytonu w polu magnetycznym w zależności
od kierunku pola magnetycznego w geometrii przedstawionej na rysunku 6 został już
zaprezentowany jako technika pozwalająca na wgląd w układ podpasm energetycznych
w punkcie Γ pasma walencyjnego. W pracy [65] użyto jej do pokazania, że stan
podstawowy w nanodrutach (Zn,Mn)Te/(Zn,Mg)Te ma ciężkodziurowy charakter, zaś w
poprzednim rozdziale, przy jej pomocy, wykazałem charakter lekkodziurowy emisji
ekscytonowej z nanodrutów (Cd,Mn)Te/(Cd,Mg)Te o strukturze blendy cynkowej. Dzięki
jej zastosowaniu wyznaczyliśmy również przybliżone wartości rozszczepienia pasm
lekkich i ciężkich dziur, które wynikało głównie z naprężenia. Użycie tej techniki w
przypadku nanodrutów wurcytowych narzuca się, jako świetne narzędzie do badania
własności pasma walencyjnego.
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W celu przeprowadzenia takiego eksperymentu, do nanodrutów wprowadziliśmy jony
manganu w koncentracji około 0.01, aby zwiększyć efektywny czynnik Landé’go
ekscytonów i umożliwić badanie rozszczepienia Zeemana w małych polach, co opisałem
dokładnie w rozdziale 5.2.2). Obecność jonów manganu miała niewielki wpływ na
morfologię nanodrutów i ich własności optyczne w nieobecności zewnętrznego pola
magnetycznego. Zaobserwowaliśmy niewielkie przesunięcie emisji w stronę wyższych
energii, niższą zawartość nanodrutów o strukturze wurcytu w porównaniu z
nanodrutami o strukturze blendy cynkowej i niższą intensywność świecenia. W ogólności
jednakże, wszystkie charakterystyczne właściwości optyczne opisane wcześniej zostały
zachowane i były później używane w eksperymencie do rozróżnienia nanodrutów
wurcytowych od tych z blendy cynkowej.
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Rysunek 35: (a) Anizotropia polaryzacji w pobudzaniu, pozwalająca znaleźć oś nanodrutu. W (a) oś oznaczono
strzałką.(b) rozszczepienie Zeemana w polu B = 2 T w funkcji kąta pola magnetycznego względem osi nanodrutu. W
(b) czerwoną krzywą oznaczono dopasowanie teoretyczne, zaś czarnymi punktami wynik pomiaru. Temperatura
układu była równa 2 K, pobudzano długością fali 520 nm. Parametry dopasowania w (b) to Δ CR = 70 meV i geffh= 33
(por. równanie (40)).

Geometria eksperymentu była identyczna jak w przypadku badań w poprzednim
rozdziale (patrz również Rysunek 6). Intensywność pobudzania była niska, aby uniknąć
efektu „grzania” podsieci manganowej i uzyskać możliwie duże przesunięcia Zeemana
(analogicznie jak opisałem to dla nanodrutów (Cd,Mn)Te o strukturze blendy cynkowej
(Rysunek 23)). Z tego powodu też, jedynie ekscyton A jest widoczny w tym
eksperymencie.
W wyniku pomiaru zaobserwowaliśmy silną zależność emisji energii od kierunku i
indukcji pola magnetycznego. Maksymalne rozszczepienie miało miejsce dla pola
przyłożonego równolegle do osi nanodrutu, zaś przyłożenie pola w kierunku
prostopadłym skutkowało pojawieniem się wyraźnego minimum. Takie zachowanie
kontrastuje z pomiarami przeprowadzonymi dla nanodrutów (Cd,Mn)Te o analogicznym
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składzie, lecz o strukturze blendy cynkowej. Analogiczny wynik jak na rysunku 35
zaobserwowany

był

natomiast

dla

nanodrutów

(Zn,Mn)Te/(Zn,Mg)Te

charakteryzujących się ciężkodziurowym charakterem emisji ekscytonowej [65].
Rozważania teoretyczne odnośnie pasma walencyjnego w strukturze wurcytu
przedstawiono w rozdziale 5.1.4) i w rozdziale 6.3). Wynika z nich, że jeżeli wartość ΔCR
oraz ΔSO jest dodatnia, podpasmo A znajduje się na szczycie pasma walencyjnego.
Charakter pasma A w przypadku nieobecności pola magnetycznego jest czysto
ciężkodziurowy. W obecności pola magnetycznego jednakże, może zdarzyć się, że kolejne
podpasmo będzie mieszać się z podpasmem A. Taka sytuacja ma miejsce także w
przypadku tego eksperymentu, gdzie podpasmo B miesza się z podpasmem A w obecności
pola magnetycznego skierowanego prostopadle do osi nanodrutu. Wartość tego
mieszania definiuje odległość podpasm A i B, jednakże parametrem dopasowania są ΔCR
oraz ΔSO, z których tę odległość można bezpośrednio wyznaczyć.
W przypadku czystego stanu ciężkodziurowego, a zatem dla dużych odległości
energetycznych podpasm A i B spodziewamy się, że przyłożenie pola równoległego
spowoduje największe rozszczepienie Zeemana podpasma A, a pole prostopadłe nie
zmieni jego położenia energetycznego. Obecność przesunięcia w polu magnetycznym
prostopadłym wynika tutaj zatem z rozszczepienia pasma przewodnictwa a także z
obecności domieszek innych podpasm do podpasma A.
Co ważne, mieszanie podpasm A i B wpływa na kształt krzywej, przedstawionej na
rysunku 35, zaś dzięki do niej obliczeń teoretycznych, można wyznaczyć wartość
parametrów ΔCR oraz ΔSO. Podobnie jak we wcześniejszych rozważaniach w tym rozdziale,
dokładna wartość ΔSO nie zbyt istotna, jeżeli założymy, że jest duża. Można więc, dzięki
wyżej opisanym pomiarom, wyznaczyć wartość ΔCR bez odwoływania się do własności
polaryzacyjnych.
Zastosowana

przez

nas

technika

pomiarów

mikro-fotoluminescencji

w

polu

magnetycznym przykładanym w różnych kierunkach względem osi nanodrutu stanowi
efektywne narzędzie do badania układu podpasm w paśmie walencyjnym. Może ono być
potencjalnie zastosowane także do badania nanodrutów z innych półprzewodników, w
których układ pasm jest mniej oczywisty niż w przypadku CdTe, np. kiedy podpasma A, B
i C znajdują się blisko siebie. W takich strukturach, interpretacja wyników standardowych
pomiarów polaryzacji fotoluminescencji może być znacznie bardziej skomplikowana
[71]. Dodatkowo może utrudniać ją wpływ efektu ograniczenia dielektrycznego.
Zaprezentowane w tym doktoracie narzędzie pozwala natomiast na niezależny od
pomiarów polaryzacji wgląd w strukturę pasmową pasma walencyjnego. Dodatkowo
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pozwala ono uwzględnić w łatwy sposób wpływ innych czynników, takich jak naprężenie
działające na tą strukturę.
4.4.6) Podsumowanie tego rozdziału
Wyhodowaliśmy nanodruty CdTe/(Cd,Mg)Te oraz (Cd,Mn)Te o strukturze wurcytu przy
pomocy układu do epitaksji z wiązek molekularnych wykorzystując mechanizm wzrostu
para-ciecz ciało stałe. Przeanalizowaliśmy proces wzrostu otoczki w nanodrutach
wurcytowych, pokazując, że jest on bardziej skomplikowany niż w przypadku
nanodrutów o strukturze blendy cynkowej, najprawdopodobniej ze względu na długą
średnią drogę dyfuzji atomów na powierzchni bocznej nanodrutu. Nanodruty, w których
dyfuzja po powierzchni spowodowała osadzenie się całego materiału otoczki w okolicy
wierzchołka nie wykazywały fotoluminescencji. Dzięki optymalizacji procesu nakładania
otoczki stworzyliśmy struktury typu CdTe/(Cd,Mg)Te rdzeń/otoczka, z których
zaobserwowano intensywną emisję światła. Emisja optyczna z zespołu nanodrutów oraz
z pojedynczych nanodrutów została dokładnie zbadana i wykazaliśmy, że znacząco różni
się od nanodrutów o tym samym składzie i rozmiarach, a innej strukturze krystalicznej.
W szczególności charakteryzuje je inna energia emisji, inna polaryzacja względem osi
nanodrutu oraz obecność dodatkowej linii emisyjnej w wyższej energii, pojawiającej się
w funkcji mocy pobudzania.
W kolejnym kroku wprowadziliśmy jony manganu do nanodrutów i wykazaliśmy, że
można zaobserwować w nich gigantyczne rozszczepienie Zeemana.

Pomiary

fotoluminescencji w polu magnetycznym o stałej indukcji, zaś zmiennym kącie względem
osi nanodrutu pozwoliły nie tylko wskazać, że stanem podstawowym jest ekscyton A, ale
również wyznaczyć wartość przybliżoną wartość rozszczepienia pola krystalicznego.
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4.5) Wygrzewane nanodruty CdTe i (Cd,Mn)Te
Ostatni etap rozważań na temat nanodrutów CdTe w tym doktoracie dotyczy ich
wygrzewania ‘in situ’ w celu zmniejszenia średnicy, wykonanego podobnie jak w pracy
[72]. Celem tej procedury jest uzyskanie jednowymiarowego ograniczenia kwantowego
w nanodrutach, które w normalnym procesie wzrostu para-ciecz-ciało stałe uzyskują
średnice około 30 nm i można je traktować jak kryształ objętościowy. W przypadku CdTe,
do zaobserwowania rozmiarowego efektu kwantowego teoretycznie należy przygotować
nanostrukturę, w której typowy rozmiar w kierunku kwantowania będzie wynosił co
najwyżej 10 nm (czyli tyle ile wynosi podwojona wartość promienia Bohra ekscytonu dla
CdTe, według różnych źródeł równa około 10-15 nm [73], [74]).
W przypadku wyników zaprezentowanych w tym rozdziale, pomysł eksperymentu został
przedstawiony przeze mnie i był głównym tematem mojego grantu Preludium.
Dostosowałem procedurę eksperymentalną wygrzewania ‘in situ’ nanodrutów do
konkretnego przypadku CdTe, wykonałem wszystkie próbki oraz scharakteryzowałem
ich luminescencję; wykonałem również pomiary magneto-optyczne. Wstępne obliczenia
przeprowadził dr hab. Piotr Wojnar. Badania TEM wykonała mgr inż. Anna Kaleta (nie
zostały zamieszczone).
4.5.1) Wzrost i struktura
Wzrost nanodrutów, będących bazą do przeprowadzenia procesu wygrzewania ‘in situ’,
przebiegał nieco inaczej niż opisane do tej pory. Różnicą był dłuższy czas wzrostu
„podstawki” ZnTe – w przypadku tych nanodrutów trwał on 15 minut. Ze względu na
wyższą temperaturę osadzania i desorpcji, część nanodrutu wykonana z ZnTe nie
powinna być wrażliwa na proces wygrzewania. Dzięki temu nanodrut powinien być
znacznie bardziej stabilny. Dalsza część wzrostu CdTe przebiegała identycznie jak
opisałem w rozdziale 4.2).
W celu zmniejszenia średnicy nanodrutów, po procesie wzrostu, temperaturę podłoża
podnosiłem o około 45 °C na około 30 min. Czas i temperaturę dobierałem
eksperymentalnie, tak aby umożliwić relatywnie dobrą kontrolę nad procesem. W czasie
wygrzewania otwierałem komórkę tellurową.
Proces wygrzewania kontrolowałem przy pomocy obserwacji sygnału RHEED. W
szczególności obserwowałem jego intensywność i w odpowiednim momencie, również
wyznaczonym eksperymentalnie, obniżałem temperaturę i rozpoczynałem proces
nakładania otoczki, podobnie jak w rozdziale 4.2). Zbyt długie wygrzewanie lub zbyt
wysoka temperatura wygrzewania powodowała całkowite odparowanie materiału z
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podłoża. Zbyt krótkie czasy wygrzewania i zbyt niskie temperatury z kolei nie wpływały
na kształt nanodrutów i inne ich właściwości. Dopiero długotrwała procedura
optymalizacji parametrów wygrzewania w połączeniu z obserwacją obrazu RHEED
pozwoliła na uzyskanie nanodrutów o zmniejszonych średnicach.
Przykładowy efekt procesu wygrzewania ‘in situ’ można zobaczyć na rysunku 36.
Przedstawia on kilka nanodrutów CdTe z tej samej próbki, na które nie nałożyłem otoczki.
Jak widać, proces ten poskutkował nie tylko różnymi średnicami nanodrutów w obrębie
tej samej próbki, ale był też nieregularny w obrębie pojedynczych nanodrutów. Badania
wielu pojedynczych nanodrutów wykazały, że bez trudu można znaleźć nanodruty o
średnicach w zakresie 10 nm – 15 nm oraz, że część nanodrutów miała średnice o
znacząco poniżej 10 nm, dochodzącej nawet do 7 nm.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Rysunek 36: Przykład 5 nanodrutów poddanych procesowi wygrzewania ‘in situ’. Grubość nanodrutu w najcieńszym
miejscu wynosi kolejno: a) 12.3 nm b) 9.4 nm c) 9.7 nm d) 7.9 nm e) 7.9nm. Pasek skali w każdym przypadku odpowiada
20 nm, napięcie przyspieszające było równe 5 kV .
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Wykonanie statystyki rozmiarów nanodrutów oraz średniej ich średnicy na próbce asgrown po przeprowadzeniu procesu wygrzewania jest niestety bardzo trudne, a wręcz
niemożliwe. Wynika to z tego, że tak cienkie struktury oscylują pod wpływem wiązki
elektronów. Co więcej, w przypadku mikroskopu SEM zbliżamy się do granicy
rozdzielczości dostępnego nam urządzenia.
Z kolei na próbce z koszonymi nanodrutami duża część struktur uległa zniszczeniu. W
szczególności, często można odnaleźć górną część nanodrutu odłamaną od dolnej lub
nanodrut połamany na więcej części. W związku z tym, trudno jest rozpoznać, co można
zaklasyfikować jako nanodrut a co nie.
Na rysunku 36 łatwo jest zauważyć, że każdy z przedstawionych na nanodrutów (oraz
duża część nanodrutów na badanej próbce) charakteryzuje się grubszą dolną częścią i
znacznie cieńszą częścią górną. Przyczyna tej obserwacji może być dwojaka. Pierwsza
możliwość jest taka, że grubszy fragment to wspomniana wcześniej część ZnTe, która nie
uległa desorpcji w temperaturze odpowiedniej dla CdTe. Wtedy cieńsza część powyżej
powstałaby w czasie wzrostu CdTe a następnie została pocieniona w trakcie
wygrzewania.
Druga możliwość zakłada, że grubszy fragment to CdTe lub ZnTe otoczone CdTe, powstałe
w drugiej części wzrostu. Wtedy cieńsza część powstałaby na skutek wzrostu w trakcie
wygrzewania, zaś materiał do wzrostu pochodziłby z grubszej, desorbującej części.
Jakkolwiek mało prawdopodobna wydaje się być druga hipoteza, pomiary EDX w TEM
pojedynczych nanodrutów sugerują, że przynajmniej część z nich rosła właśnie w ten
sposób. Pomiar zawartości pierwiastków na próbie około 10 nanodrutów nie wykazał
mianowicie zawartości Zn w grubszej (ani cieńszej) ich części. Należy przy tym jednak
mieć na uwadze, że wykrycie cynku mogło być utrudnione poprzez otoczenie ZnTe
warstwą CdTe.
Chociaż sposób powstania zaprezentowanych na rysunku 36 nanodrutów nie jest
jednoznaczny, udało nam się niewątpliwie uzyskać nanodruty o znacznie mniejszych
średnicach, niż w przypadku nanodrutów niewygrzewanych. W kolejnych badaniach
będę zatem sprawdzał, w jaki sposób rozmiar nanodrutu wpływa na jego emisję optyczną.
Właśnie w tym celu, analogicznie jak w poprzednich rozdziałach, pocienione, aby
aktywować emisję optyczną nanodruty (Cd,Mn)Te zostały otoczone otoczką (Cd,Mg)Te.
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4.5.2) Fotoluminescencja
Wyraźnym i oczekiwanym znakiem powodzenia procesu wygrzewania, niezależnie od
mechanizmu, jest przesunięcie emisji optycznej w stronę wyższych energii względem
energii emisji objętościowego CdTe z krawędzi pasma. Taki efekt zaobserwowano w
bardzo niewielu próbkach, co podkreśla trudność tego zadania.

Rysunek 37: Znormalizowane widma fotoluminescencji niskotemperaturowej ze zbioru nanodrutów próbki
referencyjnej (Cd,Mn)Te/(Cd,Mg)Te, (czarna linia) oraz wygrzewanej (Cd,Mn)Te/(Cd,Mg)Te, (czerwona linia). λ ex = 473
nm, T = 10 K. Próbki wykonano jedna po drugiej w identycznych warunkach, jedyną różnicą był proces wygrzewania w
próbce, której odpowiada czerwona krzywa. Wykres we wstawce przedstawia powiększone widmo próbki
referencyjnej, wskazujący na emisję optyczną z otoczki w podobnej energii co próbka wygrzewana.

Na rysunku 37 prezentuję przykładowe widmo fotoluminescencji próbki, na której
przeprowadzono proces wygrzewania nanodrutów CdTe oraz próbki referencyjnej,
wykonanej w dokładnie takich samych warunkach, jednakże z pominięciem procesu
wygrzewania.
Dla obu próbek obecna jest rozważana w poprzednich rozdziałach emisja w energii około
1.57 eV, niezwiązana z nanodrutami.
W próbce referencyjnej widać również emisję w energii 1.61 eV, odpowiadającą emisji
krawędziowej z nanodrutów (Cd,Mn)Te, przesuniętej względem przerwy CdTe w stronę
wyższych energii ze względu na obecność manganu. Dodatkowo, na wewnętrznym
wykresie 37, powiększone zostało widmo emisji optycznej z tej próbki, tak aby
uwidocznić emisję związaną z obecnością otoczki w energii 2.21 eV.
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W próbce wygrzewanej można zauważyć dwa dodatkowe maksima – jedno związane z
obecnością otoczki, w energii w okolicy 2.21 eV oraz drugie, szerokie, przypadające na
okolice 1.64 eV i ciągnące się aż do 1.90 eV, odpowiadające luminescencji krawędziowej z
pocienionych nanodrutów (Cd,Mn)Te.
Przedstawiony powyżej wynik wskazuje, że proces wygrzewania poskutkował
znaczącym przesunięciem energii emisji związanej z przerwą energetyczną w stronę
wyższych energii. Przyczyny tego efektu zostaną przedyskutowane w kolejnych
rozdziałach.
Dane zaprezentowane na rysunku 37 niewątpliwie przypominają te zaprezentowane na
rysunku 14e, gdzie przedstawione jest bardzo podobne widmo dla podobnej zawartości
magnezu w otoczce (Cd,Mg)Te. Jakkolwiek efekt obserwowany w przypadku obu próbek
jest rzeczywiście podobny, przyczyna leżąca u podstaw tej obserwacji jest
najprawdopodobniej inna. Wskazuje na to widmo próbki referencyjnej z rysunku 37,
wykazujące wąską emisję krawędziową przy jednocześnie dużej zawartości magnezu.
4.5.3) Katodoluminescencja
W celu dokładniejszego zbadania pocienionych nanodrutów (Cd,Mn)Te, przygotowałem
próbki do badań pojedynczych drutów, zgodnie z procedurą opisaną w 3.5.2). Pojedyncze
nanodruty zbadałem przy użyciu układu do katodoluminescencji, zgodnie z opisem w
rozdziale 3.4). Badania te wskazały na duże zróżnicowanie energii wśród emitujących
nanostruktur. Wąskie linie emisyjne od pojedynczych nanodrutów występowały w
przedziale energii 1.62 eV – 1.80 eV. Co więcej, okazało się również, że emitujące obiekty
różniły się między sobą rozmiarem. Po zbadaniu dużej próby nanodrutów zauważyłem,
że energia emisji zależy od rozmiaru emitującego obiektu, co przedstawia rysunek 38.
Na rysunkach 38a i 38c przedstawiono przykładowe mapy katodoluminescencji dla
małego i dużego obiektu emitującego, nałożone na obraz SEM badanego nanodrutu. Na
wykresie 38b widać wyraźną zależność energii emisji od długości obszaru emitującego,
wyznaczonego na podstawie map katodoluminescencji. Obszary emitujące światło miały
dość duże długości, od 100 nm do 700 nm. Należy jednakże pamiętać, że w tych pomiarach
rzeczywisty rozmiar badanych obiektów jest powiększony o długość dyfuzji nośników
[75]. W naszym przypadku długość dyfuzji wynosi od 100 nm do 300 nm, w zależności od
badanego obiektu. Rzeczywiste rozmiary obiektów emitujących światło są zatem
znacznie mniejsze niż wskazują na to wielkości wyznaczone z map katodoluminescencji.
Mimo to, nie absolutne wartości są w tym przypadku istotne, lecz obserwowany trend,
wskazujący na wzrost energii emisji wraz ze zmniejszeniem długości obszaru świecącego.
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Rysunek 38: Statystyka wyznaczona na podstawie pomiarów katodoluminescencji próbki, na której przeprowadzono
proces wygrzewania (b). Widać wyraźną zależność długości świecącego obszaru od jego energii. Po obu stronach
wykresu zamieszczono przykładowe mapy katodoluminescencji pojedynczych nanodrutów, (a), (c). Pasek skali w obu
przypadkach odpowiada 500nm. Temperatura pomiarów była równa10 K, napięcie przyspieszające 15 kV, prąd wiązki
500 pA.

Przyczyną różnych rozmiarów świecącego obiektu jest najprawdopodobniej lokalizacja
ekscytonów, związana z nieregularnością średnicy nanodrutu w wyniku procesu
wygrzewania. Nieregularność średnicy można bez trudu zauważyć na rysunku 36b czy
36e. Płynie stąd wniosek, że kwantowy efekt rozmiarowy należy uwzględnić nie tylko w
kierunku radialnym, co jest związane z mniejszymi średnicami nanodrutów, ale również
uwzględniając

lokalizację

spowodowanych

w

kierunku

nierównomierną

osiowym,

średnicą

na

fluktuacjach

nanodrutów

potencjału

Analogiczne

efekty

obserwowano w badaniach naturalnych kropek kwantowych, powstających jako
fluktuacje grubości cienkich studni kwantowych [76].
4.5.4) Mikro-fotoluminescencja w polu magnetycznym
Aby zbadać charakter emisji pochodzącej z wygrzewanych nanodrutów, wykonałem
pomiary mikro-fotoluminescencji pojedynczych struktur w polu magnetycznym,
pochodzących z próbki odpowiadającej czerwonej krzywej na rysunku 37. W tych
pomiarach badane nanodruty wykazywały bardzo intensywną emisję nawet przy słabym
pobudzeniu. Dzięki temu większość pomiarów została wykonana przy mocy pobudzania
niższej niż 5 µW. Badania przeprowadziłem przy użyciu identycznej procedury jak w
poprzednich rozdziałach 4.3.3) i 4.4.5). Interesowało mnie w szczególności przesunięcie
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energetyczne związane z rozszczepieniem Zeemana w polu magnetycznym przyłożonym
równolegle i prostopadle do osi nanodrutu.
Dla 11 linii wyznaczyłem stosunek rozszczepienia Zeemana w polu równoległym do
rozszczepienia w polu prostopadłym dla B = 1.5 T. Na rysunku 39 stosunek ten
przedstawiłem w funkcji energii emisji dla B = 0 T. Wartość tego stosunku oznacza z jakim
układem podpasm w paśmie walencyjnym mamy do czynienia. Stosunek rozszczepień
równy 1 oznacza zdegenerowane podpasma dziur ciężkich i lekkich, stosunek mniejszy
niż 1 oznacza, że podpasmo dziur lekkich położone wyżej niż podpasmo dziur ciężkich dla
k = 0, Stosunek większy niż 1 oznacza, że sytuacja jest odwrotna. Im bardziej stosunek
rozszczepień jest różny od 1, tym dalej od siebie znajdują się te pasma.
Kolorem czerwonym oznaczyłem na powyższym wykresie linie pochodzące z

Rysunek 39: Stosunek rozszczepienia Zeemana w polu równoległym do rozszczepienia w polu prostopadłym w funkcji
energii emisji. Stosunek rozszczepień wyznaczono w polu 1.5T. Temperatura układu wynosiła 1.8 K, λex = 515 nm.
Kolorem czarnym oznaczono próbkę badaną w rozdziale 4.3), kolorem czerwonym próbkę wygrzewaną.

pojedynczych nanodrutów. Można zaobserwować wyraźną zależność charakteru stanu
podstawowego emisji ekscytonowej od energii emisji. Co więcej, można wśród nich
zaobserwować zarówno lekko jak i ciężkodziurowy charakter emisji ekscytonowej.
Obiekty emitujące w wyższej energii mają charakter ciężkodziurowy, zaś obiekty
emitujące w niższej energii – charakter lekkodziurowy. Nanodruty z niemalże
zdegenerowanym pasmem dziur ciężkich i lekkich emitują w energii około 1.71-1.72 eV.
Wyniki otrzymane dla pocienionych nanodrutów porównałem z wynikami dla
nanodrutów niepoddanych temu procesowi, których badania opisałem w rozdziale 4.3).
Takie porównanie jest zasadne, gdyż struktury w obu przypadkach są bardzo podobne.
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Wyliczone na podstawie tych badań stosunki rozszczepień zamieściłem na wykresie 39,
oznaczając je kolorem czarnym. Obserwujemy w nich jedynie niewielki rozrzut zarówno
energii emisji jak i stosunku rozszczepień, co jest najprawdopodobniej spowodowane
różnicami w morfologii i poziomie zawartości manganu i zostało już przedyskutowane w
przytoczonym rozdziale. Co ważniejsze, stosunek rozszczepień jest tu zawsze znacząco
mniejszy niż 1, co wskazuje na to, że ekscytony mają charakter lekkodziurowy.
4.5.5) Dyskusja
Aby wytłumaczyć zaobserwowane na rysunkach 38 oraz 39 zależności należy wziąć pod
uwagę kilka efektów. Po pierwsze należy przedyskutować oddzielnie wpływ radialnego i
osiowego ograniczenia kwantowego, a po drugie należy zastanowić się nad wpływem
naprężenia w opisywanym układzie. Niewątpliwie należy zakładać, że oba kierunki
ograniczenia kwantowego muszą być uwzględnione w każdym przypadku, a wpływ od
jednego i drugiego będzie różny w zależności od rozmiarów konkretnego obiektu.
Po pierwsze, należy zauważyć, że ograniczenie kwantowe w kierunku osiowym
faworyzuje ciężkodziurowy stan podstawowy emisji ekscytonowej. Efekt ten jest dobrze
znany z badań studni kwantowych i samoorganizujących się kropek kwantowych. W
badanym tutaj przypadku występuje dodatkowy efekt – naprężenie związane z
występowaniem niedopasowanej sieciowo otoczki, które faworyzuje lekkodziurowy
charakter emisji. Obydwa te efekty konkurują ze sobą, w związku z czym, dla względnie
długich obiektów, obserwujemy lekkodziurowy charakter emisji ekscytonowej, zaś im
segment nanodrutu, na którym lokalizują się ekscytony jest krótszy, tym większe
znaczenie odgrywa osiowe ograniczenie kwantowe. Skutkuje to najpierw degeneracją
stanów w energii około 1.71 eV a następnie zmianą charakteru na ciężkodziurowy dla
wyższych energii.
Podobne wnioski wyciągnięto w pracy [77], prezentującej teoretyczne przewidywania
odnośnie stanu podstawowego ekscytonu w kropce kwantowej InAs umieszczonej w
nanodrucie InP. Autor prezentuje w niej wpływ osiowego ograniczenia kwantowego oraz
naprężenia i wykazuje, że wraz ze zmniejszaniem wysokości kropki następuje przejście
od stanu lekkodziurowego do stanu ciężkodziurowego. W powyższej publikacji, kierunek
naprężenia jest taki sam jak w układzie prezentowanym przez nas (choć niedopasowanie
sieciowe, a więc naprężenie jest tam znacznie większe). Dzięki temu jakościowe wnioski,
wynikające z przedstawionej tam argumentacji powinny mieć bezpośrednie przełożenie
na obserwowane przez nas zjawiska.
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W kolejnym kroku należy przedyskutować jeszcze wpływ radialnego ograniczenia
kwantowego na obserwowane efekty. Obliczenia przeprowadzone na podstawie [78]
wykazały, że ograniczenie kwantowe w kierunku radialnym wprowadza dodatkowe
mieszanie dziur ciężkich i lekkich dla stanów o różnicy rzutów momentów
magnetycznych równym 2 w punkcie  strefy Brillouina bez udziału zewnętrznego pola
magnetycznego. Mieszają się zatem dziury ciężkie z Jz=3/2 z dziurami lekkimi o Jz=-1/2
oraz dziury ciężkie z Jz=-3/2 z dziurami lekkimi Jz=1/2.
W przypadku międzypasmowych przejść optycznych konsekwencją jest relaksacja
optycznych reguł wyboru [79], [80]. Oznacza to, że optycznie aktywne ekscytony, tzw.
ekscytony jasne, będę miały domieszkę ekscytonów ciemnych i na odwrót ekscytony
ciemne będą miały domieszkę ekscytonów jasnych. Dla nienaprężonych drutów
kwantowych, stanem podstawowym, a więc stanem odpowiedzialnym za emisję
optyczną, jest stan kwantowy, w którym część lekkodziurowa jest optycznie aktywna, zaś
część ciężkodziurowa nie daje wkładu do emisji optycznej ze względu na optyczne reguły
wyboru [79] [81].
W sytuacji natomiast, gdy stanem podstawowym są już dziury lekkie ze względu na
naprężenie rdzenia, radialne ograniczenie kwantowe powoduje zwiększenie domieszki
dziury ciężkiej w stanie podstawowym, nie jest ona jednak optycznie aktywna. W polu
magnetycznym natomiast będziemy się spodziewali się zmiany wielkości rozszczepienia
Zeemana w polu równoległym i prostopadłym do osi nanodrutu. Nie powinien natomiast
zmienić się sam fakt większego rozszczepienia Zeemana dla pola prostopadłego, niż dla
pola równoległego niezależnie od wielkości radialnego ograniczenia kwantowego.
Zatem, jedynie ograniczenie kwantowe w kierunku osiowym, którego obecność
faworyzuje ciężkodziurowy stan podstawowy emisji ekscytonowej może wytłumaczyć
obserwowane przez nas efekty.
Wiedząc, że wygrzewane nanodruty są podobne do nanodrutów badanych w rozdziale
4.3) pod względem składu i grubości otoczki oraz, że do energii około 1.69 eV stosunek
rozszczepień jest podobny, możemy wnioskować, że główną przyczyną wzrostu energii
emisji jest zmniejszenie średnicy nanodrutu oraz zwiększenie wpływu naprężenia, zaś
osiowe ograniczenie kwantowe ma mniejsze znaczenie. Powyżej tej energii, gdzie
obserwujemy radykalną zmianę charakteru stanu podstawowego emisji, większe
znaczenie zaczyna mieć ograniczenie osiowe.
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Taki wniosek stoi w dobrej zgodności ze statystyką zaprezentowaną na rysunku 38,
wskazującą na silną zależność energii emisji i rozmiaru obszaru emitującego oraz
przewidywaniami teoretycznymi z pracy [77].
4.5.6) Podsumowanie
Przy użyciu techniki termicznej desorpcji wytworzyłem nanodruty CdTe o średnicach
dochodzących nawet do 7 nm. Na pocienione nanodruty nałożyłem otoczkę (Cd,Mg)Te i
zmierzyłem ich właściwości optyczne. Zauważyłem silne przesunięcie emisji
ekscytonowej w stronę wyższych energii w stosunku do próbki referencyjnej, świadczące
o

wystąpieniu

kwantowego

efektu

rozmiarowego.

Przeprowadziłem

badania

katodoluminescencji, które wskazały na duże zróżnicowanie energii emisji pomiędzy
nanodrutami oraz korelację pomiędzy długością segmentu nanodrutu, emitującego
światło a jego energią emisji. Przy użyciu techniki mikro-fotoluminescencji w polu
magnetycznym, wyznaczyłem stan podstawowy w badanych strukturach i zauważyłem
jego istotną zależność od energii emisji. Krótsze obiekty, świecące w wyższych energiach
wykazują ciężkodziurowy charakter emisji, natomiast dłuższe obiekty, świecące w
niższych energiach wykazują charakter lekkodziurowy emisji. Przy interpretacji tych
danych doświadczalnych należy uwzględnić wpływ ograniczenia kwantowego, zarówno
w kierunku radialnym jak i osiowym.
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5) Podstawy teoretyczne
W poniższym rozdziale zostanie zaprezentowana podstawa teoretyczna, stojąca za
obliczeniami prowadzonymi w tym doktoracie. Obliczenia te mają na celu wyznaczenie
przede wszystkim energii stanów własnych elektronów w nanodrutach oraz opisujących
je funkcji falowych. Uwzględniają one możliwość przyłożenia zewnętrznego pola
magnetycznego w różnych kierunkach względem osi nanodrutu. Pozwalają również
wyznaczyć siłę oscylatora przejść optycznych, dzięki czemu jest możliwe porównanie
wyników obliczeń z pomiarami luminescencji na pojedynczych nanodrutach.
Ze względu na fakt, że znaczną większość nanodrutów charakteryzuje względnie duża
średnica (rzędu kilkudziesięciu nanometrów), możemy zaniedbać kwantowy efekt
rozmiarowy dla ruchu elektronów prostopadłego do osi nanodrutu. W kierunku osiowym
rozmiary przekraczają mikrometr, tak więc ruch w tym kierunku również nie jest
ograniczony. W tej sytuacji struktura pasmowa elektronów w nanodrutach jest
analogiczna jak w kryształach objętościowych. Pozwala to na zastosowanie dobrze
znanego modelu Luttingera-Kohna, służącego do opisu właściwości półprzewodników o
strukturze blendy cynkowej i wurcytu. W przypadku nanodrutów, a w szczególności
heterostruktur w nanodrutach typu rdzeń/otoczka, mogą natomiast występować
znacznie większe naprężenia niż w przypadku kryształów objętościowych, dlatego
istotne jest uwzględnienie ich wpływu na strukturę elektronową. Opis naprężeń w
półprzewodniku oraz sposób ich uwzględnienia w modelu Luttingera-Kohna został
wyczerpująco przedstawiony przez G. L. Bira oraz G. E. Pikusa w [82]. Wszystkie
obliczenia naprężeń bazują (pośrednio) na modelu tam przedstawionym.
W celu wyznaczenia stanów własnych elektronów w nanodrucie potrzebna jest baza
funkcji falowych oraz operator energii, a więc operator Hamiltona (hamiltonian), w tym
przypadku niezależny od czasu. W wyniku działania tego operatora na odpowiednią bazę
elektronowych funkcji falowych uzyskuje się wygodną w obliczeniach postać macierzową
hamiltonianu.
Ten rozdział oraz rozdział kolejny opracowałem w przeważającej większości na
podstawie dwóch książek: [83] oraz [84]. Rozważania dotyczące struktury wurcytu były
dodatkowo oparte na publikacji autora pierwszej książki [85]. Dla zwiększenia
czytelności nie będę umieszczał oznaczeń cytowania przy każdym paragrafie.
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Elementy macierzy hamiltonianu zadane są przez następujący wzór:
̂ |ψ𝑗 ⟩
𝐻𝑖,𝑗 = ⟨ψ𝑖 |𝐻

(4)

̂ to operator Hamiltona, zaś Ψi oraz Ψj są funkcjami bazy.
Gdzie 𝐻
Dla wszystkich oddziaływań opisanych w tej rozprawie zapiszę odpowiednią macierz
hamiltonianu. Dla przejrzystości, przy każdej macierzy hamiltonianu podam bazę, w
której ta macierz jest zapisana.

5.1) Metoda k·p
Do opisu właściwości optycznych półprzewodników, a głównie takich właściwości
dotyczy ten doktorat, użyłem metody k·p, wprowadzonej niezależnie przez Bardeen’a
[86] i Seitz’a [87] około 1940 roku. Aby móc przewidzieć jak zachowa się półprzewodnik
w sytuacji pobudzenia optycznego, potrzebna jest wiedza na temat dostępnych stanów
elektronowych, ich zapełnienia, oraz wartości przerwy energetycznej w pobliżu punktu
Γ. Wiele z tych informacji można przy pomocy tej metody wyznaczyć, w dość prosty i
zgodny z rzeczywistością sposób, korzystając przy tym z parametrów materiałowych
zamieszczonych w [84].
Metoda ta jest szczególnie użyteczna do opisu pasm w okolicy ich ekstremów, jednakże
może też być zastosowana do znalezienia struktury pasmowej dla dowolnego k.
Rozważania dotyczące tej metody należy zacząć od opisu szybkozmiennego,
periodycznego potencjału, którego źródłem jest periodyczna struktura krystaliczna w
półprzewodniku. Potencjał taki w metodzie k·p opisuje funkcja Blocha:
Ψ𝑚𝑘 (𝐫) = 𝑒 𝑖𝐤∙r 𝑢𝑚𝐤 (𝐫)

(5)

𝑢𝑚𝐤 (𝐫 + 𝐑) = 𝑢𝑚𝐤 (𝐫)

(6)

𝐑 = ∑ 𝑛𝑖 𝒂𝑖

(7)

Gdzie:

ai to wektory sieci krystalicznej, ni to liczby naturalne, a m w równaniach (5) oraz (6)
oznacza kolejne pasma. Skutkiem tego, jeśli R jest zaczepiony w pozycji, w której znajduje
się atom sieci krystalicznej, będzie wskazywał położenie innego atomu, niezależnie od
wartości ni. Wynika stąd, że funkcja (6) będzie miała taką samą formę w otoczeniu
każdego atomu z dokładnością do czynnika fazowego eik·r.
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Funkcja (5) jest rozwiązaniem równania Schrödingera z periodycznym potencjałem:
̂ Ψ(𝐫) = 𝐸(𝐤)Ψ(𝐫)
𝐻
̂=
𝐻

̂2
𝒑
ℏ
̂] + V(𝐫)
+
𝝈 ⋅ [∇𝑉 × 𝒑
2𝑚0 4𝑚02 𝑐 2
V(𝐫) = V(𝐫 + 𝐑)

(8)
(9)
(10)

̂ (9) kolejno od lewej zapisany jest operator energii kinetycznej elektronu,
W operatorze 𝐻
operator odpowiadający za uwzględnienie oddziaływania spin-orbita oraz człon
̂ to operator pędu, r to wektor
opisujący potencjał periodyczny. W tych równaniach 𝒑
położenia, R to wektor sieci krystalicznej, k to wektor falowy elektronu, m0 to masa
elektronu, 𝝈 to macierz Pauliego, c to prędkość światła, a ℏ to zredukowana stała Plancka.
Działając hamiltonianem (9) na funkcję falową (2) otrzymujemy równanie na
szybkozmienną część funkcji falowej unk(r):
̂2
𝒑
ℏ
ℏ
ℏ
[∇𝑉 × 𝐩
̂+
̂] ⋅ 𝝈 +
[
+ V(𝐫) +
𝐤⋅𝐩
∇𝑉 × 𝐤 ⋅ 𝝈] 𝑢𝑛𝐤 (𝐫)
2
2
2𝑚0
𝑚0
4𝑚0 𝑐
4𝑚02 𝑐 2
ℏ2 𝑘 2
= [𝐸𝑛 (𝐤) −
] 𝑢 (𝐫)
2𝑚0 𝑛𝐤

(11)

Łatwo zauważyć, że w równaniu (11) występuje człon analogiczny do tego w
̂ – od
hamiltonianie (9), opisujący energię kinetyczną i potencjalną, dodatkowy człon – k·𝐩
którego wzięła się nazwa tej metody oraz dwa człony opisujące oddziaływanie spinorbita.
W metodzie k·p często przyjmuje się szereg założeń pozwalających na znaczne
uproszczenie rozważań odnośnie struktury pasmowej. Najczęściej, jak wspomniałem
wcześniej, obliczenia skupiają się na ekstremum pasm. Warunek ten uwzględnia się
poprzez założenie, że wszystkie rozpatrywane oddziaływania mają miejsce dla k w
bliskim otoczeniu k = 0. Wtedy można w równaniu (11) zaniedbać zależny od k człon
związany z oddziaływanie spin-orbita oraz zastosować teorię zaburzeń w otoczeniu k.
Metoda k·p jest punktem wyjściowym wielu modeli opisujących właściwości
półprzewodników. Przykładami takich modeli są modele Dresselhausa–Kipa–Kittela
(DKK), Kane’a czy Luttingera-Kohna. Różnice pomiędzy nimi dotyczą w ogólności liczby
pasm, które rozważa się podczas obliczeń. W przypadku tego doktoratu używam jedynie
modelu Luttingera-Kohna, jednakże wspomnę również model Kane’a, ze względu na to,
że jest dobrym punktem wyjścia do omówienia modelu Luttingera-Kohna.
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5.1.1) Model Kane’a
W tym modelu uwzględnione są tylko pasmo przewodnictwa oraz 3 podpasma
walencyjne – dziur ciężkich, lekkich i odszczepionych. Po uwzględnieniu spinu daje to
łącznie 8 stanów do rozpatrzenia, a więc postać macierzowa hamiltonianu będzie miała
rozmiar 8x8.
W modelu Kane’a funkcje bazowe są kombinacją liniową harmonik sferycznych
opisujących stany s i p atomu wodoru. Jednakże to, co jest tu tak naprawdę istotne, to
symetria tych funkcji, stąd oznaczenia odpowiadające osiom układu współrzędnych.
Funkcje te można zapisać następująco:
|𝑆⟩ ≡ 𝑌00
|𝑍⟩ ≡ 𝑌10
∓

1
√2

|(𝑋 ± 𝑖𝑌)⟩ ≡ 𝑌1±1

(12)

Funkcje własne na krawędzi pasm (k=0) przyjmują postać:
𝑢𝑛𝐤 (𝐫) = ∑ 𝑎𝑖 𝑢𝑖0 (𝐫)
𝑖

(13)

Gdzie ui0(r) tworzą następującą bazę:
𝑢10 = |𝑖𝑆 ↑⟩
𝑢20 = |𝑖𝑆 ↓⟩
1
|(𝑋 − 𝑖𝑌) ↓⟩
𝑢30 =
√2
1
|(𝑋 − 𝑖𝑌) ↑⟩
𝑢40 =
√2
1
|(𝑋 + 𝑖𝑌) ↓⟩
𝑢50 = −
√2
1
|(𝑋 + 𝑖𝑌) ↑⟩
𝑢60 = −
√2
𝑢70 = |𝑍 ↓⟩
𝑢80 = |𝑍 ↑⟩

(14)

W modelu Kane’a działa się hamiltonianem (11) na funkcje falowe (14) otrzymując
macierz hamiltonianu o rozmiarze 8x8, która opisuje energie stanów w funkcji wektora
falowego k. W wyniku diagonalizacji tej macierzy dla krawędzi pasma, czyli dla k = 0,
otrzymuje się funkcje własne dla krawędzi pasm. Przyjęło się oznaczać je w następujący
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sposób: |𝐽, 𝐽𝑍 ⟩, gdzie J oznacza całkowity moment pędu, zaś JZ oznacza jego rzut na oś
kwantyzacji (w tym przypadku oś Z, zgodną z osią nanodrutu).
1 1
𝑢1 = | , + ⟩ ≡ |𝑖𝑆 ↑⟩
2 2
1 1
𝑢2 = | , − ⟩ ≡ |𝑖𝑆 ↓⟩
2 2
3 3
1
|(𝑋 − 𝑖𝑌) ↓⟩
𝑢3 = | , − ⟩ ≡
2 2
√2
3 1
1
2
𝑢4 = | , − ⟩ ≡
|(𝑋 − 𝑖𝑌) ↑⟩ + √ |𝑍 ↓⟩
2 2
3
√6
3 1
−1
2
𝑢5 = | , + ⟩ ≡
|(𝑋 + 𝑖𝑌) ↓⟩ + √ |𝑍 ↑⟩
2 2
3
√6
3 3
−1
|(𝑋 + 𝑖𝑌) ↑⟩
𝑢6 = | , + ⟩ ≡
2 2
√2
1 1
1
1
|(𝑋 − 𝑖𝑌) ↑⟩ −
|𝑍 ↓⟩
𝑢7 = | , − ⟩ ≡
2 2
√3
√3
1 1
1
1
|(𝑋 + 𝑖𝑌) ↓⟩ +
|𝑍 ↑⟩
𝑢8 = | , + ⟩ ≡
2 2
√3
√3

(15)

Model Kane’a został zmodyfikowany przez Luttingera i Kohna, aby uzyskać lepszą
zgodność z wynikami doświadczalnymi. Przy użyciu takiej samej bazy funkcji falowych
pozwala on na uzyskanie prawidłowych mas efektywnych dla wszystkich rozważanych
pasm.
5.1.2) Model Luttingera-Kohna dla półprzewodników o strukturze blendy
cynkowej
Model Luttingera-Kohna można traktować jako rozszerzenie modelu Kane’a. Opiera się
on na tych samych funkcjach bazowych i wykorzystuje metodę k·p, aby otrzymać
odpowiednią formę macierzy hamiltonianu. Różnica polega tu na podziale podpasm na
dwie grupy – obliczaną explicité grupę A oraz wprowadzaną jako zaburzenie grupę B. Do
grupy A zaliczają się 3 podpasma walencyjne, znane z poprzednich rozważań, do grupy B
zaś – pasmo przewodnictwa oraz niższe podpasma walencyjne.
W tym modelu, wzór (13) na szybkozmienną część funkcji falowej elektronu jest
zmodyfikowany i przedstawia się następująco:
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𝐴

𝐵

𝑢𝑛𝐤 (𝐫) = ∑ 𝑎𝑖 𝑢𝑖0 (𝐫) + ∑ 𝑎𝑗 𝑢𝑗0 (𝐫)
𝑖

(16)

𝑗

Grupa B jest uwzględniana w hamiltonianie poprzez użycie metody zaburzeń Lödwina.
Opis tej operacji wykracza poza ramy tego doktoratu, natomiast w jej wyniku otrzymuje
się macierz hamiltonianu, w której występują parametry Luttingera-Kohna, γ1, γ2, γ3,
które zależą wyłącznie od materiału i można je znaleźć w tablicach [88].
Ostatecznie, postać macierzowa hamiltonianu Luttingera-Kohna dla pasma walencyjnego
wygląda następująco:
−𝑆

√2𝑅

|𝑢6 ⟩

−√2𝑄

3
√ 𝑆
2

|𝑢5 ⟩

0

3
√ 𝑆∗
2

√2𝑄

|𝑢4 ⟩

𝑆∗

𝑃+𝑄

−𝐾

−√2𝑄 ∗

3
√ 𝑆
2

−𝐾 ∗

𝑃 + 𝛥𝑆𝑂

3
√ 𝑆∗
2

√2𝑄 ∗

𝑃+𝑄

−𝑆

−𝑅

0

−𝑆 ∗

𝑃−𝑄

0

0

𝑅∗

0

𝑃−𝑄

0

𝑅∗

√2

𝐻=

−𝑆 ∗
√2
0
[

−𝑆
√2

0

(17)

−𝑆 ∗
√2

|𝑢3 ⟩

0

|𝑢7 ⟩

𝑃 + 𝛥𝑆𝑂 |𝑢 ⟩
] 8

ℏ2 𝛾1 2
2
2
𝑃 = 2𝑚 [𝑘𝑥 + 𝑘𝑦 + 𝑘𝑧 ]
0
ℏ2 𝛾2 2
2
2
𝑄 = 2𝑚 [𝑘𝑥 + 𝑘𝑦 − 2𝑘𝑧 ]
0
ℏ2
2
2
𝑅 = 2𝑚 [−√3𝛾2 (𝑘𝑥 − 𝑘𝑦 ) + 𝑖2√3𝛾3 𝑘𝑥 𝑘𝑦 ]
0
ℏ2 𝛾3
𝑆 = 2𝑚 √3(𝑘𝑥 − 𝑖𝑘𝑦 )𝑘𝑧
0

(18)

ΔSO to wartość rozszczepienia spin-orbita, zaś γ1, γ2, γ3 to parametry Luttingera-Kohna. W
wyniku tych obliczeń otrzymujemy strukturę pasmową półprzewodnika o strukturze
blendy cynkowej w pobliżu punktu  strefy Brillouina, która została przedstawiona na
rysunku 1 w rozdziale 2). Pasmo walencyjne składa się z pasma dziur ciężkich HH, dziur
lekkich, LH, zdegenerowanych z HH w punkcie , oraz pasma odszczepionego
oddziaływaniem spin-orbita, SOH.
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W kolejnym kroku opiszę wpływ naprężenia na strukturę pasmową, które powoduje
rozszczepienie pasm dziur ciężkich i lekkich w punkcie  strefy Brillouina.
5.1.3) Naprężenia w modelu Luttingera-Kohna dla blendy cynkowej
Aby uwzględnić naprężenia w półprzewodniku, należy

rozszerzyć powyższe

rozumowanie przy założeniu zachowanej periodyczności, ale zmienionych odległościach
pomiędzy atomami. Na podstawie tych rozważań można wprowadzić dodatkowy człon
do hamiltonianu Luttingera-Kohna. Wprowadza on tak zwane potencjały deformacyjne,
bezpośrednio związane z wcześniej wspomnianymi parametrami Luttingera–Kohna,
które również są charakterystyczne dla danego materiału i można znaleźć je w tablicach
[88].
Aby uwzględnić naprężenia, należy zmodyfikować macierz hamiltonianu (17) w
następujący sposób:
𝑃 ⇛ 𝑃 + 𝑃𝜀
𝑄 ⇛ 𝑄 + 𝑄𝜀
𝑅 ⇛ 𝑅 + 𝑅𝜀
𝑆 ⇛ 𝑆 + 𝑆𝜀

(19)

Gdzie:
𝑃𝜀 = −𝑎𝑣 (𝜀𝑧𝑧 + 𝜀𝑦𝑦 + 𝜀𝑥𝑥 )
𝑏
𝑄𝜀 = − (𝜀𝑥𝑥 + 𝜀𝑦𝑦 − 2𝜀𝑥𝑥 )
2
𝑅𝜀 = √3 𝑏(𝜀𝑦𝑦 − 𝜀𝑥𝑥 ) − 𝑖𝑑𝜀𝑥𝑦
2
𝑆𝜀 = −𝑑(𝜀𝑥𝑧 − 𝑖𝜀𝑦𝑧 )

(20)

W powyższych równaniach av, b oraz d to potencjały deformacyjne, zależne od materiału,
zaś εij to elementy tensora naprężenia.
5.1.4) Model Luttingera-Kohna dla półprzewodników o strukturze wurcytu
W tym doktoracie rozważane są również nanostruktury o strukturze wurcytu.
Wyznaczenie hamiltonianu dla tej struktury krystalicznej nie różni się jakościowo
rozumowania przedstawionego w rozdziale 5.1.2) dla struktury blendy cynkowej.
Do tego hamiltonianu, tak jak w poprzednich rozważaniach należy dodać wpływ innych
podpasm w postaci zaburzenia. Ostatecznie, pełna macierz hamiltonianu dla pasma
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walencyjnego może być zapisana w następującej formie (należy zwrócić uwagę na inną
bazę, przejście do bazy danej wzorami (15) zostało opisane w rozdziale 6.3)).
F −𝐾 ∗ −𝐻 ∗ 0

0

0

|𝑢60 ⟩

−𝐾 G

𝐻

0

0

Δ

|𝑢40 ⟩

−𝐻 𝐻 ∗

λ

0

Δ

0

|𝑢80 ⟩

F −𝐾 𝐻

|𝑢30 ⟩

𝐻=
0

0

0

0

0

Δ −𝐾 ∗ G −𝐻 ∗ |𝑢50 ⟩

[ 0

Δ

0

𝐻 ∗ −𝐻

(21)

λ ] |𝑢70 ⟩

Gdzie:
𝐹 = Δ1 + Δ2 + λ + θ
𝐺 = Δ1 − Δ2 + λ + θ
ℏ2
[𝐴 𝑘 2 + 𝐴2 (𝑘𝑥2 + 𝑘𝑦2 )]
2𝑚0 1 𝑧
ℏ2
θ=
[𝐴 𝑘 2 + 𝐴4 (𝑘𝑥2 + 𝑘𝑦2 )]
2𝑚0 3 𝑧
ℏ2
2
𝐾=
𝐴5 (𝑘𝑥 + 𝑖𝑘𝑦 )
2𝑚0
ℏ2
𝐻=
𝐴 (𝑘 + 𝑖𝑘𝑦 )𝑘𝑧
2𝑚0 6 𝑥
λ=

Δ = √2 Δ3

(22)

Parametry A1-A6 to parametry Luttingera-Kohna dla wurcytu, zaś Δ1, Δ2, Δ3 oznaczają
odpowiednie rozszczepienia w strukturze wurcytu. W przybliżeniu quasi-kubicznym,
parametry A1-A6 można łatwo wyznaczyć z parametrów Luttingera-Kohna dla blendy
cynkowej. Dodatkowo, wtedy parametry Δ1, Δ2, Δ3 przyjmują wtedy następujące wartości:
Δ1 = Δ𝐶𝑅
Δ𝑆𝑂
Δ2 = Δ3 =
3

(23)

Gdzie ΔCR to rozszczepienie ze względu na pole krystaliczne, a ΔSO to rozszczepienie
wynikające z oddziaływania spin-orbita.
Okazuje się, że pasmo walencyjne składa się z trzech podpasm, oznaczanych A, B i C, z
których każde jest dwukrotnie zdegenerowane ze względu na spin. Zostało to
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przedstawione schematycznie na rysunku 2 w rozdziale 2). Z macierzy hamiltonianu (21)
można analitycznie wyznaczyć wartości rozszczepienia podpasm pasma walencyjnego
(EAB oraz EAC) oraz funkcje falowe, budujące te podpasma.
Stany w podpaśmie A są identyczne z ciężkimi dziurami obserwowanymi w blendzie
cynkowej. Stany w podpasmach B i C są kombinacją liniową dziur lekkich i
odszczepionych o współczynnikach określonych przez oddziaływania z polem
krystalicznym oraz oddziaływanie spin-orbita. Pasma te w k=0, opisują następujące
funkcje falowe:
|𝐴⟩ = 𝑢30 + 𝑢60
|𝐵⟩ = 𝛼(𝑢40 + 𝑢50 ) + 𝛽(𝑢80 + 𝑢70 )
|𝐶⟩ = 𝛽(𝑢40 + 𝑢50 ) 𝛼(𝑢80 + 𝑢70 ))

(24)

Gdzie:
𝛼2 =

1
2
1
3
[1 + 2 (2 − Δ 𝐸𝐴𝐵 ) ]
𝑆𝑂

𝛽2 =

1
2
1
3
[1 + 2 (2 − Δ 𝐸𝐴𝐶 ) ]

(25)

𝑆𝑂

1
4
𝐸𝐴𝐵 = (Δ𝐶𝑅 + Δ𝑆𝑂 − √(Δ𝐶𝑅 − Δ𝑆𝑂 )2 + Δ𝐶𝑅 Δ𝑆𝑂 )
2
3
𝐸𝐴𝐶 =

1
4
(Δ𝐶𝑅 + Δ𝑆𝑂 + √(Δ𝐶𝑅 − Δ𝑆𝑂 )2 + Δ𝐶𝑅 Δ𝑆𝑂 )
2
3

(26)

Dodatkowo, przy uzyciu rownan (24) mozna wyznaczyc polaryzację emisji z podpasm B i
C. Zaleznosci te są opisane w następujący sposob:
𝐼𝐵∥ ∝ 𝛽 2
𝐼𝐵⊥ ∝

𝛼2
2

𝐼𝐶∥ ∝ 𝛼 2
𝛽2
𝐼𝐶⊥ ∝
(27)
2
Wzory (26) i (27) zostały uzyte w rozdziale 4.4.4) do dyskusji wielkosci rozszczepienia
pasma A i B, oraz polaryzacji liniowej luminescencji ekscytonow B obserwowanych w
doswiadczeniu. Wzory te dotyczą sytuacji, w ktorej zaniedbujemy napręzenia.
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5.1.5) Naprężenia w modelu Luttingera-Kohna dla struktury wurcytu
Aby uwzględnić naprężenie w modelu Luttigera-Kohna dla struktury krystalicznej
wurcytu, należy zmodyfikować macierz hamiltonianu (21) w następujący sposób:
λ ⇛ λ + λ𝜀
θ ⇛ θ + θ𝜀
𝐾 ⇛ 𝐾 + 𝐷5 𝜀+
𝐻 ⇛ 𝐻 + 𝐷6 𝜀𝑧+

(28)

Gdzie
λ𝜀 = 𝐷1 𝜀𝑧𝑧 + 𝐷2 (𝜀𝑥𝑥 + 𝜀𝑦𝑦 )
θ𝜀 = 𝐷3 𝜀𝑧𝑧 + 𝐷4 (𝜀𝑥𝑥 + 𝜀𝑦𝑦 )
𝜀+ = 𝜀𝑥𝑥 + 2𝑖𝜀𝑥𝑦 − 𝜀𝑦𝑦
𝜀𝑧+ = 𝜀𝑧𝑥 + 𝑖𝜀𝑦𝑧

(29)

D1 – D6 to potencjały deformacyjne dla kryształów w strukturze wurcytu. W przypadku
tego doktoratu do ich wyznaczenia używa się tak zwanego przybliżenia quasi-kubicznego.
Pozwala ono traktować strukturę wurcytu jak naprężoną strukturę blendy cynkowej w
kierunku (111) zgodnym z osią c. W przypadku tego przybliżenia, związek pomiędzy
potencjałami deformacyjnymi dla blendy cynkowej i potencjałami deformacyjnymi dla
wurcytu wygląda następująco:
𝐷1 = 𝑎 +
𝐷2 = 𝑎 −

2
√3
1
√3

𝑑
𝑑

𝐷3 = −√3𝑑
𝐷4 = √3 𝑑
2
1
1
𝑑
𝐷5 = 𝑏 +
2
√3
1
𝑑
𝐷6 = √2𝑏 +
√6
Tak wyznaczone potencjały deformacyjne były używane w obliczeniach.
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(30)

5.2) Oddziaływanie z polem magnetycznym
Ostatnim oddziaływaniem, które jest uwzględnione w obliczeniach w ramach tego
doktoratu jest oddziaływanie elektronów pasmowych z polem magnetycznym. W
szczególności rozważamy konfiguracje eksperymentalne, w których pole magnetyczne
przyłożone jest pod różnymi kątami względem osi kwantyzacji, a więc osi nanodrutu.
Obecność pola magnetycznego znosi degenerację stanów ze względu na spin elektronu.
Zjawisko to nazywa się efektem Zeemana i dotyczy ono elektronów zarówno z pasma
przewodnictwa jak i z pasma walencyjnego. Ponadto, przyłożenie pola magnetycznego w
odpowiednim kierunku względem osi nanodrutu może prowadzić do mieszania stanów,
które bez jego obecności nie oddziałują ze sobą. Mieszanie pozwala z kolei na wyciągnięcie
wielu interesujących wniosków dotyczących struktury pasmowej w nanodrutach, co
opisuję w części eksperymentalnej w rozdziałach 4.3.3), 4.4.5) oraz 4.5.4). Zawarty w
tym rozdziale opis opracowałem głównie na podstawie [60].
5.2.1) Efekt Zeemana dla elektronów z pasm przewodnictwa oraz walencyjnego w
półprzewodniku
Wpływ pola magnetycznego na nośniki pasmowe opisuje następujący hamiltonian:
̂𝑒𝑙 = 𝑔𝑒𝑙 𝜇𝐵 𝑩 ∙ 𝒋̅𝒆
𝐻
̂ℎ = 𝑔ℎ 𝜇𝐵 𝑩 ∙ 𝒋̅𝒉
𝐻

(31)

Gdzie gel oraz gh to g-czynnik Landé’go odpowiednio dla elektronów i dziur, µB to
magneton Bohra, 𝒋̅ to całkowity moment pędu, a B to wektor indukcji magnetycznej.
Do opisu oddziaływania z polem magnetycznym wygodnie jest użyć bazy stanów {u1, u2,
u3, u4, u5, u6, u7, u8}, równania (15). Stany własne w k = 0 i B = 0 zadane są wtedy przez
liczby kwantowe J i Jz opisujące całkowity moment pędu danego stanu oraz jego rzut na
oś kwantyzacji, w tym przypadku oś Z.
W przypadku elektronów z pasma przewodnictwa, sytuacja jest dość prosta – wartość
rozszczepienia Zeemana jest izotropowa dla każdego kierunku pola, przy czym pola inne
niż równoległe wprowadzają mieszanie stanów u1 oraz u2.
W przypadku dziur, gdy pole magnetyczne przyłożone jest równoległe do osi kwantyzacji,
obserwuje się rozszczepienie Zeemana czystych stanów dziurowych. W polu
magnetycznym pod innym kątem niż równoległe, następuje mieszanie stanów dziur
ciężkich i lekkich poprzez czynniki pozadiagonalne o wartościach zależnych od kąta.
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W przypadku ΔLH = 0, skład stanów zmienia się w funkcji kąta pola magnetycznego,
jednakże wartość rozszczepienia Zeemana jest izotropowa, podobnie jak w przypadku
elektronów. Wraz ze wzrostem wartości ΔLH maleje oddziaływanie między stanami dziur
ciężkich i lekkich. W skrajnym przypadku bardzo dużego ΔLH, a więc odizolowanych
stanów dziur ciężkich i lekkich nie występuje ich mieszanie. Wtedy rozszczepienie
Zeemana w polu równoległym takie samo jak dla ΔLH = 0, a w polu prostopadłym dziury
ciężkie nie rozszczepiają się wcale, zaś rozszczepienie Zeemana dziur lekkich jest
dwukrotnie większe niż w polu równoległym.
5.2.2) Rozcieńczony półprzewodnik magnetyczny i gigantyczny efekt Zeemana
Rozcieńczone półprzewodniki magnetyczne (ang. diluted magnetic semiconductor, DMS)
to nazwa nadana półprzewodnikom, w których część kationów została podmieniona na
jony o własnościach magnetycznych. Wykazują one cechy obu grup materiałów:
półprzewodników i materiałów magnetycznych. W szczególności obserwuje się w nich
znaczne zwiększenie efektów związanych ze spinem nośników. Występuje w nich
mianowicie tak zwane gigantyczne rozszczepienie Zeemana, które jest proporcjonalne do
zawartości jonów magnetycznych i może być nawet o dwa rzędy wielkości większe od
rozszczepienia Zeemana w niemagnetycznych półprzewodnikach.
Najprostszy opis oddziaływań magnetycznych w takim materiale opiera się o kilka
założeń. Po pierwsze zakłada się, że ze względu na to, że jonów magnetycznych jest z
reguły znacznie więcej niż nośników, rozpatruje się jedynie wpływ jonów na nośniki.
Dodatkowo, nie rozpatruje się pojedynczych jonów magnetycznych, lecz uśredniony ich
zbiór, zaś operator spinu zamienia na średnią po zbiorze tych spinów. To przybliżenie
nazywa się przybliżeniem pola średniego. Ostatecznie, przyjmuje się również
przybliżenie kryształu wirtualnego, aby zachować periodyczność kryształu zaburzonego
przez rozmieszczone losowo jony magnetyczne. Rozpatruje się wtedy jedną populację
„sztucznych jonów” w miejsce populacji jonów sieci kryształu oraz jonów magnetycznych.
Owe sztuczne jony mają część właściwości oryginalnych jonów oraz część magnetyczną,
o wartości opartej o średnią zawartość jonów magnetycznych w krysztale.
Głównym oddziaływaniem pomiędzy jonami magnetycznymi a nośnikami pasmowymi
półprzewodnika jest oddziaływanie wymiany. Ma ono miejsce pomiędzy elektronami z
powłoki d jonów magnetycznych a elektronami z pasma przewodnictwa (oznaczane s-d)
i walencyjnego (oznaczane p-d) półprzewodnika. W ogólności, przy wyższych
koncentracjach jonów magnetycznych i wysokich polach należy również uwzględnić
oddziaływanie pomiędzy nimi samymi. Na przykład dla jonów oddziałujących ze sobą
antyferromagnetycznie oznacza to, że średni spin nie osiągnie maksymalnej wartości w
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dostępnych nam polach. Z kolei dla jonów oddziałujących ze sobą ferromagnetycznie,
wartość maksymalna namagnesowania zostanie osiągnięta przy znacznie mniejszym polu
zewnętrznym, niż w przypadku jonów paramagnetycznych.
W tym doktoracie jedynym rozpatrywanym jonem magnetycznym jest mangan. który w
w (Cd,Mn)Te występuje w stanie ładunkowym Mn2+. Posiada on 5 elektronów na powłoce
d, z czego wynika całkowity spin jonu manganu, S=5/2 [60]. Koncentracje manganu w
badanych strukturach są niskie, rzędu 0.01. Z tego względu oddziaływania
antyferromagnetyczne pomiędzy jonami manganu można zaniedbać. W przypadku
losowego rozmieszczenia jonów magnetycznych, które ma zazwyczaj miejsce w
(Cd,Mn)Te możemy również założyć, że faza MnTe nie grupuje się w klastry, jak na
przykład w publikacji [15]. W takim przypadku własności magnetyczne półprzewodnika
(Cd,Mn)Te są typowo paramagnetyczne [89].
Uwzględniając powyższe rozważania, hamiltonian oddziaływania magnetycznego w
rozcieńczonych półprzewodnikach magnetycznych można zapisać w następujący sposób:
̂𝑐 = −𝐽𝑠−𝑑 𝑥𝑀𝑛 (𝜎
𝐻
̂〈𝑆
̂〈𝑆
𝑧 𝑧〉 + 𝜎
𝑥 𝑥 〉)
̂𝑣 = −𝐽𝑝−𝑑 𝑥𝑀𝑛 (𝐽̂𝑧 〈𝑆𝑧 〉 + 𝐽̂𝑥 〈𝑆𝑥 〉)
𝐻

(32)

Gdzie średni spin:
〈𝑆𝑧 〉 = 〈𝑆〉 cos(𝜃)
〈𝑆𝑥 〉 = 〈𝑆〉 sin(𝜃)
〈𝑆〉 = 𝑆0 𝐵𝑆 (𝜉)

(33)

Zaś:
𝐵𝑆 (𝜉) =
𝜉=

2𝑆 + 1
2𝑆 + 1
1
1
cth (
𝜉) − cth ( 𝜉)
2𝑆
2𝑆
2𝑆
2𝑆
𝑔𝜇𝐵 𝑆𝐵
𝑘𝐵 𝑇

(34)

𝐽𝑠−𝑑 = 𝑁0 ∙ ⟨𝑆|𝐽|𝑆⟩ oraz 𝐽𝑝−𝑑 = 𝑁0 ∙ ⟨𝑋|𝐽|𝑋⟩ to odpowiednie całki wymiany pomnożone
przez koncentrację kationów w komórce elementarnej N0 (dla CdTe 𝐽𝑠−𝑑 = 220 meV i
𝐽𝑝−𝑑 = −880 meV), g to g-czynnik (g-factor) jonu magnetycznego, µB to magneton Bohr’a,
xMn to zawartość jonów magnetycznych w stosunku do podstawianych jonów, S to spin
jonu magnetycznego, B to wartość indukcji pola magnetycznego, kB to stała Boltzmanna,
a T to temperatura efektywna podsieci jonów magnetycznych. S0 to wspomniany
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wcześniej efektywny spin wynikający z oddziaływania pomiędzy jonami magnetycznymi,
〈𝑆〉 to średni spin jonów magnetycznych w materiale, θ to kąt między zewnętrznym polem
magnetycznym a osią kwantyzacji (tu Z), zaś 𝐽̂𝑧 i 𝐽̂𝑥 oraz 𝜎
̂𝑧 i 𝜎
̂𝑥 składowe operatora
momentu pędu dziury i elektronu w odpowiednich kierunkach. 𝐵𝑆 (𝜉) to funkcja
Brillouina.
𝐽̂𝑧 i 𝐽̂𝑥 w bazie (15) można zapisać [90]:

𝐽𝑥 =

1
∙
2

√3

0

0

−√6

√3

0

2

0

0

0

2

0

√3

√2

0

0

√3

0

0

√6 |𝑢6 ⟩

−√6

0

√2

0

0

−1 |𝑢7 ⟩

−√2

0

√6

−1

0 ] |𝑢8 ⟩

[ 0

𝐽𝑧 =

0

|𝑢3 ⟩

0

−√2 |𝑢4 ⟩
0

|𝑢5 ⟩

−3

0

0

0

0

0

|𝑢3 ⟩

0

−1

0

0

2√2

0

|𝑢4 ⟩

0

1

0

0

0

0

3

0

0

|𝑢6 ⟩

2√2

0

0

−1

0

|𝑢7 ⟩

0

2√2

0

0

1 0
∙
2 0
0
[0

2√2 |𝑢5 ⟩

(35)

1 ] |𝑢8 ⟩

Zaś dla elektronów w paśmie przewodnictwa 𝜎
̂𝑧 i 𝜎
̂𝑥 zapisane w bazie (15) to macierze
Pauliego:

σ𝑥 = [

σ𝑧 = [

0
1

1
0

1 |𝑢1 ⟩
]
0 |𝑢2 ⟩
0 |𝑢1 ⟩
]
−1 |𝑢2 ⟩

(36)

Uwzględniając powyższe zależności można zapisać hamiltoniany w następującej postaci:
̂𝑐 = −𝐽𝑠−𝑑 𝑥𝑀𝑛 𝑆0 𝐵𝑆 (𝜉)(cos(𝜃) σ
𝐻
̂𝑧 + sin(𝜃) 𝜎
̂)
𝑥
̂𝑣 = −𝐽𝑝−𝑑 𝑥𝑀𝑛 𝑆0 𝐵𝑆 (𝜉)(cos(𝜃) 𝐽̂𝑧 + sin(𝜃) 𝐽̂𝑥 )
𝐻

(37)

W przypadku tego doktoratu wszystkie pomiary są prowadzone dla niewielkich pól
magnetycznych, to jest dla takich, gdzie nie obserwuje się efektów wysycenia
magnetyzacji, typowej dla namagnesowania jonów paramagnetycznych. W takim
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przypadku wpływ pola magnetycznego ma charakter liniowy i funkcję Brillouina 𝐵𝑆 (𝜉)
można przybliżyć szeregiem Taylora w okolicy B = 0 w następujący sposób:
𝑔𝜇𝐵 𝑆𝐵
𝑔𝜇𝐵 𝐵(𝑆 + 1)
𝐵𝑆 (
)≅
𝑘𝐵 𝑇
3𝑘𝐵 𝑇

(38)

Można wtedy hamiltoniany (32) zapisać w uproszczonej formie, podobnej jak w (31):
𝑒𝑓𝑓
̂𝑐 = 𝑔𝑒𝑙
𝐻
𝜇𝐵 𝐵(cos(𝜃) σ
̂𝑧 + sin(𝜃) 𝜎
̂)
𝑥

̂𝑣 = 𝑔ℎ𝑒𝑓𝑓 𝜇𝐵 𝐵(cos(𝜃) 𝐽̂𝑧 + sin(𝜃) 𝐽̂𝑥 )
𝐻

(39)

Gdzie:
1
(𝑆 + 1)
𝑒𝑓𝑓
𝑔𝑒𝑙 = 𝐽𝑠−𝑑 𝑥𝑀𝑛 𝑆0 𝑔
3
𝑘𝐵 𝑇
1
(𝑆 + 1)
𝑒𝑓𝑓
𝑔ℎ = 𝐽𝑝−𝑑 𝑥𝑀𝑛 𝑆0 𝑔
3
𝑘𝐵 𝑇

(40)

Opisane powyżej efekty spinowe, obserwowalne w polu magnetycznym związane z
obecnością jonów magnetycznych są więcej niż rząd wielkości silniejsze niż efekty
obserwowalne w ich nieobecności. Przykładowo, zaprezentowany w równaniach (40)
efektywny g-czynnik dla dziury wynosi około 30, podczas gdy g-czynnik dziury ciężkiej,
ma wartość rzędu 1. Stąd też efekty wynikające bezpośrednio z rozszczepienia spinowego
w obliczeniach można zaniedbać.

5.3) Złota reguła Fermiego
Mając wyznaczoną funkcję falową stanu początkowego oraz końcowego, można, przy
użyciu złotej reguły Fermiego, wyznaczyć prawdopodobieństwo przejścia optycznego
między tymi stanami. W tym doktoracie interesują mnie przede wszystkim względne
intensywności przejść optycznych, wynikające z symetrii i składu stanów.
Aby obliczyć te wartości należy rozpatrzyć następującą zależność:
𝐼=

2𝜋
|⟨ψ𝐴 |𝐻(𝒓)|ψ𝐵 ⟩|2 𝛿(𝐸𝐵 − 𝐸𝐴 − ℏ𝜔)
ℏ

(41)

W tym równaniu ΨA to stan początkowy – elektron w paśmie przewodnictwa, ΨB to stan
końcowy, czyli dziura, H(r) to hamiltonian opisujący oddziaływanie pomiędzy stanami.
Część 𝛿(𝐸𝐵 − 𝐸𝐴 − ℏ𝜔) to funkcja przyjmująca wartość 1 dla różnicy energii pomiędzy
stanami A i B równej energii fotonu i 0 dla każdej innej. Hamiltonian oddziaływania H(r)
może być zapisany w następujący sposób:
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𝐻(𝒓) = −

𝑒
̂
𝑨∙𝒑
𝑚0

(42)

W równaniu (42) A opisuje potencjał wektorowy pola elektromagnetycznego
̂ to operator pędu, e to ładunek elementarny, a m0 to masa
odpowiadający fotonowi, zaś 𝒑
spoczynkowa elektronu.
Po przyjęciu odpowiednich założeń i przekształceniach [83], które wykraczają poza ramy
tego doktoratu, otrzymujemy, że element przejścia dipolowego można zapisać w
następującej postaci:
𝐻𝐴𝐵 = −

𝑒𝐴0
̂|ψ𝐵 ⟩
𝒆 ∙ ⟨ψ𝐴 |𝒑
2𝑚0

(43)

Gdzie A0 to natężenie pola elektromagnetycznego, a e to wektor jednostkowy, opisujący
polaryzację pola elektrycznego. Na podstawie powyższego równania oraz (41)
zapisujemy ostatecznie, że intensywność przejścia jest proporcjonalna do podniesionej
do

kwadratu

wartości

elementu

przejścia

dipolowego

pomnożonej

wektor

odpowiadający polaryzacji. W przypadku rozpatrywanych w tym doktoracie przejść
optycznych można tę zależność zapisać w następujący sposób:
̂|𝑢𝑣 ⟩)2
𝐼 ~( 𝒆 ∙ ⟨𝑢𝑐 |𝒑

(44)

W powyższym równaniu uc to funkcja falowa elektronu w paśmie walencyjnym, a uv to
funkcja falowa dziury.
Jak wspomniałem wcześniej, w konfiguracji przedstawionej na rysunkach 5 oraz 4,
mierzone są jedynie odpowiednie dla układu polaryzacje liniowe. Dlatego, aby odnieść się
do wyników eksperymentalnych w tym modelu, najłatwiej jest równanie (44) zapisać
̂ rozdziela się na składowe 𝒑
̂𝒛
oddzielnie dla każdej polaryzacji liniowej. Wtedy operator 𝒑
̂𝒙 odpowiadające polaryzacjom liniowym, odpowiednio wzdłuż i w poprzek osi
oraz 𝒑
nanodrutu, a wektor e ma wartość 1 dla rozpatrywanego kierunku i 0 dla pozostałych.
W tym doktoracie, ΨA jest zawsze funkcją falową elektronu, symetryczną względem
̂, nie ma więc wpływu na wynik rownania (41). Funkcja ΨB jest funkcją falową
operatora 𝒑
̂𝒛 oraz 𝒑
̂𝒙 , w działaniu na funkcję
dziury i może zawierać część |𝑋⟩ lub |𝑍⟩. Operatory 𝒑
falową zawierającą odpowiednio część |𝑋⟩ lub |𝑍⟩, dadzą niezerowy wynik, w każdym
innym przypadku, elementy macierzowe będą się zerować. Ze względu na symetrię
funkcji falowej |𝑆⟩ w każdym kierunku oraz funkcji |𝑋⟩ , |𝑌⟩ , |𝑍⟩ w odpowiednich
kierunkach, można zdefiniować parametr Px:
̂𝒙 |𝑋⟩ = ⟨𝑖𝑆|𝒑
̂𝒛 |𝑍⟩ = ⟨𝑖𝑆|𝒑
̂𝒚 |𝑌⟩
𝑃𝑥 = ⟨𝑖𝑆|𝒑
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(45)

Wtedy dla każdego czystego stanu walencyjnego można zapisać względną intensywność
emisji wynikającą z symetrii. Niezerowe elementy to:
1
3 3 2
3 3 2
̂𝒙 | , + ⟩) = (⟨𝑖𝑆 ↓ |𝒑
̂𝒙 | , − ⟩) = 𝑃𝑥 2
(⟨𝑖𝑆 ↑ |𝒑
2 2
2 2
2
2
1
3 1
3 1 2
̂𝒙 | , + ⟩) = (⟨𝑖𝑆 ↑ |𝒑
̂𝒙 | , − ⟩) = 𝑃𝑥 2
(⟨𝑖𝑆 ↓ |𝒑
2 2
2 2
6
2
2
1
1 1
1 1
̂𝒙 | , + ⟩) = (⟨𝑖𝑆 ↑ |𝒑
̂𝒙 | , − ⟩) = 𝑃𝑥 2
(⟨𝑖𝑆 ↓ |𝒑
2 2
2 2
3
2 2
3 1 2
3 1 2
̂|
̂|
(⟨𝑖𝑆 ↑ |𝒑
,
+
⟩)
=
(⟨𝑖𝑆
↓
|𝒑
,
−
⟩)
=
𝑃
𝒛 2
𝒛
2
2 2
3 𝑥
1 2
1 1 2
1 1 2
̂|
̂|
(⟨𝑖𝑆 ↑ |𝒑
,
+
⟩)
=
(⟨𝑖𝑆
↓
|𝒑
𝑃
𝒛 2
𝒛 2 , − 2⟩) =
2
3 𝑥

(46)

Z powyższych równań od razu widać, że jeżeli rozpatrywane są jedynie reguły wyboru,
rekombinacja czysto ciężkodziurowego ekscytonu skutkuje emisją spolaryzowaną w
100% prostopadle do osi nanodrutu. Rekombinacja czysto lekkodziurowego ekscytonu
poskutkuje emisją, w której intensywność polaryzacji równoległej będzie 4-krotnie
silniejsza od prostopadłej, zaś emisja z ekscytonu odszczepionego nie będzie w ogóle
spolaryzowana.
W przypadku wurcytu, stany A, B i C są liniowymi kombinacjami stanów w bazie
momentów pędu, więc ich polaryzacje będą odpowiadały tym liniowym kombinacjom.
Szczególnym przypadkiem jest stan A, którego symetria odpowiada dokładnie ciężkiej
dziurze.
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6) Obliczenia struktury pasmowej w naprężonym nanodrucie
typu rdzeń/otoczka
W poprzednim rozdziale opisałem model Luttingera-Kohna, uwzględniający potencjał
periodyczny kryształu dla półprzewodnika o prostej przerwie energetycznej w pobliżu
punktu Γ. Pozwala on opisać strukturę pasmową w okolicy punktu k=0 dla
półprzewodników o strukturze blendy cynkowej i wurcytu. W niniejszym rozdziale
opiszę, jak model ten zastosowałem do opisu eksperymentów magneto-optycznych
przeprowadzonych na pojedynczych nanodrutach i opisanych w rozdziałach 4.3.3),
4.4.5) oraz 4.5.4).
Zakładam, że na ostateczną postać hamiltonianu opisującego stany elektronowe w
nanodrucie składają się w sumie 3 człony – hamiltonian Luttingera-Kohna,
uwzględniający rozszczepienia pasm w k = 0 spowodowane symetrią kryształu,
hamiltonian Bira-Pikusa, opisujący wpływ naprężenia oraz hamiltonian opisujący
oddziaływania magnetyczne.
W przypadku obliczeń prowadzonych w tym doktoracie zakładam również, że
oddziaływania w paśmie przewodnictwa i walencyjnym mogą być rozpatrywane
oddzielnie, ze względu na względnie szeroką przerwę energetyczną w badanych
półprzewodnikach wynoszącą około 1.6 eV, Rozpatrywane są również jedynie przejścia
optyczne z emisją fotonu. Niesie on ze sobą zaniedbywalnie małą wartość pędu, w
związku z czym mam do czynienia z przejściami prostymi i dlatego dla wszystkich
elementów macierzowych przejścia Δk równa się 0.
W przypadku obliczeń dla struktury blendy cynkowej można zaniedbać również
podpasmo dziur odszczepionych oddziaływaniem spin-orbita. Wynika to z faktu, że w
CdTe rozszczepienie to wynosi około 1eV, oraz, że w rozpatrywanej konfiguracji nie ma
czynników mieszających te stany z dziurami lekkimi bądź ciężkimi. W przypadku
wurcytu, podpasmo dziur odszczepionych zostało wprawdzie częściowo uwzględnione,
lecz nie wpływa ono znacząco na własności ekscytonów A i B.
Mając już zapisaną ostateczną macierz hamiltonianu, należy wyznaczyć jego energie
własne i odpowiadające im wektory własne. Analityczne rozwiązanie tego problemu jest
bardzo złożone, najłatwiej więc odwołać się do metod numerycznych. Numeryczna
procedura diagonalizacji hamiltonianu jest skomplikowana, a jej opis wykracza poza
tematykę tego doktoratu. Co istotne, w wyniku tej procedury otrzymuje się macierz, w
której na diagonali znajdują się wartości własne. Dodatkowo, z procedury tej otrzymuje
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się wektory własne, opisujące zawartość poszczególnych funkcji falowych bazy w funkcji
falowej stanu własnego, który jest ich kombinacją liniową.
Do obliczeń zamieszczonych w tym doktoracie użyłem otwartej biblioteki LAPACK
(Linear Algebra Package), napisanej w języku FORTRAN używanej przez wiele
programów (np. Mathematica czy w bibliotece SciPy) do obliczeń algebraicznych. Kod
używający tej biblioteki został napisany w języku C++.
Wszystkie obliczenia w tym doktoracie były prowadzone w tej samej bazie oraz kolejności
funkcji bazowych. Funkcje {u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7, u8} odpowiadają kolejno wzorom (15).
W przypadku CdTe o strukturze blendy cynkowej dla elektronów, funkcjami bazowymi
były {u1, u2}, zaś dla dziur {u3, u4, u5, u6}. W wurcycie dla elektronów funkcjami bazowymi
były również {u1, u2} zaś dla dziur {u3, u4, u5, u6, u7, u8}. Aby przeprowadzić takie obliczenia
dla wurcytu, wygodna była zmiana bazy macierzy hamiltonianu zadanego wzorem (21),
którą przeprowadził Sirenko [91]. Szczegóły tej procedury są opisane w rozdziale 6.3).

6.1) Pasmo Przewodnictwa
Elektrony z pasma przewodnictwa mogą być opisane w ten sam sposób dla obu struktur
krystalicznych. Pasmo elektronów w modelu k·p dla blendy cynkowej i wurcytu w
punkcie Γ dzieli się na dwa zdegenerowane energetycznie podpasma o przeciwnych
spinach. Naprężenie obecne w nanodrutach nie wprowadza w tym przypadku
dodatkowego rozszczepienia ich, może natomiast zmienić energię krawędzi pasma.
Wśród rozpatrywanych oddziaływań, jedynym, które powoduje rozszczepienie stanów
elektronowych ze względu na ich spin jest wpływ pola magnetycznego. Ostateczna
macierz hamiltonianu, używana w obliczeniach miała postać:
𝑒𝑓𝑓

𝐻c = 𝑔𝑒𝑙 𝜇𝐵 𝐵 ⋅ [

cos(𝜃) sin(𝜃) |𝑢1 ⟩
]
sin(𝜃) −cos(𝜃) |𝑢2 ⟩

(47)

6.2) Pasmo walencyjne w półprzewodniku o strukturze blendy
cynkowej (ZB)
Postacie macierzy hamiltonianów pasma walencyjnego dla blendy cynkowej były
konstruowane w następujący sposób:
W punkcie Γ tj. dla k = 0 wszystkie elementy macierzy hamiltonianu Luttingera-Kohna są
równe 0. Oznacza to, że krawędzie pasm dziur ciężkich i lekkich są w tym punkcie
zdegenerowane.
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Forma macierzowa drugiego członu, hamiltonianu Bira-Pikusa, opisującego naprężenie w
nanodrucie wygląda następująco:

𝑍𝐵
𝐻𝐵𝑃

𝑆𝜀

𝑅𝜀

0

|𝑢3 ⟩

𝑆𝜀 ∗

𝑃𝜀 − 𝑄𝜀

0

𝑅𝜀

|𝑢4 ⟩

𝑅𝜀 ∗

0

𝑃𝜀 − 𝑄𝜀

−𝑆𝜀

|𝑢5 ⟩

0

𝑅𝜀 ∗

−𝑆𝜀 ∗

=

𝑃𝜀 + 𝑄𝜀

[

(48)

𝑃𝜀 + 𝑄𝜀 ] |𝑢6 ⟩

Elementy macierzowe zdefiniowane są wcześniej podanymi wzorami (20).
W przypadku nanodrutów typu rdzeń/otoczka naprężenie spowodowane jest
niedopasowaniem sieciowym pomiędzy kryształem budującym rdzeń i otoczke. W
przypadku nanodrutów CdTe otoczonych (Cd,Mg)Te naprężenie to jest względnie
niewielkie, wpływa ono jednak w sposób znaczący na strukturę pasmową rdzenia,
powodując rozszczepienie dziur ciężkich i lekkich.
Dokładna analiza naprężeń w cylindrycznych nanodrutach typu rdzeń/otoczka,
bezpośrednio wynikająca z osiowej symetrii wzdłuż osi Z tego układu, została
przestawiona w szeregu publikacji [55], [19]. Wnioski płynące z tych analiz są takie, że
naprężenie rdzenia w płaszczyźnie (in-plane) oraz wzdłuż osi są jednorodne
przestrzennie w odpowiednich im kierunkach oraz, że ich wartości zależą od
niedopasowania sieciowego w odpowiednim dla nich kierunku. Dodatkowo należy wziąć
pod uwagę, że w obecności naprężenia komórka elementarna dąży w przybliżeniu do
zachowania objętości, co wiąże ze sobą stałe sieci. Powyższe rozumowanie jest poprawne
zarówno dla struktury blendy cynkowej jak i wurcytu [55].
Wynikają

stąd

następujące,

praktyczne

wnioski:

w

przypadku

nanodrutów

rozpatrywanych w tym doktoracie εxz = εyz = 0 [92], co oznacza, że przyjmujemy jedynie
obecność naprężenia wzdłuż i w poprzek osi nanodrutu. Co więcej, ze względu na
izotropowość naprężenia w płaszczyźnie, przyjmujemy, że εxx = εyy. Z powyższych założeń,
po podstawieniu do wzorów (20), mamy Sε = 0 zaś z elementu Rε pozostaje jednie część
zależna od elementu εxy. Element εxy opisuje anizotropię w naprężeniu w płaszczyźnie xy,
która mogłoby wynikać z eliptycznego kształtu przekroju, a w przypadku nanodrutu o
idealnie kołowym przekroju rdzenia i otoczki jest równa 0. Efekty takiej anizotropii
byłyby zauważalne w polaryzacji światła emitowanego wzdłuż osi Z, to jest w różnicy
intensywności pomiędzy światłem spolaryzowanym wzdłuż osi X i wzdłuż osi Y. W tym
doktoracie analizowane jest jedynie światło emitowane wzdłuż osi Y (por. Rysunek 6). W
takich pomiarach nie da się ocenić wpływu naprężenia w tym kierunku, stąd też z dobrym
przybliżeniem przyjęta zostanie wartość εxy = 0, co odpowiada sytuacji nanodrutów o
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kołowym przekroju i równomiernie nałożonej otoczce. Ostatecznie macierz hamiltonianu
Bira-Pikusa przyjmuje następującą postać:
0

0

0

|𝑢3 ⟩

0

𝑃𝜀 − 𝑄𝜀

0

0

|𝑢4 ⟩

0

0

𝑃𝜀 − 𝑄𝜀

0

|𝑢5 ⟩

0

0

0

𝑍𝐵
𝐻𝐵𝑃
=

𝑃𝜀 + 𝑄𝜀

[

(49)

𝑃𝜀 + 𝑄𝜀 ] |𝑢6 ⟩

Jak widać, wartości niezerowe, znajdują się jedynie na diagonali, co oznacza, że są
wartościami własnymi tego hamiltonianu i oznaczają dodatek do energii stanów
własnych dziur. Ostatnie uproszczenie, które można tu wprowadzić, jest już związane
bezpośrednio z badanymi w tym doktoracie zjawiskami. Jeżeli skupić się jedynie na
rozszczepieniu stanów lekko i ciężko dziurowych, nie zaś na absolutnej wartości
przesunięcia się krawędzi pasma, można odjąć od czynników na diagonali (Pε + Qε)
otrzymując ostatecznie:
0

0

0

0 |𝑢3 ⟩

0

Δ𝐿𝐻

0

0 |𝑢4 ⟩

0

0

Δ𝐿𝐻

0 |𝑢5 ⟩

[0

0

0

0] |𝑢6 ⟩

𝑍𝐵
𝐻𝐵𝑃
=

(50)

Gdzie
Δ𝐿𝐻 = −2 ∙ 𝑄𝜀

(51)

Powyższe rozważania można podsumować wnioskiem, że naprężenie powoduje
rozszczepienie dziur ciężkich i lekkich, co przedstawiłem schematycznie na rysunku 3.
Samą wartość naprężenia w rdzeniu nanodrutów typu rdzeń/otoczka o strukturze blendy
cynkowej zorientowanych w kierunku (111) można obliczyć, używając modelu opisanego
w publikacji [67]. Przedstawia on pełne rozumowanie prowadzące od kształtu nanodrutu
do wartości rozszczepienia podpasm dziur ciężkich i lekkich. Idąc za [67], można zapisać,
że naprężenie w ogólności przesuwa krawędź pasma walencyjnego o Δℎ𝑦𝑑 oraz zmienia
rozszczepienie dziur ciężkich i lekkich o Δ𝐿𝐻 w następujący sposób:
Δℎ𝑦𝑑 = −𝑎
Δ𝐿𝐻 = −

12𝜇̅
𝐷𝑐2
(1 − 2 ) 𝑓
3𝐾 + 4𝜇̅
𝐷𝑠

9𝐾
𝐷𝑐2
(1 − 2 ) 𝑓
𝐷𝑠
√3 3𝐾 + 4𝜇̅
𝑑
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𝜇̅ =

1 𝐶11 − 𝐶12 3
+ 𝐶44
4
2
4

𝐾=

(𝐶11 + 2𝐶12 )
3

(52)

Gdzie C11, C12, C44 są elementami tensora sztywności, f to niedopasowanie sieciowe dane
w procentach, Dc oraz Ds to odpowiednio średnice rdzenia i otoczki, a i d/√3 to
odpowiednie potencjały deformacyjne.
Macierz hamiltonianu oddziaływania z polem magnetycznym, z pominięciem czynników
odpowiadających dziurom odszczepionym ze względu na oddziaływanie spin-orbita:

𝑍𝐵
𝐻𝑚𝑎𝑔𝑉

=

𝑒𝑓𝑓
𝑔ℎ 𝜇𝐵 𝐵

3cos(𝜃)

√3sin(𝜃)

0

0

|𝑢3 ⟩

√3sin(𝜃)

cos(𝜃)

2sin(𝜃)

0

|𝑢4 ⟩

∙

[

0

2sin(𝜃)

0

0

−cos(𝜃)

(53)

√3sin(𝜃) |𝑢5 ⟩

√3sin(𝜃) −3cos(𝜃)] |𝑢6 ⟩

Ostatecznie więc, postać hamiltonianu rozpatrywanego dla pasma walencyjnego blendy
cynkowej jest zadana poprzez sumę hamiltonianów (50) i (53):
𝑍𝐵
𝑍𝐵
𝐻𝑉𝑍𝐵 = 𝐻𝐵𝑃
+ 𝐻𝑚𝑎𝑔𝑉

(54)

6.3) Pasmo walencyjne w półprzewodniku o strukturze wurcytu (WZ)
Jak wspomniałem wcześniej, macierz hamiltonianu Luttingera-Kohna dla struktury
wurcytu w postaci (21) zapisana jest w bazie funkcji falowych (14). Z drugiej strony, opis
oddziaływań magnetycznych wygodnie jest zapisać w bazie momentów pędu, danej
wzorami (15). Zatem, aby móc rozpatrzyć oba oddziaływania jako sumę macierzy
hamiltonianów, należy je sprowadzić je do tej samej bazy. Zastało to zaprezentowane w
pracy [91], gdzie dokonano zmiany bazy hamiltonianu Luttingera-Kohna oraz Bira-Pikusa
dla półprzewodników o strukturze wurcytu do bazy momentów pędu (15).
Macierz hamiltonianu Luttingera-Kohna dla półprzewodnika o strukturze wurcytu (21)
zapisana w bazie (14) dla k = 0 przedstawia się następująco:
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0
0
0
𝑊𝑍
𝐻𝐿𝐾𝑜𝑟𝑔

=−

0

0

2ΔSO
3
√2ΔSO
−
3

√2ΔSO
3
ΔSO
ΔCR +
3

0

0

0 |𝑢 ⟩
60

0

0

0 |𝑢 ⟩
50

0

0

0 |𝑢80 ⟩

ΔSO
ΔCR +
3
√2ΔSO
−
3

√2ΔSO
−
3
2ΔSO
3

0 |𝑢70 ⟩

0

0

|𝑢 ⟩
0] 30

−

0

0

0

0

0

0

[0

0

0

0
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|𝑢40 ⟩

Po zmianie bazy na {u3,u4,u5,u6,u7,u8},(15), macierz hamiltonianu Luttingera-Kohna dla k =
0 przyjmuje następującą postać:

𝑊𝑍
𝐻𝐿𝐾

0

0

0

0

0

2
Δ
3 CR

0

0

0

0

2
Δ
3 CR

0

0

0

0

0

0

|𝑢3 ⟩

0

|𝑢4 ⟩

0

√2
Δ
3 CR

|𝑢5 ⟩

0

0

0

|𝑢6 ⟩

0

0

1
Δ + ΔSO
3 CR

0

|𝑢7 ⟩

√2
Δ
3 CR

0

0

−

√2
Δ
3 CR

(56)

=−

0
[

−

√2
Δ
3 CR

0

0

1
Δ + ΔSO ] |𝑢8 ⟩
3 CR

Analogicznie, macierz hamiltonianu Bira-Pikusa dla wurcytu przybiera w bazie (15)
następującą postać:

𝑊𝑍
𝐻𝐵𝑃
=

[

θ 𝜀 + λ𝜀

0

0

0

0

0

|𝑢3 ⟩

0

1
θ + λ𝜀
3 𝜀

0

0

√2
θ
3 𝜀

0

|𝑢4 ⟩

0

0

0

0

0

0

1
θ + λ𝜀
3 𝜀
0

θ𝜀 + λ𝜀

0

0

√2
θ
3 𝜀

0

0

2
θ + λ𝜀
3 𝜀

0

0

0

0

−

√2
θ
3 𝜀
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−

√2
θ |𝑢5 ⟩
3 𝜀
0
|𝑢6 ⟩
0

|𝑢7 ⟩

2
θ + λ𝜀 ] |𝑢8 ⟩
3 𝜀

(57)

Gdzie θε oraz λε są dane wzorami (28) z poprzedniego rozdziału. Elementy tensora
naprężenia obliczano natomiast w następujący sposób [67]:
𝜀⟂ = 𝜀𝑥𝑥 + 𝜀𝑦𝑦
ε𝑧𝑧 = (1 − η)𝑓∥
(𝐶 − 𝐶12 )𝑓⊥ − 𝐶13 𝑓∥
ε𝑥𝑥 = ε𝑦𝑦 = (1 − η) ( 11
)
2𝐶11
2
𝜂 = 𝑟𝑐 ⁄ 2
𝑟𝑠

𝑓∥,⟂ =

(𝑎𝑠∥,⟂ − 𝑎𝑐∥,⟂ )
𝑎𝑐∥,⟂

(58)

C11, C12, C13 są elementami tensora elastyczności, rc, rs to średnice odpowiednio rdzenia i
otoczki (czyli całego nanodrutu), ac, as to stałe sieci rdzenia i otoczki zaś symbole ∥ oraz
⟂ oznaczają odpowiednio kierunek Z (stała sieci c) i płaszczyznę xy (stała sieci a,
symetryczna dla osi x i y).
Do zapisu macierzy hamiltonianu oddziaływania z polem magnetycznym należy użyć
macierzy Jx oraz Jz, danych wcześniej wzorami (35). Jak widać, występują tam czynniki
mieszające ze sobą funkcje u4, u5 oraz u7, u8. W przypadku CdTe, gdzie rozszczepienie spinorbita jest duże, mieszanie tych stanów będzie bardzo niewielkie, ze względu na dużą
odległość energetyczną pomiędzy nimi. Widać to wyraźnie w macierzy (56). Wtedy,
macierz hamiltonianu oddziaływania z polem w bazie (15) można zapisać w następujący
sposób, analogiczny do równania (53):

𝑒𝑓𝑓

𝑊𝑍
𝐻𝑚𝑎𝑔𝑉
= 𝑔ℎ

3cos(𝜑)

√3sin(𝜑)

0

0

0

0

|𝑢3 ⟩

√3sin(𝜑)

cos(𝜑)

2sin(𝜑)

0

0

0

|𝑢4 ⟩

0

2sin(𝜑)

−cos(𝜑)

√3sin(𝜑)

0

0

|𝑢5 ⟩

0

0

√3sin(𝜑)

−3cos(𝜑)

0

0

|𝑢6 ⟩

0

0

0

0

cos(𝜑)

sin(𝜑) |𝑢7 ⟩

0

0

0

0

sin(𝜑)

−cos(𝜑)] |𝑢8 ⟩

𝜇𝐵 𝐵

[

(59)

Ostatecznie hamiltonian używany w obliczeniach dla pasma walencyjnego wurcytu jest
sumą hamiltonianów (56), (57) i (59) następującą postać:
𝑊𝑍
𝑊𝑍
𝑊𝑍
𝐻𝑉𝑊𝑍 = 𝐻𝐿𝐾
+ 𝐻𝐵𝑃
+ 𝐻𝑚𝑎𝑔𝑉
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(60)

Wartości stałych materiałowych użyte do obliczeń pochodzą z podanych w tabeli 1 źródeł,
zaś wartości potencjałów deformacyjnych wyznaczyłem w przybliżeniu quasi kubicznym
Tabela 1: Stałe materiałowe używane w obliczeniach
Parametr

Wartość

Źródło

aCdTE (Å)

4.536

[93]

cCdTE (Å)

7.448

[93]

aMgTE (Å)

4.514

[93]

cMgTE (Å)

7.344

[93]

D1 (eV)

-4.53

[84], przeliczone przy użyciu wzoru (30)

D2 (eV)

3.09

[84], przeliczone przy użyciu wzoru (30)

D3 (eV)

7.62

[84], przeliczone przy użyciu wzoru (30)

D4 (eV)

-3.81

[84], przeliczone przy użyciu wzoru (30)

C11 (GPa)

62.2

[94]

C12 (GPa)

35.9

[94]

C13 (GPa)

29.1

[94]

6.4) Przejścia optyczne
Po uzyskaniu informacji na temat wartości własnych (energii) oraz funkcji falowych,
budujących poszczególne stany w paśmie przewodnictwa i paśmie walencyjnym, można
opisać przejścia optyczne pomiędzy nimi. Do tego celu stosuję złotą regułę Fermiego. Na
podstawie postaci funkcji falowych dla elektronów i dziur można wyznaczyć względną
intensywność przejść optycznych oraz ich polaryzację, tak jak opisałem to w rozdziale
5.3).
Stany własne zarówno w paśmie przewodnictwa jak i w paśmie walencyjnym opisane są
funkcjami falowymi, będącymi liniową kombinacją funkcji falowych bazy. Współczynniki
opisujące wkład poszczególnych funkcji falowych bazy do danego stanu kwantowego
zadane są poprzez odpowiadający temu stanowi wektor własny. Należy to uwzględnić
przy wyznaczaniu właściwości przejścia optycznego między dwoma stanami
kwantowymi. Poniżej przedstawiłem przykładową funkcję falową stanu w paśmie
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walencyjnym, gdzie wektor [a3, a4, a5, a6, a7, a8] jest wektorem własnym arbitralnego
stanu kwantowego. Elementy wektora własnego przyjmują wartości w przedziale 〈0,1〉.
𝑎3
𝑎4
Ψ𝑣 = [𝑢3 𝑢4 𝑢5 𝑢6 𝑢7 𝑢8 ]

𝑎5

= 𝑎3 𝑢3 + 𝑎4 𝑢4 + 𝑎5 𝑢5 + 𝑎6 𝑢6 + 𝑎7 𝑢7 + 𝑎8 𝑢8

𝑎6

(61)

𝑎7
[ 𝑎8 ]

Aby poznać właściwości konkretnego przejścia optycznego należy uwzględnić wkłady od
poszczególnych stanów składowych funkcji falowej. W tym celu należy posumować
wszystkie elementy macierzowe przejścia pomiędzy każdym stanem elektronowym oraz
̂𝑥 oraz 𝒑
̂𝑧 , a każdy z tych wkładów
dziurowym (46) w polaryzacji zadanej przez operator 𝒑
pomnożyć przez odpowiedni współczynnik, podobnie jak w (61).
W reżimie niskiego pobudzania optycznego stany energetyczne obsadzone są termicznie,
to znaczy, że obsadzenie stanu zależy od względnej energii stanów początkowego i
końcowego. Ostateczną wartość należy pomnożyć zatem przez zależny od energii i
czynnik wynikający z rozkładu Maxwella-Boltzmanna, określający prawdopodobieństwo
znalezienia się nośnika w danym stanie.
Całkowitą intensywność przejścia dla jednej polaryzacji można zapisać w następujący
sposób:
𝐼𝑛 = 𝑒 −(

𝐸⁄ )
𝑘𝑇

∙ ∑ 𝑝𝐸𝑗𝐻𝑖 ∙ 𝑣𝑒𝑗 ∙ 𝑣ℎ𝑖

(62)

𝑖,𝑗

W powyższym wzorze n oznacza przejścia optyczne pomiędzy kolejnymi stanami, i
iterację po bazie pasma walencyjnego, a j iterację po bazie pasma przewodnictwa. 𝑝𝐸𝑗 𝐻𝑖
oznacza odpowiedni element macierzowy dipolowego przejścia optycznego, wynikający
ze złotej reguły Fermiego, jak w równaniach (46), sprzęgający stan elektronu z
dziurowym, vej to odpowiadająca temu elementowi składowa wektora własnego
elektronów, a vhi to odpowiadająca temu elementowi składowa wektora własnego dziur.
Elementy vej i vhi określają zawartość i-tej i j-tej funkcji bazowej w badanym stanie
własnym n. E jest zadana poprzez energię dziury i elektronu.
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Powyższe rozważania prowadzą do uzyskania informacji na temat względnych
intensywności i polaryzacji przejść optycznych pomiędzy stanami własnymi w paśmie
przewodnictwa i paśmie walencyjnym oraz ich polaryzacji. W przypadku nanodrutów
jednakże, na polaryzację emisji znacząco wpływa także kontrast dielektryczny pomiędzy
nanodrutem a otoczeniem. Ze względu na specyficzną geometrię emisja spolaryzowana
wzdłuż nanodrutu jest silnie faworyzowana w stosunku do emisji prostopadłej do osi
nanodrutu. Szczegóły dotyczące tego zjawiska nie są istotną częścią tego doktoratu,
jednakże próba opisu tego zjawiska na własności polaryzacyjne emisji optycznej z
nanodrutu została podjęta rozdziale 4.4.4).
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7) Podsumowanie
W powyższym doktoracie przedstawiłem szczegółowy opis właściwości nanodrutów
wykonanych z tellurku kadmu przy użyciu epitaksji z wiązek molekularnych, przy
wykorzystaniu mechanizmu wzrostu para-ciecz-ciało stałe. Opisałem procedurę ich
wytwarzania, co było w każdym przypadku pierwszym doniesieniem o użyciu tej metody
dla nanodrutów CdTe. Opisałem proces strukturyzacji poprzez nałożenie otoczki, jak
również możliwość uzyskania rozcieńczonego półprzewodnika magnetycznego poprzez
wprowadzenie jonów manganu; wszystkie te działania przeprowadziłem dla dwóch
różnych struktur krystalicznych CdTe: blendy cynkowej i wurcytu. Zbadałem również
proces wytwarzania nanodrutów CdTe o bardzo niewielkich średnicach.
Przeprowadziłem

szereg

badań

optycznych

fotoluminescencja,

katodoluminescencja,

wytworzonych

mikro-fotoluminescencja,

struktur,
zarówno

jak
na

zespołach nanodrutów jak i na pojedynczych nanodrutach. Warto zaznaczyć, że pomiary
na pojedynczych nanodrutach były możliwe dzięki bardzo dobrej jakości optycznej
uzyskanych struktur. Szczególną uwagę poświeciłem własnościom polaryzacyjnym emisji
z pojedynczych nanodrutów.
Powiązałem właściwości strukturalne z optycznymi przy pomocy rozwiniętej przeze
mnie metody katodoluminescencji kombinowanej z transmisyjną mikroskopią
elektronową. W przypadku badań w transmisyjnym mikroskopie elektronowym
współpracowałem z mgr inż. Anną Kaletą i dr hab. Sławomirem Kretem. Wykazaliśmy
przy tym, że uzyskane struktury wykazują w większości przypadków wysoką jakość
krystaliczną. Zwróciłem uwagę na trudności w wykonaniu otoczki w przypadku
nanodrutów o strukturze wurcytu. Potwierdziłem jednocześnie jej kluczową rolę w
aktywacji rekombinacji promienistej w nanodrutach z półprzewodników II-VI i
wskazałem optymalne jej parametry.
Wykorzystując

metody

spektroskopii

optycznej,

zbadałem

wpływ

naprężenia

wynikającego z obecności niedopasowanej otoczki na emisję optyczną. Wyniki te
porównałem z obliczeniami teoretycznymi, bazującymi na modelu Luttimgera-Kohna.
Wskazałem istotne różnice w emisji optycznej pojedynczych nanodrutów o strukturze
blendy cynkowej i wurcytu o tym samym składzie i strukturze.
Wprowadzenie niewielkiej ilości jonów magnetycznych do rdzenia nanodrutu pozwoliło
mi zaobserwować znaczne zwiększenie rozszczepienia Zeemana, spowodowane
oddziaływaniem wymiennym s,p-d między jonami manganu a nośnikami pasmowymi.
Pomiary magneto-optyczne w funkcji mocy pobudzania potwierdziły, że temperatura
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efektywna pomiaru ma znaczący wpływ na wielkość rozszczepienia spinowego, co jest
charakterystyczną cechą tego oddziaływania.
Zwiększenie rozszczepienia pozwoliło mi na zbadanie właściwości pasma walencyjnego
w badaniach magneto-optycznych pojedynczych nanodrutów. Porównanie danych
eksperymentalnych z modelem teoretycznym, uwzględniającym naprężenie, pozwoliło
mi ostatecznie na wyznaczenie wartości rozszczepień w paśmie walencyjnym.
Przeprowadzenie tych badań dla nanodrutów o strukturze wurcytu i blendy cynkowej
uważam za najistotniejsze dokonanie tego doktoratu.
W szczególności, uważam, że użyteczna jest możliwość wyznaczenia parametrów
struktury pasma walencyjnego w strukturze wurcytu. Jest to trudne zagadnienie przy
użyciu innych metod, zaś nanodruty o strukturze wurcytu budzą w ostatnim czasie spore
zainteresowanie. W przypadku nanodrutów o strukturze blendy cynkowej natomiast,
wykazałem lekkodziurowy charakter stanu podstawowego emisji ekscytonowej, co jest
rzadko spotykane w nanostrukturach półprzewodnikowych, w których ze względu na
naprężenia i ograniczenie kwantowe zazwyczaj występuje charakter ciężkodziurowy.
Przy użyciu podobnej techniki, pokazałem również intrygującą zależność charakteru
stanu podstawowego od energii emisji w nanodrutach o zmniejszonych średnicach.
Przeważająca większość wykonanej w tym doktoracie pracy została opublikowana w
międzynarodowych czasopismach, dzięki czemu wiedza zdobyta w trakcie tego doktoratu
jest dostępna dla kolejnych badaczy.
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