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Abstract

In this work, rare earth doped III-V nitride semiconductors are investigated with spectroscopic
methods. Especially thin films of GaN and InGaN are studied. Another set of specimens are
quantum structures of GaN/AlN and GaN thin films double doped with Er3+ and Yb3+. The
GaN thin layers grown by a unique MOCVD method which allows for doping rare earth ions
during the growth process were kindly provided by Hong-Xing Jiang research group (Kansas
State University, USA). The samples were doped with high concentration of Er ions in the range
from 2x1020 cm-3 up to 1021 cm-3. In the case of doubly doped GaN thin films, the implantation
dosage was 1015 at./cm2 of Er3+ and 2x1015 at./cm2 of Yb.
GaN:Er thin films were investigated with temperature dependent photoluminescence (TPL),
temperature

dependent

excitation

photoluminescence

(TPLE)

and

time-resolved

photoluminescence (TRPL) in order to verify the energy level schemes of the ground 4I15/2 and
first three excited (4I13/2, 4I11/2 and 4I9/2) states of Er3+ proposed for hexagonal GaN by other
investigators. A complete set of identified and ascribed energy levels in each energy state was
a reference for theoretical calculations based on Exchange Charge Model of Crystal Field
Analysis. The results allowed to ascribe the local symmetry of Er ions position (C3V) and
confirm the correctness of energy levels identification. The TPL gave information about
characteristic temperature quenching energies EA of luminescence (depending on excitation
mechanism up to 198 meV) and TRPL analysis reveals efficient radiative de-excitation
channels. The results have shown that there are some differences between previously presented
data and the data obtained in this work and the reasons of it are discussed.
Having well-elaborated energy level schemes for Er in GaN an attempt of using Er ions as an
alloy disorder probe in InGaN was undertaken. The samples of InGaN:Er were obtained with
the same growth procedure as the GaN:Er. Depending on the content of In, energy levels were
broadened in comparison to GaN:Er. In the case of In0.05Ga0.95N:Er the broadening is well
visible in PL spectra as well in the PLE. The largest broadening is visible in the case of 9% of
In in GaN, where the energy levels are overlapping and thus Er emission behaves quite similar
to like Er-related PL in glasses. The spectral line narrowing effect is well pronounced but the
broadening is much lesser than in glasses. Analysis of the PL and PLE allowed stating that in
InGaN:Er with 9% of In two families of Er emitting centres are developed. The first family is
5

similar to that in GaN, but disturbed by alloy disorder, and the other family seems to reflect the
presence of In atom in the second coordination sphere around Er ions. It shows that Er ions are
very good probes of local disorder.
Effective enhancement of the Er 1.54 m emission is very important for further application of
Er doped materials. Two approaches to emission enhancement were checked. First one is
emission sensitized with Yb ions as the best candidate for Er due to the close energetic proximity
of the 2F5/2 of Yb excited state to the 4I11/2 second excited state of Er. This approach appeared
to be ineffective at low temperatures because of bidirectional energy transfer from Yb to Er and
simultaneously from Er to Yb. The second reason for this ineffectiveness is strong thermal
quenching of luminescence at higher temperatures.
The second approach was incorporating of Er ions into the quantum structure, especially into
GaN quantum wells in GaN/AlN superlattice. In this way much better results were achieved.
The twelvefold increase of the emission intensity near 1.54 m in comparison to GaN:Er thin
films was realised. A proper choice of the quantum well and barrier widths appeared to be
crucial for the emission efficiency enhancement. A model explaining the mechanism of
enhancement is proposed.
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Wstęp

Niniejsza praca traktuje o badaniach materiałów półprzewodnikowych azotków z grupy
III – V, domieszkowanych jonami ziem rzadkich, metodami spektroskopowymi. Obiektem
badań są w szczególności cienkie warstwy GaN i InGaN oraz struktury kwantowe GaN/AlN
domieszkowane Er w procesie wzrostu. Kolejną grupą badanych materiałów są podwójnie
domieszkowane Er3+ i Yb3+ cienkie warstwy GaN. Materiał podzielony jest na dwa rozdziały.

Pierwszy rozdział zawierający dziesięć podrozdziałów rozpoczyna się prezentacją celów pracy.
W tym podrozdziale znajduje się wstępny opis badanych materiałów oraz metody ich
uzyskania, czyli technika MOCVD domieszkowania GaN erbem, opracowana i opatentowana
przez grupę Hoang-Xing Jianga, która grzecznościowo przekazała w/w próbki w ramach
kilkuletniej współpracy.
Po wstępnym opisie badanych materiałów, przedstawione są zagadnienia szczegółowe, spośród
których wymienić można: uzupełnienie wiedzy na temat rozszczepienia poziomów
energetycznych Er3+ w polu krystalicznym GaN oraz opracowanie schematów tych poziomów,
podjęcie próby użycia jonów Er3+ jako sondy nieporządku stopowego w InGaN, oraz próba
zwiększenia wydajności emisji Er3+ przy 1.54 m. Zwiększenie wydajności emisji było
zrealizowane na dwa sposoby. Pierwsza metoda to kodomieszkowanie jonami Yb3+, który
odgrywał rolę uczulacza. Druga metoda to umieszczenie jonów Er3+ w strukturach kwantowych
GaN/AlN.
Kolejne podrozdziały skupiają się na ogólnej charakterystyce domieszkowanych ziemiami
rzadkimi azotków z grupy III-V, które są szczegółowo omawiane, począwszy od domieszek
erb i iterb, po poszczególne matryce. Zawarte tu wiadomości mają na celu przybliżyć
podstawowe informacje oraz potencjalne zastosowanie badanych materiałów. Przedstawiony
jest także aktualny stan wiedzy oraz pytania, na które poszukujemy odpowiedzi w ramach
omawianych zagadnień.
Rozdział pierwszy kończą sekcje poświęcone szczegółowemu opisowi badanych próbek oraz
metodologii badań, w szczególności opisane są parametry użytych urządzeń pomiarowych, jak
źródło pobudzenia, dyspersji światła i akwizycji danych, a także warunków, w których zostały
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przeprowadzone eksperymenty. Celem tego jest łatwiejsze odtworzenie wyników
eksperymentalnych, a także zrozumienie zalet zastosowanych metod pomiarowych, jak i ich
ograniczeń. Są to w szczególności fotoluminescencja, fotoluminescencja wzbudzeniowa,
wysokorozdzielcza

fotoluminescencja

fourierowska

oraz

fotoluminescencja

czasowo

rozdzielcza.
Drugi rozdział zawiera cztery podrozdziały, z których każdy traktuje o realizacji
poszczególnych celów sformułowanych w rozdziale pierwszym.
W pierwszym podrozdziale 2.1 zawarte są informacje dotyczące identyfikacji poziomów
energetycznych Er3+ w GaN. Zadanie to oparto na próbkach z wysokim składem erbu
domieszkowanego do warstw GaN w procesie wzrostu metodą MOCVD. Uzyskane dane
eksperymentalne metodą fotoluminescencji oraz fotoluminescencji wzbudzeniowej w zakresie
temperatur od 6 do 300 K, oraz dostępne dane literaturowe pozwoliły na sformułowanie tezy,
że w warstwach GaN występuje jeden typ centrów emisyjnych Er nawet dla koncentracji rzędu
1021 cm-3. Wyniki eksperymentalne były podstawą do wykonania teoretycznej analizy pola
krystalicznego, która pozwoliła określić symetrię lokalną C3V jonów Er3+. Uzupełnieniem
powyższego zestawu danych badawczych jest analiza gaszenia temperaturowego emisji Er przy
1.54 m oraz kinetyk zaniku luminescencji.
W rezultacie prac zrewidowano dotychczasowy stan wiedzy na temat układu poziomów
energetycznych Er3+ oraz opracowano i zaproponowano schematy poziomów energetycznych
stanu podstawowego i pierwszych trzech stanów wzbudzonych Er w GaN domieszkowanego
w czasie wzrostu metodą MOCVD.
W podrozdziale 2.2 podjęta jest próba użycia jonów Er jako sondy nieporządku
stopowego w InGaN. Będąc w posiadaniu próbek InGaN, które wytworzone zostały tą samą
techniką co próbki GaN:Er, oraz opierając się na wynikach z poprzedniego podrozdziału
wykonano serię eksperymentów dla stopów z 5% i 9% zawartością indu. Pozwoliło to na
zaobserwowanie wpływu In na modyfikację pola krystalicznego poprzez rejestrację zmian
w rozszczepieniu poziomów energetycznych Er. Wyniki wykonanych badań pokazują, że In
zaburza lokalną symetrię otoczenia Er tym silniej, im wyższa jest koncentracja In.
Przeprowadzono analizę zależności temperaturowej oraz zależności od energii wiązki
pobudzającej (widma wzbudzenia PLE). Efektem tego jest propozycja istnienia dwóch rodzin
emisyjnych centrów erbowych oraz propozycja schematów poziomów energetycznych dla
każdej z nich. Tak jak w przypadku GaN:Er przeprowadzono analizę ewolucji termicznej
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emisji Er, jak również analizę czasowo rozdzielczą. Otrzymane wyniki odniesiono do wyników
dla erbu w GaN.
Kolejne dwa podrozdziały dotyczą próby zwiększenia efektywności emisji Er przy
1.54 m. Podrozdział 2.3 opisuje podejście realizowane przez kodomieszkowanie uczulaczem
w postaci Yb3+. Jest to idealny sensytyzator dla erbu przede wszystkim dlatego, że posiada tylko
jeden stan wzbudzony 2F5/2, którego energia jest bliska energii drugiego stanu wzbudzonego
4

I11/2 erbu. Sytuacja taka pozwala na rezonansowy przekaz energii od Yb (donor energii) do Er

(akceptor energii) i tym samym wzmocnienie emisji przy 1.54 m. Wyniki przeprowadzonych
doświadczeń pokazują, że w przypadku GaN istnieje przekaz energii zarówno od Yb do Er, jak
od Er do Yb, co rzutuje na efektywność uczulania. Wynika to z położenia poziomów
energetycznych Yb względem Er. Choć próba wzmocnienia emisji Er przy 1.54 m przez
kodomieszkowanie Yb powiodła się połowicznie, uzyskano informacje pozwalające na lepsze
zrozumienie zagadnienia uczulenia emisji tą metodą.
W drugim podejściu, opisanym w podrozdziale 2.4, badano wpływ umieszczenia jonów Er
w strukturach kwantowych na zwiększenie emisji przy 1.54 m. Rozwiązanie takie ma
zwiększyć efektywność pobudzenia jonów Er poprzez zwiększenie gęstości nośników prądu
w pobliżu Er3+ w obszarze studni kwantowych, w których się znajdują.
Struktury kwantowe GaN/AlN domieszkowane w obszarze studni kwantowych Er również
zostały wytworzone przez zespół H.X. Jianga unikatową metodą MOCVD, która jak zostało to
powyżej podkreślone, gwarantuje występowanie tylko jednego typu centrów emisyjnych Er
w GaN. Dodatkowo struktury te zostały wytworzone w postaci wielostudni, co powinno
zmultiplikować efekt wzmocnienia. Zebrany materiał badawczy dostarcza dowodów na to, że
umieszczenie jonów Er w wielostudniach GaN:Er/AlN wzmacnia intensywność emisji przy
1.54 m o rząd wielkości w porównaniu do cienkich warstw GaN:Er. Jest to pierwszy taki
wynik uzyskany dla Er w wielostudniach GaN/AlN na świecie, a drugi jeśli chodzi o ziemie
rzadkie (Eu).
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Rozdział I

1.1. Cele pracy.

Przedmiotem badań tej pracy są azotki grupy III-V z domieszkami ziem rzadkich. Są to
cienkie warstwy GaN i InGaN, a także struktury kwantowe GaN/AlN. Materiały te były
wzrastane metodą MOCVD (Metal Organic Chemical Deposition) i domieszkowane jonami
Er3+ w trakcie wzrostu. Kolejnym materiałem objętym badaniami są cienkie warstwy GaN
podwójnie domieszkowane jonami Er3+ oraz Yb3+ metodą implantacji. Wszystkie badane
próbki domieszkowane w procesie wzrostu otrzymane zostały grzecznościowo w ramach
kilkuletniej współpracy z grupą Hoang-Xing Jianga (Kansas State University, Manhattan, KS
66506, USA). Grupa ta opracowała i opatentowała unikatową metodę wzrostu
i domieszkowania warstw GaN:Er w procesie wzrostu.
Domieszka erbu jest interesująca przede wszystkim ze względu na możliwość emisji
światła o długości ~1.54 μm, która jest wynikiem przejścia z pierwszego stanu wzbudzonego
4

I13/2 do stanu podstawowego 4I15/2. Ta długość fali jest ważna dla telekomunikacji optycznej,

gdyż pokrywa się z zakresem minimalnych strat i dyspersji w światłowodach, co pozwala na
przesyłanie sygnałów optycznych na duże odległości. Pomimo tego, że Er3+ pozwala znacznie
wydłużyć dystans, na który przesyłany jest sygnał, to sygnał wymaga wzmocnienia pomiędzy
kolejnymi węzłami. Z tego powodu wciąż prowadzone są badania, których celem jest
optymalizacja intensywności emisji jonów Er3+, co może znaleźć zastosowanie w optycznych
wzmacniaczach. Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest uczulanie emisji Er3+ innym
pierwiastkiem. W tym przypadku jest to Yb3+. Yb3+ jest lantanowcem, który w porównaniu do
Er3+ charakteryzuje się znacznie większym (około rząd wielkości) przekrojem czynnym
absorpcji dla standardowej długości fali ~980 nm [1], [2] wykorzystywanej w optycznych
wzmacniaczach dla wzbudzania jonu Er3+ do stanu 4I11/2. Kolejnym sposobem wzmocnienia
emisji erbu jest umieszczenie go w strukturach kwantowych np. GaN/AlN. Takie rozwiązanie
pozwala na wzmocnienie emisji erbu poprzez zwiększenie efektywności pobudzenia
domieszki, wskutek większej gęstości nośników wokół jonów Er3+.
GaN, InGaN i AlN są półprzewodnikami o szerokiej przerwie wzbronionej. Z literatury
[3] wiadomo, że gaszenie temperaturowe emisji fali 1.54 μm jest mniejsze, a emisja w/w fali
stabilniejsza i bardziej wydajna w temperaturze pokojowej w półprzewodnikach o szerokiej
przerwie wzbronionej. Wartość przerwy wzbronionej GaN wynosi 3.4 eV w temperaturze
pokojowej, a InGaN w zależności od zawartości In od 3.38 eV dla koncentracji indu 1%, do
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2.65 eV przy koncentracji In 20% [4]. AlN natomiast charakteryzuje się przerwą wzbronioną
około 6.2 eV [5], co jest wartością wystarczającą na wykorzystanie tego materiału jako
wysokiej bariery potencjału w strukturach kwantowych GaN/AlN.
Dla jonów Er3+ implantowanych do GaN kubicznego, jak i heksagonalnego,
wzrastanego metodą, odpowiednio MBE (Molecular Beam Epitaxy) oraz MOCVD,
opracowano i zaproponowano schematy rozszczepionych polem krystalicznym poziomów
energetycznych stanów 4I15/2, 4I13/2, 4I11/2 oraz 4I9/2 [6] i [7]. W przypadku kubicznego GaN:Er3+
wyniki eksperymentalne i schematy raczej nie budzą wątpliwości, ponieważ zostały
potwierdzone wynikami obliczeń teoretycznych [8], jednakże w przypadku heksagonalnego
GaN:Er3+ są niepełne. Ponadto przedstawione w pracy [9] schematy poziomów dla Er3+
w GaN:Er wzrastane metodą MOCVD są nie tylko niepełne, ale także odbiegają od wyników
uzyskanych w pracach [6], [7], [8] dla GaN implantowanego jonami erbu. Tym samym
precyzyjna weryfikacja schematów poziomów energetycznych stała się niezbędna w celu
stwierdzenia, czy rzeczywiście istnieją różnice pomiędzy właściwościami jonów Er3+ w GaN
implantowanym jonami Er3+, a warstwami GaN domieszkowanymi w procesie wzrostu
wysoką koncentracją jonów Er – wyższą od 1020 cm-3.
W związku z tym, pierwszym celem tej pracy jest uzupełnienie i weryfikacja schematu
rozszczepień poziomów energetycznych stanu podstawowego

4

I15/2 i trzech stanów

wzbudzonych jonów Er3+ domieszkowanych do GaN w trakcie wzrostu metodą MOCVD.
Identyfikację poziomów energetycznych Er3+ implantowanego w małych dawkach do GaN
przeprowadził Glukhanyuk [7], jednakże wymaga ona korekty, m. in. ze względu na błąd
kalibracyjny. Ponadto, koncentracja Er3+w badanych próbkach wzrastanych metodą MOCVD
jest znacznie większa i wynosi około 2%. Przy tak wysokich koncentracjach można oczekiwać
istnienia bardziej złożonych centrów erbowych, których wkład do całkowitej emisji w okolicy
1.54 μm może być znaczący. Tymczasem w warstwach implantowanych niskimi dawkami
występuje jedno dominujące centrum [10], natomiast w warstwach GaN:Er wzrastanych
metodą MBE stwierdzono istnienie aż 9 różnych centrów [11].
Opracowanie schematów poziomów energetycznych będzie następnie punktem wyjścia
do podjęcia próby użycia jonów Er3+ jako sondy nieporządku stopowego w InGaN, co jest
kolejnym celem badań. Dostęp do unikatowych próbek InGaN domieszkowanych Er
w procesie wzrostu daje wyjątkową możliwość przeprowadzenia takich badań. Wiadomo, że
jon Er3+, tak jak wszystkie jony ziem rzadkich i metali przejściowych, jest czuły na zaburzenia
lokalnej symetrii pola krystalicznego, co znajduje swoje odzwierciedlenie w modyfikacjach
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poziomów energetycznych stanu podstawowego i stanów wzbudzonych. Schematy poziomów
energetycznych zostaną opracowane na podstawie widm PL (photoluminescence) i PLE
(photoluminescence excitation). Można oczekiwać, że nieporządek stopowy również może
wpływać na położenie poziomów energetycznych, jak również na formowanie nowych centrów
w wyniku podstawień In – Ga w podsieci metalicznej. Badania tego rodzaju z użyciem jonów
Yb3+ w stopach półprzewodnikowych InPAs i w GaInP przeprowadził A. Kozanecki et. al. [12].
Wynik tej pracy pokazuje, że widmo luminescencji Yb3+ ulega istotnym modyfikacjom przy
zmianie składu stopu w zależności od tego, czy do czynienia mamy z podstawieniem w podsieci
metalicznej (Ga - In), czy w niemetalicznej (As - P). W przypadku stopów, w których atom
matrycy zastąpiony jest atomem izowalencyjnym, nie pojawia się wprawdzie dodatkowy
ładunek elektryczny, który bezpośrednio wpływałby na natężenie i symetrię pola elektrycznego
w miejscu jonu ziemi rzadkiej, jednak zmiana symetrii jest rezultatem pojawienia się naprężeń,
wynikających z podstawienia atomu mniejszego (Ga) atomem większym (In) w drugiej
i dalszych strefach koordynacyjnych w podsieci metalicznej.
Kolejny cel pracy to próba zwiększenia wydajności emisji przy 1.54 µm. Próba ta
została zrealizowana na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest uczulenie emisji Er3+ poprzez
kodomieszkowanie jonami Yb3+ w GaN. Wykonane eksperymenty i ich analiza pozwolą
odpowiedzieć na pytanie, czy podjęta próba powiodła się, a także opisać wymianę energii
między aktywatorem Er3+ a uczulaczem Yb3+. Yb3+ jest idealnym uczulaczem ze względu na
bardzo prosty układ poziomów energetycznych – tylko dwa stany, podstawowy i wzbudzony-,
w których może znajdować się jon Yb3+. Energia jedynego stanu wzbudzonego iterbu 2F5/2,
która wynosi 1.265 eV (~980 nm) jest prawie w rezonansie z drugim stanem wzbudzonym 4I11/2
erbu. Dzięki temu układowi stanów wzbudzonych obu jonów, możliwy jest – dla bliskich par
Yb-Er – przekaz energii od uczulacza – Yb3+ (donor energii) – do aktywatora – Er3+ (akceptor
energii) – i tym samym wzmocnienie emisji fali 1.54 µm erbu. Badania nad uczulaniem emisji
Er3+ w różnych materiałach trwają już od co najmniej czterech dekad. Uczulanie emisji Er3+
jonami Yb3+ w szkłach zaproponował F. Auzel [13] w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku,
jednakże w przypadku półprzewodników badania podwójnie domieszkowanych materiałów są
rzadkością [14], [15], [16].
Kolejnym sposobem poprawy wydajności emisji jest umieszczenie jonów ziem
rzadkich w strukturach kwantowych, co jest pomysłem trudnym technologicznie, gdyż wymaga
sekwencyjnego i selektywnego domieszkowania w procesie wzrostu. Implantacja jonów do
studni lub układu wielostudni kwantowych nie znajduje tu zastosowania z uwagi na
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niemożność umieszczenia domieszki wyłącznie w studni kwantowej, a także problemy
związane z intermixingiem w trakcie implantacji i wzmożoną dyfuzją atomów w procesie
wygrzewania po implantacji [17]. Pierwszą realizacją tej idei była praca Arai et al. [18],
w której autorzy domieszkowali europem układ wielostudni kwantowych GaN:Eu/AlGaN
uzyskany metodą MOVPE (metal organic vapor phase epitaxy). Praca ta pokazuje, że
umieszczenie jonów Eu w studniach kwantowych struktury MQWs (multiquantum wells)
GaN:Eu/AlGaN pozwoliło na trzykrotne wzmocnienie emisji w porównaniu do cienkich
warstw GaN:Eu. Badacze wykonali m.in. pomiary czasowo rozdzielczej fotoluminescencji,
które wskazały, że źródłem zaobserwowanego wzmocnienia jest zwiększona wydajność
wzbudzenia jonów Eu3+ w studniach kwantowych struktury MQW.
Umieszczenie jonów Er w strukturze supersieci półprzewodnikowej jest pierwszą praktyczną
realizacją tego pomysłu dla jonów Er3+. W pracy przedstawiona jest analiza studni kwantowych
GaN:Er/AlN domieszkowanych erbem w trakcie wzrostu metodą MOCVD pod względem
poprawy wydajności emisji fali o długości 1.54 µm. Końcowym wnioskiem z tych badań będzie
określenie czy domieszkowanie Er3+ struktur kwantowych w postaci supersieci GaN/AlN jest
efektywnym środkiem do osiągnięcia znaczącego wzmocnienia emisji o długości fali 1.54 µm
w porównaniu do pojedynczych warstw GaN:Er3+.

1.2. Krótka charakterystyka materiałów z grupy III-V azotków.

Związki półprzewodnikowe azotków metali grupy III (AlN, GaN oraz InN) posiadają
prostą przerwę wzbronioną o szerokości od 0.7 eV dla InN, poprzez 3.42 eV w przypadku GaN,
do 6.2 eV dla AlN. Na rys.1.1 przedstawione jest porównanie energii przerwy wzbronionej
półprzewodników dwuskładnikowych grupy III-V do innych materiałów w zależności od stałej
sieci [19], [20]. Dzięki szerokiej, prostej przerwie wzbronionej, materiały te są idealne do
zastosowań w urządzeniach optoelektronicznych, pracujących w zakresie od podczerwieni do
ultrafioletu. Jest to osiągalne poprzez tworzenie stopów trój- i cztero-składnikowych. Materiały
z grupy III-V charakteryzują się również dużą energią wiązania, co pozwala na stabilną pracę
i odporność na trudniejsze warunki - np. wysokie temperatury- w porównaniu do materiałów
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grupy II-VI [21]. Azotki metali grupy III wykazują także wysoki współczynnik przewodności
termicznej, dzięki czemu możliwe jest bardziej efektywne odprowadzanie ciepła od
pracującego urządzenia do wymiennika cieplnego, który jest niezbędny przy pracy
w warunkach wysokich prądów. Dzięki tym właściwościom oraz możliwości wytworzenia
wysokiej jakości materiałów typu n i typu p, możliwa była masowa, komercyjna realizacja diod
LED emitujących światło niebieskie, zielone i nadfioletowe [22], [23].

Rys.1. 1. Porównanie energii przerwy wzbronionej metali azotków grupy III-V do innych związków półprzewodnikowych,
w zależności od stałych sieci [3]. Drugi punkt dla InN jest nowym wynikiem pokazującym, że w InN energia przerwy
wzbronionej wynosi 0.7 eV [20].

1.3. Podstawowe informacje o ziemiach rzadkich (Er, Yb).
Ziemie rzadkie, inaczej lantanowce, to szereg pierwiastków z szóstego rzędu układu
okresowego, w skład których wchodzą pierwiastki począwszy od 58Ce (Cer [Xe] 4f15d16s2) do
Lu (Lutet [Xe] 4f145d16s2). Do ziem rzadkich zalicza się jeszcze skand i itr, ale dla nas
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interesujące są te z niezapełnioną powłoką 4f.
Cechą charakterystyczną atomów ziem rzadkich jest częściowo zapełniona powłoka 4f,
silnie ekranowana przez zewnętrzne, zapełnione powłoki elektronowe 5s2 i 5p6, co powoduje,
iż ich właściwości w niewielkim stopniu reagują na otoczenie, takie jak pole krystaliczne,
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w którym się znajdują [24], czy symetria lokalna. Wpływa to również na położenie poziomów
energetycznych, które są bardziej zależne od oddziaływań spin-orbita (rzędu 2000-3000 cm-1)
niż od pola krystalicznego - rozszczepienie Starka na poziomie 100-200 cm-1, które także trzeba
wziąć pod uwagę, rozważając materiały domieszkowane.
Ziemie rzadkie (RE) wprowadzone do sieci krystalicznej bądź materiału amorficznego
na ogół występują w trzecim stopniu utlenienia, rzadziej przyjmują drugi stopień utlenienia, jak
np.: europ, iterb, lub czwarty stopień utlenienia np. Ce4+.
Jony RE3+ wykazują luminescencję w szerokiej gamie półprzewodników i izolatorów,
w wyniku przejść wewnątrz powłoki 4f, która wskutek ekranowania przypomina emisję
w jonach swobodnych, a sprzężenie elektron-fonon jest słabe. Rozszczepienie poziomów
energetycznych jonu zależy od natężenia pola krystalicznego, a także od symetrii najbliższego
otoczenia. Na rysunku 1.2 przedstawiony został przykładowy schemat poziomów
energetycznych Er3+ dla stanów od 4I15/2 do 4I9/2 – swobodnego jonu i jonu w polu sieci
krystalicznej.
Przejścia wewnątrz powłoki 4f są wzbronione ze względu na parzystość, o czym stanowi
reguła Laporte’a. Reguła ta zabrania przejścia pomiędzy stanami o tej samej parzystości, co
odnosi się do przypadku swobodnego jonu. Jednak po wprowadzeniu jonu do materiału
przejścia 4f-4f stają się częściowo dozwolone ze względu na mieszanie się funkcji falowych
o przeciwnej parzystości poprzez oddziaływanie z polem krystalicznym. W szczególności
stany 4f mogą mieć słabą domieszkę stanów o przeciwnej parzystości np. 5d.
Jeżeli przez Ψ0 oznaczymy nieparzystą funkcję falową swobodnego jonu erbu, to erb
lub inny jon ziemi rzadkiej w krysztale możemy opisać funkcją Ψ=aΨ0+bΨ1, gdzie Ψ1 oznacza
funkcję o przeciwnej parzystości. Współczynniki przy Ψ0 i Ψ1 są odpowiednio rzędu a~1 i b<<1
[24]. Z tego powodu luminescencja z powłoki 4f ma na ogół długi czas życia rzędu 0.1-10 ms
i w związku z tym w kryształach obserwujemy ją w postaci ostrych linii w widmie.
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Rys.1. 2. Poziomy energetyczne swobodnego jonu erbu i ich rozszczepienie w polu krystalicznym. Liczby w nawiasach
pokazują liczbę poziomów w multipletach.

Wybór odpowiednich jonów ziem rzadkich pozwala na pokrycie całego obszaru
promieniowania od podczerwieni do ultrafioletu.

Rys.1. 3. Przykład doboru jonów ziem rzadkich domieszkowanych do GaN, których emisja może pokryć zakres widzialny.

Luminescencja jonów ziem rzadkich jest intensywnie badana, głównie z powodu stale
wzrastającego zapotrzebowania na źródła światła i optyczne wzmacniacze działające
w zakresie fal kompatybilnych z obecną technologią komunikacji światłowodowej. Ze względu
na niską dyspersję chromatyczną stosuje się źródła światła pracujące w zakresie fal 1.3 i 1.5 µm
[25]. W szczególności istnieje ogromne zapotrzebowanie na źródła światła, które mogą być
łatwo zintegrowane z istniejącymi sieciami światłowodowymi i/lub technologią opartą na
krzemie.
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Spośród wszystkich przedstawicieli ziem rzadkich Er i Yb są najbardziej interesującymi
pierwiastkami z punktu widzenia zastosowań w telekomunikacji optycznej i urządzeniach
optoelektronicznych. Erb jest sześćdziesiątym ósmym a iterb siedemdziesiątym pierwiastkiem
układu okresowego pierwiastków. Konfiguracja elektronowa jonu Er3+ jest [Xe]- 4f11 6s2,
a Yb3+ [Xe]- 4f13 6s2. Schematy stanów energetycznych obu jonów przedstawiono na rys.1.4.
Bardzo istotnym dla badań układów podwójnie domieszkowanych Er + Yb jest fakt, że jedyny
stan wzbudzony iterbu 2F5/2 oraz drugi stan wzbudzony erbu 4I11/2 znajdują się prawie
w rezonansie.
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Rys.1. 4. Schematy stanów energetycznych Er3+ oraz Yb3+ [25].

Jony iterbu są interesujące, przede wszystkim ze względu na emisję fali o długości około
0.98 µm. Emisja fali o tej długości jest wynikiem przejścia wewnątrz powłoki 4f jonu iterbu
z jedynego stanu wzbudzonego 2F5/2 do stanu podstawowego 2F7/2. Natomiast jony erbu
interesujące są przede wszystkim ze względu na emisję fali o długości około 1.54 µm- choć
emitują również fale w zakresie widzialnym (zakres zielony 0.53 µm), jak i w okolicach
0.65 µm i 0.975 µm. Emisja fali o długości 1.5 µm jest wynikiem przejścia wewnątrz powłoki
4f jonu erbu z pierwszego stanu wzbudzonego 4I13/2 do stanu podstawowego 4I15/2. Odpowiada
ona obszarowi minimalnych strat absorpcyjnych i dyspersyjnych w tzw. głównym oknie
komunikacyjnym (1530-1560 nm) w powszechnie stosowanych światłowodach ze szkła
kwarcowego (rys.1.5.).
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Rys.1. 5. Straty sygnału we włóknach światłowodowych w zależności od długości fali [132].

1.4. Zastosowanie ziem rzadkich.
Zbieżność emitowanej przez jony erbu fali 1.54 µm z głównym oknem komunikacyjnym
w stosowanych światłowodach, była główną siłą napędową dla wielu prac nad materiałami
domieszkowanymi

erbem.

Jednakże

zainteresowanie

erbem

sięga

daleko

poza

telekomunikację. Inne możliwe zastosowania erbu to przede wszystkim:
- wzmacniacze optyczne [26], [27], [28], których główną zaletą jest duży współczynnik
wzmocnienia i możliwość wzmacniania jednocześnie kilkudziesięciu długości fal, co znacznie
zwiększa szerokość pasma transmisji danych;
- kolorowe, płaskie wyświetlacze oparte na diodach LED wykonanych z GaN, których jasność
docelowo sięgnie 50-300 cd/m2 na całej powierzchni. Dotychczas zaprezentowano matryce
o przekątnej powierzchni czynnej do 17” i jasności od 5 do 50 cd/m2. Aktualnie celem jest
uzyskanie możliwie najpełniejszej przestrzeni barw, w tym celu używa się domieszek Tm
(λ=477 nm), Er (λ=537/558 nm) oraz Eu (λ=621 nm) [29], [30];
- małych rozmiarów lasery (Er3+:YAG) o niskim zapotrzebowaniu na energię w porównaniu
np. do laserów gazowych [31];
- detektory na ciele stałym. Przedstawicielami tej grupy są materiały: Y2O3:(Er3++Cr3+),
Y2O3:(Er3++Eu3+) oraz Y2O3:Nd3+, obiecujące jako scyntylatory [29].
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- ostatnio intensywnie są prowadzone badania nad znacznikami fluoroscencyjnymi
wykorzystującymi zjawisko up-konwersji w nanocząstkach, np. ZnAl2O4:Er3++Yb3+, Gd2O3,
czy na NaYF4 [32], [33], [34].
- magnesy (neodym) i szeroka gama innych zastosowań, takich jak fosfory, szkła o wysokim
współczynniku załamania fali, by wymienić tylko niektóre.

1.5. Mechanizmy wzbudzenia jonów ziem rzadkich.

Jednym z podstawowych sposobów wzbudzenia jonów ziem rzadkich jest optyczne
pompowanie o energii wiązki pobudzającej odpowiadającej energii wyżej leżącym stanom
wzbudzonym powłoki 4f. W półprzewodnikach najważniejszym mechanizmem wzbudzenia
jest generacja par elektron-dziura i dopiero za ich pośrednictwem wzbudzenie jonów ziem
rzadkich. Mechanizmy te nazywane są nierezonansowymi lub pośrednimi procesami
wzbudzenia.
W półprzewodnikach mechanizm wzbudzenia może składać się z kilku etapów zanim
w rezultacie jon domieszki RE wyświeci foton. W przypadku elektroluminescencji, ekscytacja
zderzeniowa gorących elektronów z jonami RE jest jednym z możliwych pośrednich
mechanizmów wzbudzenia. Nieelastyczne rozpraszanie gorących elektronów na jonach RE
prowadzi do wzbudzenia elektronów powłoki 4f i zachodzi zarówno w katodoluminescencji jak
i elektroluminescencji [35]. Poza wymienionymi mechanizmami wzbudzenia można
wspomnieć również o takich, w których pośredniczą swobodne lub spułapkowane nośniki, pary
donor-akceptor czy zmiana walencyjności jonu.
Cechą wspólną wszystkich w/w mechanizmów wzbudzenia w półprzewodniku
(z wyjątkiem zderzeniowego) jest niepromienista rekombinacja elektronów i dziur, połączona
z przekazem energii do jonu RE. Różnice między procesami wzbudzenia spowodowane są
różnymi warunkami, w których elektron rekombinuje z dziurą w sąsiedztwie jonu RE. Obydwa
nośniki mogą być ze sobą związane tworząc swobodne albo związane ekscytony. W drugim
przypadku, związanie ekscytonu może być wynikiem domieszkowania jonów ziemi rzadkiej,
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która wprowadza zaburzenia do sieci półprzewodnika. Pułapkowanie ekscytonu może
zachodzić także na defektach izolowanych lub kompleksach defektów. Jednakże defekt, czy
w innym przypadku domieszka (intencjonalna lub nieintencjonalna), musi znajdować się
w bezpośrednim sąsiedztwie RE, aby przekaz energii był efektywny. Inną możliwością jest
mechanizm dotyczący przeniesienia elektronu (charge transfer), który zmienia walencyjność
RE np. ze stanu 3+ na dwa 2+ z następującym po nim wychwytem dziury. W końcu domieszki
związane z parami donor-akceptor mogą indukować rekombinację elektronów i dziur
z następującym po nim niepromienistym przekazem energii do jonów RE.
Szczególnym przypadkiem jest GaN, a także inne półprzewodniki z grupy III-V,
domieszkowany ziemiami rzadkimi, w którym jony RE przede wszystkim podstawiają się za
pierwiastek z grupy trzeciej [36] i tym samym można je rozpatrywać jako domieszki
izowalencyjne [37]. Nie jest tu potrzebna kompensacja ładunkowa jonu RE3+. Domieszkami
izowalencyjnymi nazywamy neutralne centra w krysztale powstające wtedy, gdy atom
podstawieniowy ma taką samą liczbę elektronów walencyjnych (ten sam poziom utlenienia) co
atom sieci macierzystej. Obecność domieszek izowalencyjnych w krysztale jest źródłem silnie
zlokalizowanego potencjału, który prowadzi do mieszania stanów o różnym wektorze falowym,
a w konsekwencji do wydajnej rekombinacji promienistej ekscytonów związanych na centrach
izowalencyjnych. Klasycznym przykładem domieszki izowalencyjnej generującej silny
potencjał wiążący dla elektronów jest atom azotu w GaP. Po spułapkowaniu elektronu na
atomie azotu następnie wiązana jest dziura długozasięgowymi siłami kulombowskimi. Silna
lokalizacja związanego ekscytonu przejawia się bardzo ostrymi liniami luminescencyjnymi
(np. M. Bugajski – rozprawa habilitacyjna, Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie,
1984).
W przypadku GaN atom Er podstawia się w miejsce Ga [38]. Różnica elektroujemności w skali
Paulinga – 1.81 Ga względem 1.24 Er, 1.14 Nd, 1.13 Pr, 1.1 Yb– i rozmiaru domieszki
w stosunku do atomu podstawianego (galu) sprawia, że pojawia się silny lokalny potencjał,
który ze względu na niższą elektroujemność może spułapkować dziurę, jeśli tylko jest
dostatecznie głęboki, a następnie siłami kulombowskimi może zostać przyciągnięty elektron.
Powstały w ten sposób ekscyton związany może zrekombinować radiacyjnie, lub nieradiacyjnie
przekazując swoją energię do powłoki 4f. Taki proces został zaproponowany i był rozważany
teoretycznie przez Robbinsa i Deana [39], jako tzw. „defect Auger recombination”. Taki
mechanizm wzbudzenia jest bardzo efektywny, ponieważ po wychwycie ekscytonu centrum
pozostaje neutralne, w związku z tym w odróżnieniu od zwykłego efektu Auger’a w tym
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zjawisku nie biorą udziału ani swobodne nośniki ładunku, ani inne nośniki związane na tej
domieszce.
W konsekwencji proces wzbudzenia podstawnikowych jonów RE w półprzewodniku III-V
można w dużym uproszczeniu opisać dwuetapowo. W pierwszym etapie na jonie ziemi rzadkiej
sekwencyjnie pułapkowany jest ekscyton, który w drugim etapie w wyniku rekombinacji
niepromienistej przekazuje energię do jonu RE [40].
Poszczególne etapy wzbudzenia jonu ziemi rzadkiej przy wzbudzeniu poprzez przerwę
wzbronioną przedstawiono na rys. 1.6. Etap pierwszy to pobudzenie przez przerwę
energetyczną, w wyniku którego sekwencyjnie powstaje para e-h związana na centrum RE
(rys.1.6 b i c). Ekscyton rekombinuje, przekazując energię do powłoki 4f jonu ziemi rzadkiej
(rys. 1.6 d). Wzbudzony jon RE relaksuje emitując foton.

Rys.1. 6. Schemat wzbudzenia ziemi rzadkiej w wyniku pobudzenia poprzez przerwę wzbronioną; a) utworzenie pułapki
akceptorowej na centrum RE, b) wychwyt dziury z pasma walencyjnego przez centrum RE, c) utworzenie ekscytonu
związanego na dodatnio naładowanej pułapce RE, d) przekaz energii od ekscytonu związanego do powłoki 4f.

W półprzewodnikach istotnym problemem jest gaszenie termiczne emisji ziem
rzadkich, czyli zmniejszenie natężenia emisji ze wzrostem temperatury. Jest to spowodowane
przez tzw. ”back-transfer”, czyli proces powrotnego przekazu energii oraz gaszenie
Augerowskie.

Poniższy schemat (rys. 1.7) ilustruje możliwe ścieżki przepływu energii

22

w półprzewodniku domieszkowanym Er3+ z uwzględnieniem procesów obniżających
wydajność emisji.

Rys.1. 7. Przepływ energii w półprzewodniku domieszkowanym Er – od wzbudzenia par e-h do emisji z jonu Er3+.

Przepływ energii oznaczony czerwonym kolorem został już opisany przy okazji omawiania
schematu wzbudzenia jonów RE poprzez przerwę wzbronioną. Jest to ścieżka optymalna,
jednakże na każdym etapie obecne mogą być procesy konkurencyjne, które zabierając część
energii wzbudzenia, powodują zmniejszenie wydajności emisji z domieszki. Powyższy
schemat nie odzwierciedla wszystkich możliwych przypadków, albowiem na trzecim etapie
może występować wielość konkurujących ze sobą centrów erbowych, które dodatkowo
komplikują przepływ energii i ograniczają wydajność emisji o pożądanej długości fali.
Mechanizm wzbudzenia jonów Er3+ do pierwszego stanu wzbudzonego

4

I13/2

w półprzewodniku, jakim jest azotek galu, pozwoli wyjaśnić naturę procesu powrotnego
przekazu energii.
W azotku galu szerokość prostej przerwy wzbronionej ma wartość 3.4 eV
w temperaturze pokojowej. Zakładamy, że w GaN znajdują się nośniki swobodne,
wygenerowane zewnętrznym źródłem optycznym bądź elektrycznym o energii wyższej niż
energia przerwy wzbronionej. Fotoluminescencja czy też elektroluminescencja jonów erbu
w GaN maleje ze wzrostem temperatury.
Mechanizm wzbudzenia Er w azotku galu może być opisany w kategoriach procesu
wzbudzenia domieszki typu Augerowskiego. Para elektron-dziura (e-h) wygenerowana
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optycznie lub elektrycznie może być spułapkowana na pułapce erbowej (defekcie). Następnie,
para e-h może rekombinować i energia jest przekazana do jonu Er, który jest wzbudzony ze
stanu podstawowego 4I15/2 do jednego ze stanów wzbudzonych (w przypadku krzemu będzie to
pierwszy wzbudzony 4I13/2). Erb może wówczas zrelaksować z emisją fotonu.
Pierwszy mechanizm gaszenia termicznego, który silnie ogranicza luminescencję
powyżej 30K to gaszenie Augerowskie. Polega ono na tym, że wzbudzone jony erbu
nieradiacyjnie relaksują poprzez przekaz energii do wolnego elektronu lub dziury. Proces ten
odgrywa ważną rolę w półprzewodnikach wąsko-przerwowych. Intensywność tego procesu
zależy od koncentracji domieszki i temperatury.
Drugi mechanizm gaszenia silnie ogranicza luminescencję powyżej 150K, szczególnie
w półprzewodnikach wąsko-przerwowych [41]. Jest nim właśnie proces powrotnego transferu
energii (back-transfer), który jest procesem odwrotnym do procesu wzbudzenia. Er3+
w półprzewodnikach o wąskiej przerwie wzbronionej tworzy poziom energetyczny w przerwie
wzbronionej, który znajduje się energetycznie blisko stanu 4I13/2 [42], a który jest pułapką dla
swobodnych nośników lub ekscytonów. Nie jest znane dokładne położenie tego poziomu
względem pasma przewodnictwa. Jednak autorzy [43] i [44], bazując na swoich wynikach
zakładają, że jest on położony w odległości ET ~150 meV od dna pasma przewodnictwa
w krzemie, w przypadku GaN jest to ET ~200 meV [45].

ET

Rys.1.8. Diagram poziomów energetycznych erbu, jako domieszki w GaN dla wyjaśnienia procesu powrotnego przekazu
energii.
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W wyższych temperaturach (powyżej 150K) wzbudzony jon Er3+ nie zrelaksuje do
stanu podstawowego z emisją fotonu, lecz ponownie wygeneruje ekscyton związany na pułapce
erbowej. Ponownie utworzona para e-h może rekombinować i oddać energię do Er lub,
z powodu bliskiego położenia poziomu pułapki od pasma przewodnictwa, ekscyton może
zdysocjować w wyniku czego utworzą się swobodne nośniki. Ten właśnie proces kryje się pod
pojęciem powrotnego przekazu energii (back-transfer). Gaszenie termiczne może też być
związane z tym, że wraz ze wzrostem temperatury może dochodzić do jonizacji termicznej
wzbudzonych optycznie pułapek zanim energia zostanie przekazana do Er3+, czego skutkiem
jest brak wzbudzenia Er3+ do stanu 4I13/2.
Mechanizm wzbudzenia jonów Er3+ w podobny sposób przebiega w innych materiałach
półprzewodnikowych.
Przedstawiony powyżej opis dowodzi, że gaszenie termiczne luminescencji jest
mniejsze w półprzewodnikach o szerszej przerwie wzbronionej. Na rysunku 1.9 (patrz
podrozdział 1.8) przedstawiono zależność temperaturowego gaszenia emisji od temperatury dla
materiałów o różnej wartości przerwy wzbronionej [3].

1.6. Przegląd informacji w literaturze.
Pierwsze badania nad ziemiami rzadkimi w półprzewodnikach pojawiły się już we
wczesnych latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku [24]. Jednakże dopiero prace Favennec’a,
Neuhalfen’a, Zavady i innych badaczy [3], [46], [47], na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych były na tyle obiecujące, że stały się inspiracją do dalszych badań.

1.6.1. Er3+ wprowadzany do półprzewodników metodą implantacji.

Implantacja jonami była jedną z podstawowych metod wprowadzania atomów Er do
matryc GaN. Metoda implantacji jest procesem nierównowagowym i tym samym nie jest
ograniczona przez rozpuszczalność domieszki czy przez chemię powierzchni. Co więcej,
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precyzyjna kontrola dawki i profilu domieszki, jaką oferuje metoda implantacji jonów, jest
bardzo atrakcyjna w procesie produkcji urządzeń półprzewodnikowych. Można także uzyskać
wielość profili poprzez implantację różnymi energiami.
W GaN implantowanym Er, większość jonów Er3+ zajmuje miejsce podstawnikowe za
Ga [42], [36] nawet bez wygrzewania termicznego. Optymalizacja koncentracji Er oraz
wygrzewania po implantacji, a także wpływ kodomieszkowania takimi pierwiastkami jak O, F
itp., były kwestiami poruszanymi w wielu pracach [48], [49], [50]. Jednakże wyniki różnych
grup nie są spójne. Może to być związane z różną jakością krystalograficzną, wynikającą
głównie z obecności defektów i dyslokacji w GaN, powstałych wskutek różnych technik
wzrostu warstw (sputtering, MBE oraz MOCVD), jak również z zastosowania różnych
procedur wygrzewania.
Wilson et al. [51] po raz pierwszy zademonstrował widmo fotoluminescencji erbu
w obszarze 1.54 µm w implantowanym GaN, którego intensywność niewiele zmieniała się
w zakresie temperatur 6-300 K. Cienka warstwa heksagonalnego GaN wzrastana była metodą
MBE na podłożach GaAs oraz szafirowych. Otrzymane widma PL, przy pobudzeniu poniżej
przerwy wzbudzonej linią laserową 457.9 nm w różnych temperaturach, charakteryzowały się
wielością dość szerokich linii spektralnych w zakresie 1.5 µm do 1.65 µm. W temperaturach
powyżej 70K większość słabych linii, obserwowanych w temperaturze 6 K, zanikała.
Torvik et al. [52] raportowali elektroluminescencję (EL) przy długości fali 1.54 µm ze
struktur diodowych m-i-n (metal-izolator-warstwa GaN o przewodnictwie typu n) GaN
wzrastanego na podłożu szafirowym. Aktywna warstwa struktury była kodomieszkowana Er
i O. Materiał był wygrzany w wysokiej temperaturze w atmosferze azotowej. Autorzy uzyskali
10 krotny wzrost intensywności emisji linii 1.54 µm przy kodomieszkowaniu tlenem. To
wzmocnienie EL autorzy wiążą z wyznaczoną przez nich wartością przekroju czynnego na
wzbudzenie jonu Er3+ do stanu 4I13/2. Autorzy podają, że przekrój czynny wzbudzenia
elektrycznego Er3+ wynosi 6x10-16 cm2 przy polaryzacji w kierunku zaporowym jest pięć
rzędów wielkości większy niż w przypadku optycznego pobudzenia rezonansowego długością
fali

980

nm.

Jednakże

bezpośrednie

porównywanie

przekrojów

czynnych

dla

elektroluminescencji i fotoluminescencji wzbudzanej rezonansowo może być zwodnicze ze
względu na innych charakter pobudzenia. Nieco później ta sama grupa [48] badała widma PL,
katodoluminescencji (CL) oraz EL erbu w GaN:(Er3++O) kodomieszkowanym O w celu
zmaksymalizowania emisji przy 1.54 µm. Próbki były wzrastane metodą HVPE (Hydride
Vapour Phase Epitaxy) na podłożach szafirowych o orientacji r. Na ich podstawie ustalono
optymalny stosunek O do Er w zakresie od 5:1 do 10:1 (Er~2x1015 cm-2 i O~1x1016 cm2).
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Pomiary czasów życia dla tej długości fali wykonano w różnych warunkach pobudzania
optycznego i prądowego. Zarejestrowane czasy zaniku 1.54 µm przy PL i EL wynosiły 2.33,
2.15 i 1.74 ms, odpowiednio: przy pobudzeniu rezonansowym linią 980 nm, powyżej przerwy
wzbronionej linią 337 nm i dla napięcia w kierunku zaporowym. Przy pobudzeniu powyżej
przerwy wzbronionej i pobudzeniu elektrycznym w kierunku zaporowym jony Er3+ mogą być
wzbudzone do wielu różnych stanów, wyższych niż 4I11/2, w przeciwieństwie do wzbudzenia
rezonansowego. W związku z tym, w przypadku EL można oczekiwać wydajnego
oddziaływania z nośnikami prądu, które pobudzają nie tylko jony Er3+, ale również defekty
w GaN. Jest to przyczyną większej liczby nieradiacyjnych kanałów rekombinacji i krótszego
czasu życia jonów Er3+ w stanie wzbudzonym w porównaniu z czasem życia dla pobudzenia
rezonansowego.
Kim et al. [53] przeprowadził pomiary PLE dla fali detekcji 1.54 µm Er
implantowanego do GaN wzrastanego metodą MOCVD na podłożach szafirowych o orientacji
c i zaobserwował trzy różne widma PL. Dwa związane z absorpcją na defektach
i nieintencjonalnych domieszkach podłoża lub ich kompleksach, oraz trzeci rodzaj związany
z ekscytonami związanymi na erbowych pułapkach. Thaik et al. [54] badał widma PL Er
implantowanego do GaN wzrastanego metodą MBE. Zaobserwował silną emisję w okolicy
1.54 µm zarówno przy pobudzeniu poniżej przerwy (λexc=488 nm) jak i powyżej przerwy
wzbronionej (λexc=325 nm). Stabilność termiczna przy pobudzeniu powyżej przerwy była
wyższa niż przy pobudzeniu falą 488 nm, dla której zaobserwował szybkie gaszenie termiczne
powyżej 300 K. W kolejnej pracy Kim et al. [55] zasugerował, że może nastąpić wzrost
wydajności ekscytacji Er w GaN dzięki odpowiedniemu kodomieszkowaniu Mg.
Correia et al. [56] badał widma PL Er3+ implantowanego do stopu półprzewodnikowego
In0.07Ga0.93N wzrastanego na szafirowych podłożach metodą MOCVD. Pobudzenie poniżej
przerwy falą 488 nm pozwoliło im zaobserwować złożoną zależność temperaturową głównego
piku na 1535.3 nm, w szczególności wyznaczono dwie energie aktywacji termicznej,
odpowiednio 33 ± 4 i 189 ± 86 meV.
Lu et al. [57] donosił natomiast o wpływie wygrzewania na właściwości optyczne Er
implantowanego do warstw GaN wzrastanych na podłożach SiC oraz Si metodą MBE.
Stwierdzono wówczas, że optymalna temperatura wygrzewania wynosi 950oC dla pobudzenia
poniżej przerwy. Grupa ta zbadała również wpływ dawki implantacji na emisję fali 1.54 µm.
Intensywność PL była maksymalna dla dawki Er 5x1014 cm-2 i powyżej tej wartości nie
zanotowano dalszego wzrostu natężenia emisji z dawką.
De Vries et al. [49] badał wpływ takich kodomieszek jak O i C na miejsce zajmowane
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przez Er w GaN metodą wstecznego rozpraszania Rutherforda i kanałowania. Autorzy
stwierdzili, że 90% implantowanych jonów Er zajmuje miejsca podstawnikowe za Ga,
a kodomieszki O i C nie wpływają znacząco na dystrybucję Er w przypadku niskich dawek
(<2x1013 cm-2). W dalszej kolejności zaobserwowano, że wygrzewanie do 900 oC nie wpływa
na zmianę pozycji Er w sieci.
Monteiro et al. [50] studiował emisję Er implantowanego do GaN wzrastanego metodą
MOCVD z i bez znaczącej kodomieszki tlenu. Badania metodą RBS (Rutherford Back
Scattering) pokazały lepszą odbudowę sieci krystalicznej po implantacji w próbkach bez
kodomieszki tlenu w porównaniu z próbkami z kodomieszką. W wyniku tego obserwowano
większą intensywność i węższe linie emisji przy 1.54 µm w próbkach bez O. Pomiary PL
przeprowadzono w temperaturze 4.2 K przy pobudzeniu falą o dł. 496.4 nm, czyli poniżej
przerwy wzbronionej. Obserwacja szerokiego, żółtego pasma w widmie PL w próbkach
z kodomieszką O wskazuje na obecność defektów związanych z tlenem.
Z opisanych powyżej wyników na temat Er implantowanego do GaN (wzrastanego
różnymi metodami) jasno wynika, że intensywność emisji fali 1.54 µm zależy nie tylko od
metody wzbudzenia (powyżej lub poniżej przerwy), ale także od jakości krystalicznej
i zanieczyszczeń obecnych w domieszkowanym półprzewodniku. Kodomieszkowanie GaN:Er
tlenem w przypadku próbek wzrastanych metodą MOCVD nie wzmacnia optycznej aktywności
centrów Er3+; wzmacnia raczej procesy nieradiacyjnej rekombinacji, tym samym obniżając
intensywność emisji. GaN wzrastany metodą MOCVD może przed implantacją wykazywać
dużą koncentrację O, szczególnie jeśli materiał był wzrastany długo przed implantacją.
Implantacja Er może dodatkowo obniżyć jakość krystalograficzną, która nie jest w pełni
rekonstruowana w procesie wygrzewania.
Wszystko razem nie generuje jednak spójnego obrazu, na podstawie którego można
zoptymalizować wydajność emisji Er z warstw implantowanych.
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1.6.2. Er3+ wprowadzany do półprzewodników azotkowych w procesie
wzrostu.

Domieszkowanie materiałów azotkowych w czasie wzrostu epitaksjalnego ma wiele
ważnych zalet takich, jak brak uszkodzeń generowanych w czasie implantacji oraz bardziej
jednorodny rozkład domieszki. Co więcej, domieszkowanie in situ pozwala na selektywne
wprowadzenie Er do warstwy aktywnej, jak np. studnia kwantowa, kropka kwantowa w diodzie
LED, czy w diodzie laserowej, oraz w okolice rdzenia planarnych wzmacniaczy
światłowodowych wykorzystywanych w urządzeniach komunikacji światłowodowej. MBE
oraz HVPE to dobrze opracowane i opanowane techniki wzrostu azotków z grupy III-V [58],
[59]. Przy domieszkowaniu Er technikami in situ w procesie wzrostu, wyzwaniem jest
uzyskanie wydajnej emisji Er3+, a także wysokiej jakości krystalograficznej i odpowiednich
właściwości elektrycznych.
Mackenzie et al. [58] wprowadził Er w czasie wzrostu epitaksjalnego do GaN
wyhodowanego na podłożu Si metodą MOMBE (Metalorganic Molecular Beam Epitaxy).
Koncentracja Er zmierzona metodą SIMS wynosiła 3x1018 cm-3. Zaobserwowano również
obecność domieszek nieintencjonalnych O i C. W pracy porównano widma PL Er w GaN
wzrastanym na różnych podłożach: Al2O3 oraz Si. Zauważono, że wzrost na Al2O3 skutkuje
znacznie większą intensywnością luminescencji Er3+ w okolicy 1.54 µm, ze względu na lepsze
dopasowanie c-Al2O3 i GaN, niż Si i GaN. Zbadano również wpływ kodomieszek O i C na
optyczną aktywność Er3+, monitorując intensywność emisji 1.54 µm oraz efekt gaszenia
termicznego tej emisji. Intensywność emisji erbu wzrasta o dwa rzędy, jeżeli podniesie się
koncentrację kodomieszek tlenu z 1019 cm-3 do 1020 cm-3 oraz węgla do 1021 cm-3, przy tej samej
koncentracji Er3+. W próbkach, które zawierały wyższe koncentracje O i C efekt gaszenia
termicznego Er w GaN powodował jedynie 10% spadek intensywności emisji w zakresie
temperatur od 6 K do 300 K, podczas gdy w próbkach o niższej zawartości O i C, efekt gaszenia
termicznego sięgał 85% wyjściowej intensywności PL dla fali pobudzenia λexc=488 nm.
Hansen et al. [59] porównali luminescencję Er3+ w dwóch seriach próbek, których erb
wprowadzony był metodą implantacji, bądź w procesie wzrostu do GaN metodą HVPE.
Pierwsza seria obejmowała próbki bez kodomieszek, druga natomiast kodomieszkowane
tlenem. Intensywność PL przy pobudzeniu linią o dł. 488 nm w temperaturze 11 K osiągnęła
maksimum przy fali o długości 1.536 µm, to znaczy, że była przesunięta w stronę krótszych fal
o około 2 nm w porównaniu z implantowanym GaN:Er. Intensywność PL Er3+ w materiałach
29

domieszkowanych in situ była 5 razy niższa niż materiału implantowanego. Czasy zaniku były
dłuższe dla próbek kodomieszkowanych O (~2.9 ± 0.1 ms), niż dla próbek domieszkowanych
tylko Er (~2.1 ms). Zasugerowano, że różnice w czasie życia jak i intensywności mogą wynikać
z różnych mechanizmów wzbudzenia związanych z różnymi centrami Er3+ w próbkach.
Autorzy zasugerowali, że jednym z możliwych wyjaśnień jest pośrednictwo defektów
w próbkach implantowanych, dzięki czemu wzbudzenie jonów Er jest bardziej wydajne ze
względu na ich liczbę.
Chociaż wiele grup przedstawiło wyniki PL, PLE i EL dla erbu w GaN, niewiele
raportów zostało opublikowanych dotyczących wpływu jakości krystalicznej na właściwości
optyczne. Chen et al. [60] domieszkował Er3+ do GaN wzrastanego metodą MBE
w koncentracjach, jak pokazał RBS, pomiędzy 0.1 do 7%. W celu monitorowania jakości
krystalicznej w czasie wzrostu, użyto metody RHEED (Reflection High-Energy Elektron
Diffraction). Badania optyczne PL wykonane zostały w temperaturze 77 K przy użyciu lasera
o długości fali 488 nm. Autorzy badali intensywność linii o dł. 558 nm, która odpowiada
przejściu Er ze stanu 4S3/2 do stanu podstawowego 4I15/2. Intensywność PL wzrastała ze
wzrostem koncentracji Er do około 4%, a następnie malała. Spadek intensywności PL Er
powyżej 4% może być związany z degeneracją jakości krystalicznej, poprzez tworzenie się
wytrąceń metalicznych w wyniku aglomeracji atomów Er, co przy 7% zawartości Er3+
powoduje polikrystalizację, a także pojawienie się procesów kooperatywnych w luminescencji.
Większość wcześniejszych badań skupiła się na próbkach albo implantowanych albo
domieszkowanych in situ w procesie wzrostu metodą MBE lub HVPE, przy czym
domieszkowanie Er3+ w czasie wzrostu metodą MBE daje w wyniku wiele centrów erbowych,
co stanowi przeszkodę w uzyskaniu intensywnej emisji przy 1.54 µm. Co więcej, w przypadku
tych materiałów obserwowana jest emisja zakresie widzialnym, która znacząco ogranicza,
a nawet wyklucza ich zastosowanie w telekomunikacji światłowodowej.
Technologia MOCVD jest alternatywnym, dobrze opracowanym sposobem wzrostu
azotków z grupy III-V, pomimo początkowych trudności z wprowadzeniem jonów Er3+ do
półprzewodnika, która wynikała z małego ciśnienia par dostępnych prekursorów Er.
H.X. Jiang et al. [37], [61], [45] opracowali i opatentowali technologię domieszkowania
wysokich koncentracji Er3+ do warstw GaN i InGaN w czasie wzrostu metodą MOCVD.
C. Ugolini et al. w swojej pracy [37] przedstawia właściwości optyczne i elektryczne
GaN:Er3+ domieszkowanego w czasie wzrostu metodą MOCVD. Wszystkie próbki osadzone
zostały na podłożach szafirowych o orientacji (0001). Wzrost optycznie aktywnej warstwy GaN
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domieszkowanej Er3+ (d= 0.5 µm) poprzedzony był osadzeniem warstwy buforowej GaN
o grubości 1.2 µm. Wzrost całej struktury odbył się w temperaturze 1040oC. Widma PL zebrano
dla zakresu temperatur od 6 K do 300 K, a jako źródeł pobudzenia użyto linii o dł. fali 395 nm
i 263 nm. Badanie właściwości elektrycznych wykonano metodą Hall’a w konfiguracji van der
Pauw. W widmach PL zauważyć można dwa pasma emisyjne przy 1.0 µm i 1.54 µm, które
odpowiadają przejściom wewnątrz powłoki 4f ze stanów wzbudzonych 4I11/2 i 4I13/2 do stanu
podstawowego 4I15/2. Intensywność emisji 1.54 µm jest o rzędy wielkości silniejsza od emisji
w okolicy 1.0 µm. Autorzy analizując widmo, zauważyli niemal całkowity brak emisji Er
w zakresie widzialnym, w przeciwieństwie do wyników PL Er3+ w GaN wzrastanym metodą
MBE, czy w przypadku implantacji, które wykazują silne przejścia z poziomu 2H11/2 (537 nm).
Ponadto intensywność emisji Er3+ w zależności od temperatury jest niemal niezmienna dla
pobudzenia linią 263 nm, spadek intensywności emisji pomiędzy 6 a 300 K wynosi zaledwie
20%. Porównanie widm PL erbu przy pobudzeniu poprzez przerwę wzbronioną i poniżej
przerwy wzbronionej linią 395 nm, wyraźnie wskazuje, że emisja fali 1.54 µm jest bardziej
wydajna przy przekazie energii od par elektron dziura niż poprzez defekty w warstwie.
Scałkowana intensywność emisji fali 1.54 µm liniowo wzrasta z koncentracją Er3+ w warstwie
[37]. Ważna informacja płynie również z charakterystyk elektrycznych, które wskazują, że
poziom koncentracji elektronów w GaN po domieszkowaniu Er w zakresie koncentracji od 0.2
do 1x1021 cm-3 nie zmienia się w porównaniu do warstwy niedomieszkowanej, co oznacza, że
Er3+ jest domieszką elektrycznie nieaktywną. Z uwagi na fakt podstawnikowego położenia
atomów Er w sieci Ga [36] można wnioskować, że ErGa w GaN jest domieszką izowalencyjną.

1.7. Er3+ w stopie półprzewodnikowym InGaN.
Stop trójskładnikowy InGaN jest obecnie wykorzystywany komercyjnie jako warstwa
optycznie aktywna w diodach LED i LD. Poprzez manipulacje składem In1-xGaxN rozszerzono
zakres emisji od nadfioletu do czerwieni [62]. InGaN jest półprzewodnikiem szerokoprzerwowym, co promuje go jako obiecujący materiał do domieszkowania Er3+. Podjęto zatem
próby domieszkowania aktywnych warstw InGaN erbem poprzez implantację lub w procesie
wzrostu. Domieszkowanie Er3+ pozwala rozszerzyć zakres emisji InGaN do podczerwieni,
w szczególności w zakresie 1.54 µm, który idealnie wpisuje się w okno minimalnych strat
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w widmie absorpcji, w powszechnie stosowanych światłowodach. Jedną z pierwszych prac,
w których przedstawiono rezultaty wprowadzenia jonów Er metodą implantacji do InGaN była
praca E. Alves’a [49]. Domieszkowanie Er warstw InGaN jest znacznie trudniejsze niż
w przypadku GaN, głównie z powodu niskiej temperatury wzrostu InGaN i niskiej jakości
krystalicznej przy dużych zawartościach InN.
Spośród wszystkich metod domieszkowania InGaN jonami ziem rzadkich, najlepsze
i najbardziej obiecujące wyniki daje domieszkowanie in situ w procesie wzrostu metodą
MOCVD. A. Sedhain et al. w pracy [61] przestawia wyniki analizy optycznej InGaN:Er3+
domieszkowanego in situ i porównuje je do wyników dotyczących GaN:Er3+, opisanych przez
C. Ugolini'ego w pracy [37]. Koncentracja In wynosiła 5%. Próbki zostały zbadane pod kątem
jakości krystalograficznej i intensywności emisji w okolicach 1.54 µm. Wyniki analizy XRD
(X-Ray Diffraction) pozwoliły ustalić, że jakość krystalograficzna InGaN:Er3+ była bardzo
podobna do jakości GaN:Er3+, szerokość refleksów θ-2θ wynosiła odpowiednio 462 i 450
arcsec. Obydwa materiały charakteryzowały się podobną koncentracją atomów Er. Porównanie
widm PL zebranych w temperaturze pokojowej przy pobudzeniu linią 263 nm, pozwoliło
pokazać, że intensywność emisji Er w okolicach 1.54 µm była o blisko rząd wielkości niższa
w InGaN, pomimo bardzo zbliżonych parametrów strukturalnych. W widmie PL Er3+ w InGaN,
podobnie jak w GaN, rozróżnić można szereg pików spektralnych w zakresie 1.54 µm - 1.532
µm, oraz 1.544 µm, które mogą pozwolić na szerokopasmowe wzmocnienie optyczne
w temperaturze pokojowej w zakresie długości pasma C używanego w telekomunikacji.
Niskotemperaturowe pomiary PL zarówno emisji w zakresie widzialnym jak i podczerwieni
pozwoliły ustalić, że za znaczny spadek intensywności emisji w zakresie podczerwieni
odpowiada silniejszy efekt gaszenia termicznego [3]. Zjawisko to jest istotne zwłaszcza
w przypadku półprzewodników o wąskiej przerwie wzbronionej. Natomiast praca Dahal'a et al.
[63] donosi o dużej stabilności termicznej emisji Er w InGaN, co może mieć wyjaśnienie
w wielkości przerwy wzbronionej InGaN, która wynosi około 3.22 eV (dla In0.05Ga0.95N), co
nie powinno w zasadniczy sposób wpływać na gaszenie temperaturowe. Mając ten fakt za punkt
wyjścia autorzy badają właściwości elektryczne i optyczne diody LED, w której warstwą
aktywną jest InGaN:Er. Widma elektroluminescencji zebrane w temperaturze pokojowej
również zawierają emisję w obszarze widzialnym, których energia odpowiada przejściom
wewnątrz powłoki 4f, jest ona jednak niemal dwukrotnie słabsza od emisji w podczerwieni.
Powyżej przytoczone wyniki stabilności termicznej nie pokrywają się z wynikami
przedstawionymi przez M. Correia et al. w pracy [56], który przeprowadził analizę optyczną
InGaN:Er3+ implantowanego jonami Er3+. Cienka warstwa InGaN została otrzymana techniką
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MOCVD (z innego źródła niż próbki Dahal’a), a koncentracja In wynosiła 7 %. Widmo PL
badanej próbki zawierało szereg linii spektralnych leżących przy 1.54 µm: 1.531 µm, 1.532 µm,
1.533 µm, 1.535 µm oraz 1.544 µm. Tak jak w przypadku GaN:Er tak i tu mnogość pików
w okolicy 1.54 µm może pozwolić na szerokopasmowe wzmocnienie optyczne w temperaturze
pokojowej w zakresie długości pasma C używanego w telekomunikacji. Problemem stała się
jednak niestabilność temperaturowa emisji. W temperaturze 250 K intensywność emisji
wynosiła zaledwie 12 % emisji w 70 K. Jednocześnie zależność temperaturowa nie wykazywała
typowego wykładniczego zachowania, co wskazuje na występowanie szeregu procesów, które
przyczyniają się do gaszenia termicznego, a które nie zostały przez autorów zidentyfikowane.
Można jednak założyć, że za gaszenie temperaturowe odpowiedzialne są defekty pozostające
w warstwie implantowanej po wygrzewaniu i działające jako centra rekombinacji
niepromienistej.

1.7.1. Er3+ jako sonda nieporządku stopowego w InGaN.
Identyfikacja lokalnej struktury atomowej centrów optycznie aktywnych ziem rzadkich
jest konieczna by poznać i zrozumieć ich właściwości. Może to również przynieść cenne
informacje dla technologii tych materiałów oraz określić, które z nich są obiecujące jako
efektywne źródła światła. Emisja z powłoki 4f ziem rzadkich jest czuła na lokalną organizację
atomów w najbliższym otoczeniu, ponieważ funkcje falowe elektronów 4f są zlokalizowane
przestrzennie oraz ekranowane przez zewnętrzne, zapełnione powłoki 5s2 i 5p6. Teoria pola
krystalicznego przewiduje, że rozszczepienie multipletów ziem rzadkich jest zależne od
natężenia i symetrii pola krystalicznego oddziałującego na jon. Z tego powodu zaburzenie
lokalnego pola elektrycznego w pobliżu Er wywołanego przez kodomieszkę lub defekt
powinno być widoczne w widmie fotoluminescencji w wyniku zmiany wielkości rozszczepień
multipletów i tym samym zmian w energii przejść radiacyjnych. Przy użyciu spektroskopii
selektywnej pokazano, że Er wprowadzony do 6H SiC tworzy przynajmniej trzy różne,
dominujące centra emisyjne [64].
W przypadku podstawienia jonu metalu grupy III 3+ izowalencyjną domieszką Er3+
w azotkach z grupy III-V, nie wprowadza się żadnego dodatkowego ładunku. Jednakże lokalne
naprężenia spowodowane podstawieniem atomu materiału macierzystego przez atom
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domieszki o większym promieniu jonowym może prowadzić do zmiany rozszczepień Starka.
Spowodowane jest to modyfikacjami lokalnego pola elektrycznego w konsekwencji zakłóceń
i zmian w odległościach pomiędzy atomami domieszkowanego materiału. Wskazuje to na
możliwość wykorzystania atomów ziem rzadkich jako sondy do identyfikacji lokalnego
nieporządku stopowego. W pracy [65] pokazane zostało, że jony Yb3+ mogą być wykorzystane
do sondowania lokalnego nieporządku stopowego w półprzewodnikach opartych na InP, takich
jak GaInP oraz InPAs. Podobnie można wykorzystać jony Er3+ w trójskładnikowym stopie
półprzewodnikowym InGaN, co zostanie przedstawione w tej pracy.

1.8. Wzmocnienie emisji Er3+ w półprzewodnikach.
Główny problem, który ogranicza aplikacje materiałów domieszkowanych erbem, to niska
wydajność emisji erbowej w temperaturze pokojowej, która spowodowana jest przez procesy
de-ekscytacji w wyniku interakcji z wolnymi nośnikami, a także istnieniem konkurencyjnych
ścieżek rekombinacji promienistej i niepromienistej. Przy pobudzeniu optycznym problemem
jest niski przekrój czynny na absorpcję fali długości 980 nm (przejście 4I15/2 → 4I11/2), która
wykorzystywana

jest

w optycznych

wzmacniaczach

stosowanych

w komunikacji

światłowodowej. Możliwymi metodami na pokonanie tej trudności jest:
1. Użycie materiałów domieszkowanych Er z szeroką przerwą wzbronioną (pozwoli to na
zminimalizowanie gaszenia termicznego i termicznej depopulacji nośników
spułapkowanych na defektach związanych z Er);
2. Odsunięcie poziomów związanych z domieszką jonów Er od dna pasma przewodnictwa
w celu wyeliminowania termicznie aktywowanych procesów de-ekscytacji, takich jak
oddziaływanie z wolnymi nośnikami (proces typu Auger);
3. Użycie uczulaczy emisji Er, takich jak Yb [66];
4. Umieszczenie jonów erbu w strukturach kwantowych.
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Rys.1. 9. Zależności temperaturowe gaszenia emisji erbu w półprzewodnikach o różnej szerokości przerwy wzbronionej [3].

Spadek efektywności gaszenia emisji Er ze wzrostem przerwy energetycznej sugeruje
celowość użycia szeroko-przerwowych materiałów z grupy III-V oraz II-VI jako matryc dla
domieszki Er. Jak widać na rys. 1.9 gaszenie termiczne fotoluminescencji w CdS i ZnTe
w temperaturze pokojowej jest małe w porównaniu z Si oraz GaAs. Wraz ze wzrostem energii
przerwy wzbronionej materiału domieszkowanego, poziomy energetyczne związane
z defektami Er, biorącymi udział w przekazie energii do powłoki 4f, przesuwają się w głąb
przerwy wzbronionej [3] - ET na rys.1.10. Ten efekt pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć
efektywność termicznej depopulacji nośników.

Rys. 1.10. Diagram poziomów energetycznych erbu, jako domieszki w: a) krzemie Si, b) w GaN na podstawie Hamelin
et al. [67] dla wyjaśnienia sposobu zapobiegania temperaturowemu gaszeniu emisji.
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Trudności w osiągnięciu efektywnej emisji Er3+ w temperaturze pokojowej w materiałach
półprzewodnikowych stymulowały intensywne badania nad systemami z wydajnymi ścieżkami
wzbudzenia oraz zredukowaną liczbą kanałów nieradiacyjnych. Włożono wiele wysiłku
w opracowanie materiałów bazujących na krzemie [68], [69], co powodowane było nadzieją na
wykorzystanie ich w istniejących technologiach VLSI (Very Large Scale Integration) oraz
ULSI (Ultra Large Scale Integration) stosowanych w urządzeniach elektronicznych opartych
na krzemie.
Znacznie lepsze wyniki uzyskuje się domieszkując erbem azotek galu. Jednakże,
pomimo wielu prezentacji urządzeń emitujących przy 1.54 μm, wydajność emisji nadal jest
daleka od satysfakcjonującej. W celu uzyskania wysokowydajnych miniaturowych emiterów,
konieczna jest wysoka koncentracja domieszki. Wymóg domieszkowania dużymi
koncentracjami niesie ze sobą szereg komplikacji, takich jak tworzenie się metalicznych
klasterów i wytrąceń Er, powstawanie wielu różnych centrów erbowych, które mogą nie
przyczyniać się w istotny sposób do całkowitej emisji w okolicach 1.54 μm, jeśli centra takie
wprowadzają konkurencyjne kanały rekombinacji, zwłaszcza niepromienistej. Innym
problemem są zjawiska kooperatywne, takie jak np. up-konwersja, która prowadzi do
zmniejszenia intensywności emisji o pożądanej długości fali. Z tych powodów poszukuje się
metod wzmocnienia emisji Er3+. Bardzo ważną metodą wzmocnienia emisji erbu jest
sensytyzacja jonami Yb3+.

1.8.1. Sensytyzacja emisji erbu.
Ekranowanie powłoki 4f przez zewnętrzne powłoki elektronowe 5s2 i 5p6 powoduje, że
przekrój czynny absorpcji optycznej jonów erbu wynosi około 10-20-10-21 cm2 [70], [71]. Z tego
powodu zagadnienie uczulania (sensytyzacji), czy innymi słowy zwiększania efektywnego
przekroju czynnego na absorpcję stało się ważne. Idea sensytyzacji oparta jest na
zaangażowaniu wydajnych absorberów energii, sprzężonych z jonami Er3+. System taki
zawiera „uczulacz”, który absorbuje energię ekscytacji i przekazuje ją do „aktywatora” – w tym
przypadku jonu erbu. Przepływ energii w takim systemie może być podzielony na trzy główne
fazy: 1) wzbudzenie sensytyzatora, 2) transfer energii od sensytyzatora do aktywatora oraz
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3) emisja z aktywatora. Szybki i efektywny przekaz energii z donora energetycznego do
akceptora energetycznego (jony Er3+) jest sprawą podstawową.
W prezentowanej pracy jon iterbu (Yb3+) jest testowany jako uczulacz emisji jonów Er3+
domieszkowanych do azotku galu.

1.8.2. Iterb jako sensytyzator luminescencji Er3+.
Dobrym rozwiązaniem jest wzbudzanie światłowodowych wzmacniaczy, opartych na
Er3+ długością fali 980 nm, emitowaną przez półprzewodnikowe lasery diodowe [72], [65,66].
Jednakże niski przekrój czynny na absorpcję jonów Er3+ (~10-21 cm2), jaki ma miejsce przy
pobudzeniu falą 980 nm jest poważną przeszkodą. Kodomieszkowanie iterbem może
w znaczny sposób zwiększyć emisję erbu, jako że przekrój czynny na absorpcję fali długości
980 nm dla iterbu jest około rząd wielkości wyższy niż w przypadku erbu [67,68].

PD-D~
UCZULACZ

AKTYWATOR

(Yb3+)

(Er3+)

Donor
energii

Akceptor

energii

Przekaz
energii

Emisja

Wzbudzenie
Rys. 1.11. Schematyczne przedstawienie zasady sensytyzacji.

Przepływ energii przedstawiony na rys. 1.12, prezentuje proces wzbudzenia Er+Yb przy
pobudzeniu

optycznym,

które

jest

powszechnie

stosowane

we

wzmacniaczach

w telekomunikacji optycznej. Fala wzbudzająca jest efektywnie absorbowana przez jony Yb3+
wskutek przejść absorpcyjnych 2F7/2->2F5/2. Wzbudzenie jonów Er3+ zachodzi głównie
w wyniku rezonansowego przekazu energii od wzbudzonego iterbowego poziomu 2F5/2 do
poziomu 4I11/2 Er3+ [64,65] (multipolarne, kulumbowskie oddziaływania wzajemne). Szybka
relaksacja w centrum erbowym (proces relaksacji z drugiego stanu wzbudzonego 4I11/2 do
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pierwszego wzbudzonego 4I13/2 (oznaczony literą R) a następnie do stanu podstawowego
skutkuje emisją fotonów o fali długości 1.54 μm. Dodatkową zaletą Yb jest brak efektu
up konwersji w parach Yb-Yb, jako, że Yb jest systemem dwupoziomowym.
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Rys. 1.12. Przepływ energii pomiędzy parą Yb3+ Er3+.

1.8.3. Erb w strukturach kwantowych.

Ograniczeniem w zastosowaniu ziem rzadkich, w tym erbu, w komercyjnych
rozwiązaniach jest relatywnie niska wydajność luminescencji, która wynika po części z niskiej
koncentracji jonów ziem rzadkich, jak i rekombinacją niepromienistą nośników. Jest to problem
szczególnie dotkliwy w przypadku półprzewodników azotkowych, dla których występuje
ustawiczny brak dopasowanych podłóż, co skutkuje wysoką gęstością dyslokacji. Dlatego
poszukuje się sposobów mających na celu podniesienie wydajności emisji ziem rzadkich.
Jednym z tych sposobów jest wyżej opisane uczulanie emisji erbu poprzez kodomieszkowanie
innym pierwiastkiem. Kolejnym sposobem jest umieszczenie jonów Er3+ w strukturze
kwantowej. Spodziewać się można, że lokalizacja nośników w obszarze studni kwantowej,
zwiększy efektywność pobudzenia Er3+, poprzez zwiększenie koncentracji ekscytonów w ich
pobliżu i tym samym poprawi wydajność luminescencji interesującej nas linii, tj. 1.54 µm.
Jedną z najwcześniejszych realizacji pomysłu na umieszczenie jonów ziem rzadkich
w strukturach kwantowych, są domieszkowane ziemiami rzadkimi, samoorganizujące się
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kropki kwantowe, których tematykę porusza publikacja Poole’a et al. [73]. Autorzy
przedstawili wyniki jednych z pierwszych badań nad kropkami kwantowymi AsEr, o rozmiarze
około 1.1 nm, które zawierały jony erbu domieszkowane w czasie wzrostu metodą MBE.
Uzyskane kropki wykazywały się wysoką jednorodnością ze względu na wielkość
i charakteryzowały się strukturą soli kamiennej. Kolejna publikacja autorstwa Singer’a [74],
która była rozszerzeniem w/w metody, zaprezentowała wyniki domieszkowania nanodrutów
jonami erbu. Obydwie prace dotyczyły arsenku galu. Dalsze prace dotyczące domieszkowania
ziem rzadkich do półprzewodnikowych struktur kwantowych, dotyczyły coraz częściej krzemu,
jak np., praca Naveed’a [75] (kropki kwantowe Si1-xGex/Si), oraz materiałów z grupy III-V
azotków. Jedną z takich prac jest artykuł Hori et al. [76] dotyczący kropek kwantowych GaN
domieszkowanych Eu3+ w procesie wzrostu metodą MOCVD. Autorzy wykonali serię struktur
kropek kwantowych osadzonych na buforze AlN, na podłożach szafirowych. Celem publikacji
było zademonstrowanie silnego wzmocnienia wydajności luminescencji europu znajdującego
się w kropkach kwantowych. Wynika to ze zwiększenia gęstości nośników w obszarze kropek
kwantowych wokół jonów Eu3+ i tym samym zwiększenie wydajności pobudzenia jonów ziemi
rzadkiej. Po dokładnej analizie metodami spektroskopowymi autorzy pokazali, że efekt
gaszenia termicznego luminescencji w domieszkowanych Eu3+ kropkach kwantowych jest
znacznie mniejszy niż w cienkich warstwach. Kolejna praca autorstwa Park’a [77] dotyczyła
już jonów erbu implantowanych do krzemowych kropek kwantowych o rozmiarach 1.4, 1.8
i 2.5 nm, a następnie wygrzewanych w temperaturze 900oC. Porównanie intensywności emisji
fali 1.54 µm Er3+ w kropkach różnej wielkości w temperaturze wskazało, że największa
wydajność luminescencji Er3+ występuje w kropkach kwantowych o najmniejszym rozmiarze,
co potwierdziło wynik uzyskany przez Hori dla GaN.
Niezwykle istotną cechą domieszek ziem rzadkich w azotkach metali grupy III jest ich
izowalencyjny charakter i możliwość pułapkowania ekscytonów. Przy braku trzeciego nośnika
na centrum erbowym (ziemi rzadkiej) procesy typu Auger’a angażujące swobodne nośniki
w zasadzie nie występują, co przyczynia się do zwiększonej wydajności przekazu energii do
domieszki oraz mniej wydajnego procesu gaszenia emisji w wyniku procesów typu backtransfer, nawet przy silnych pobudzeniach. W przypadku podstawienia Ga-Er nie jest także
konieczna kompensacja ładunkowa. Zagadnienia te będą dyskutowane w dalszej części pracy.
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1.9. Eksperyment.
1.9.1. Opis próbek.
Wszystkie badania przeprowadzone w tej pracy zostały na strukturach dostarczonych
grzecznościowo przez dr. Hoang Xing Jiang’a z Kansas State University w ramach wieloletniej
współpracy z IF PAN. Technologia otrzymywania opisana została w [37], [78], [45], a także
została opatentowana.
Badane w tej pracy, domieszkowane erbem III-azotki, wyhodowane zostały metodą
MOCVD (Metal Organic Chemical Vapour Deposition). Metoda MOCVD stosowana jest do
wzrostu materiałów III-V o wysokiej jakości i czystości. Na jakość materiałów hodowanych tą
metodą wpływają 3 czynniki: 1) wybór podłoża; 2) środowisko wzrostu; 3) wybór prekursora
i nośnika pierwiastków z grupy III-V.
Badane próbki GaN:Er oraz InGaN:Er hodowane były na szafirowych podłożach (0001)
o grubości 430 μm. Przed wzrostem podłoża zostały oczyszczone acetonem, izopropanolem
oraz dejonizowaną wodą w kąpieli ultradźwiękowej. Po wprowadzeniu podłoża do komory
wzrostu, wygrzewane były w temperaturze 1150oC przez okres 10 minut. Wzrost warstw
rozpoczynał się od wzrostu cienkiej warstwy bufora GaN. Na buforze osadzono 1.2 μm warstwę
GaN, a na niej 0.5 μm warstwę GaN:Er. Warstwa GaN oraz GaN:Er wzrastana była
w temperaturze 1040oC w ciśnieniu 10 torów. Koncentracje jonów erbu wynosiły odpowiednio
2x1020 cm-3, 4x1020 cm-3 oraz 1x1021 cm-3. Szczegółowy opis zawarty jest w pracach [37], [78],
[45].
Kodomieszka Yb3+ do próbek GaN:Er wprowadzona została metodą implantacji o energii
300 keV i dawce 2x1015 at./cm2. Po procesie implantacji próbki zostały wygrzane
w temperaturach 900oC oraz 1300oC przy wysokim ciśnieniu azotu.
Jedna z próbek zdecydowanie różniąca się od reszty, została podwójnie zaimplantowana jonami
Er3+ i Yb3+ w dawkach odpowiednio 1015 at./cm2 Er3+ oraz 2x1015 at./cm2 Yb3+. Pozostałe
parametry pozostały bez zmian.
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GaN:Er (0.5 µm)
GaN (matryca) (1.2µm)
Warstwa buforowa GaN (30nm)

Podłoże szafirowe (0001)
Rys. 1.13. Blokowa reprezentacja struktury GaN: Er3+.

Próbki InGaN:Er były hodowane na takich samych podłożach co GaN:Er i mają
podobną strukturę warstw. Sposób przygotowania podłoży był taki sam, jak w przypadku
GaN:Er. Na wygrzanym podłożu osadzono cienką warstwę buforową GaN, a na niej bufor GaN
o grubości 1.2 μm. Warstwa InGaN ma grubość 300 nm i wzrastana była w ciśnieniu pomiędzy
10 i 50 torów (dwie próbki o różnych koncentracjach indu 5% i 9%). W tym przypadku jony
erbu również wprowadzane były podczas wzrostu w koncentracji 1x1021 cm-3.

InGaN:Er (0.3 µm)
GaN (matryca) (1.2µm)
Warstwa buforowa GaN (30nm)

Podłoże szafirowe (0001)
Rys. 1.14. Blokowa reprezentacja struktury InGaN: Er3+.

Struktury kwantowe supersieci GaN:Er/AlN również zostały zsyntetyzowane metodą
MOCVD. Na podłożu szafirowym o orientacji c, osadzono template AlN o grubości 1 µm
w temperaturze 1300oC. Następnie osadzono strukturę supersieci GaN:Er/AlN w temperaturze
1020oC. Szczegóły procesu wzrostu zostały opisane w publikacji [79]. Wykonane zostały dwie
serie struktur kwantowych, z których pierwsza charakteryzowała się 25 parami warstw studniabariera oraz stałą szerokością barier AlN wynoszącą 10 nm. W tej serii, od próbki do próbki,
zmieniała się szerokość domieszkowanych erbem studni kwantowych w zakresie od 0.6 do 6.6
nm. Druga seria składała się z próbek zawierających 30 par studnia-bariera, w których stała
była szerokość studni kwantowej, wynosząca 1.5 nm. Szerokość barier zmieniała się od próbki
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do próbki w zakresie 3 do 10 nm. Poniżej przedstawione są schematy blokowe opisanych
struktur.

Rys. 1.15. Blokowa reprezentacja struktur supersieci GaN:Er/AlN.

1.9.2. Układ do pomiarów fotoluminescencji i wzbudzenia.
Źródłem pobudzenia był laser argonowy Ar+ o podstawowych długościach emisyjnych:
514.5 nm, 488 nm, 476 nm, oraz cyfrowo przestrajany laser tytanowo-szafirowy. Laser
Ti:sapphire pompowany był laserem Ar+ w modzie multiline, pracującym jako źródło
ekscytacji. Typowa moc pompowania to około 12 W, która dobierana była tak, aby zapewnić
optymalną moc wiązki pobudzenia. Laser tytanowo – szafirowy jest przestrajany
automatycznie za pomocą silnika krokowego, sterowanego przez komputer. Zapewnia on
zmianę długości fali, zależnie od użytego zestawu zwierciadeł, w zakresie 680–1025 nm. Dzięki
temu możliwe jest rezonansowe pobudzenie jonów erbu do stanów 4I9/2 i 4I11/2 oraz iterbu do
stanu 2F5/2. Laser argonowy wykorzystywany był również do pomiarów przy pobudzeniu
wiązką z zakresu ultrafioletu (333 nm), dzięki zastosowaniu wymiennego zestawu luster. Część
pomiarów w zakresie widzialnym i przykrawędziowym (315-350 nm) wykonano używając
OPO (Optical Parametric Oscylator) jako impulsowego źródła światła wzbudzającego. W tym
przypadku długość impulsu wynosiła około 6 ns, a częstość impulsów 20 Hz. Układ zwierciadeł
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i soczewek kierował wiązkę na czoper (z wyjątkiem pomiarów z użyciem OPO– wtedy czoper
był zbędny). Dzięki zastosowaniu cyfrowego czopera optycznego możliwe było uzyskanie
lepszego stosunku sygnału do szumów, a także detekcji bardzo słabych sygnałów na poziomie
szumów. Częstotliwość czopowania ustawiono na 11 Hz, co było niezbędne z powodu długiego
czasu życia jonów Er3+ i czasu odpowiedzi detektora Ge. Za czoperem, który ustawiany był
możliwie blisko źródła światła w celu zniwelowania szumu generowanego przez czopowanie,
układ zwierciadeł i soczewek kierował wiązkę na próbkę, znajdującą się w kriostacie. Kriostat
dzięki układowi kontroli przepływu helu, pełniącego rolę chłodziwa oraz układowi kontroli
i stabilizacji temperatury, pozwalał na kontrolowanie temperatury próbki w zakresie od 4.2 K
do 300 K. Kriostat zamontowany został w układzie w taki sposób, aby próbka znajdowała się
w ognisku soczewki. Sygnał z próbki przy pomocy drugiej soczewki ogniskowany był na
szczelinie monochromatora SPEX 750M. Sygnał PL (Photoluminescence) detekowany był
przy pomocy chłodzonego azotem detektora germanowego, czułego w zakresie 0.8-1.7 μm.
Czas odpowiedzi detektora wynosi ~50 μs (Edinburgh Instruments, model EI-A) lub ~30 ms
(model EI-L).
Sygnał z detektora i jego pomiar oraz wzmocnienie odbywało się przy użyciu wzmacniacza
lock-in EG&G DSP72265, którego parametry ustawiane były za pośrednictwem komputera.
Spektroskopia wzbudzeniowa PLE (Photoluminescence Excitation Spectroscopy) jest
metodą badawczą, wykorzystywaną m.in. do charakteryzacji aktywnych optycznie domieszek
w półprzewodnikach. Dane z pomiarów PLE dostarczają cennych informacji o strukturze
poziomów energetycznych, z której można następnie wnioskować o lokalnej symetrii
domieszki. Widma PLE uzyskane były przy pomocy przestrajalnego lasera tytanowo –
szafirowego jako źródła wzbudzenia.
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Laser tytanowo-szafirowy
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Rys. 1.16. Schemat układu do pomiaru fotoluminescencji oraz wzbudzenia.

Przedstawiony układ optyczny pozwalał na wykonanie dwóch typów pomiarów.
W przypadku fotoluminescencji stała jest długość fali pobudzenia, a monochromator pozwala
na selektywną akwizycję intensywności emisji dla zadanego zakresu falowego. Natomiast
w przypadku pomiarów widm wzbudzenia, detekcja odbywa się dla ustalonej długości fali
emitowanej z próbki, na którą ustawiony jest monochromator. Skanowanie odbywa się
w pewnym zakresie długości fal wzbudzenia. W ten sposób otrzymuje się informację
o wyższych stanach wzbudzonych jonów ziem rzadkich. Część pomiarów widm wzbudzenia
jak i fotoluminescencji wykonana została przy użyciu wspomnianego powyżej OPO (Optical
Parametric Oscillator) firmy Ekspla, operujący w modzie pracy impulsowej w zakresie od
210 nm – 2.5 µm. Typowa długość impulsu to około 6 ns, częstotliwość 20 Hz a moc pulsu
około 90 mJ.
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1.9.3. Układ do pomiarów fotoluminescencji wysokiej rozdzielczości.
Widma luminescencji badanych w tej pracy próbek GaN:Er zawierają bardzo wąskie
linie emisji. Monochromator nie zawsze pozwala na rozdzielenie blisko położonych linii.
Z tego powodu część widm luminescencji została zmierzona na spektrometrze Fourierowskim
BOMEM DA3.01. Daje on możliwość dokładnej analizy spektralnej widma luminescencji
w całym zakresie czułości detektora. Zapewnia również dużo wyższą zdolność rozdzielczą
w porównaniu do monochromatora. Jednakże w tym wypadku wynikiem pomiaru jest
interferogram, będący rezultatem interferencji dwóch sygnałów: jednego pochodzącego
z próbki i odbitego od ruchomego zwierciadła, oraz drugiego, odbitego od nieruchomego
zwierciadła interferometru. Widmo luminescencji zależne od energii lub długości fali,
otrzymuje się po wykonaniu transformaty Fouriera interferogramu.
Schemat układu do pomiarów luminescencji wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem
spektrometru Fourierowskiego przedstawiono na rys.1.17. Przy tych pomiarach nie używa się
czopera, gdyż wejście sygnałowe spektrometru dopasowane jest do wyjścia sygnałowego DC
detektora germanowego.
Detekcja sygnału obywała się za pomocą detektora germanowego, typu EI-A. Odpowiedź tego
detektora jest znacznie szybsza (~50 µs), co zostało narzucone wymogiem technicznym; trzeba
dopasować czas skanowania całego zakresu PL i czas odpowiedzi detektora. Ceną za szybkość
odpowiedzi jest znacznie mniejsza czułość detektora. Detektor i próbka znajdują się
w ogniskach układów optycznych spektrometru. Bezpośrednim wynikiem pomiaru jest
rejestrowany przez komputer interferogram, który jest przekształcany przez odpowiedni
program przy użyciu transformaty Fouriera w możliwe do interpretacji widmo luminescencji.
Układ ten posiada niewątpliwie przewagę nad układem wykorzystującym monochromator
w postaci znacznie większej rozdzielczości, gdyż warunek interferencji jest ostrzejszy niż
warunek dyfrakcji w monochromatorze siatkowym. Wadą spektroskopii Fourierowskiej jest
brak podglądu intensywności sygnału w czasie rzeczywistym, co znacznie wydłuża proces
przygotowawczy,

poprzedzający

właściwe

pomiary,

szczególnie

przy

wzbudzeniu

rezonansowym. Każda zmiana długości fali pobudzenia wymusza wykonanie pewnej liczby
skanów i przeprowadzenia transformaty Fouriera, w celu analizy zmiany natężenia sygnału.
Znalezienie fali będącej w rezonansie z badanymi poziomami energetycznymi ziemi rzadkiej
może czasem zajmować kilkanaście minut lub więcej.
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Rys. 1.17. Schemat układu do pomiarów widm fotoluminescencji wysokiej rozdzielczości.

1.9.4. Układ do pomiarów czasu zaniku luminescencji.
W pracy podjęto próbę wstępnego wyznaczenia czasów zaniku luminescencji jonów
erbu w półprzewodnikach GaN oraz InGaN. Analiza dynamiki czasów zaniku daje możliwość
określenia kilku ważnych cech centrów emisyjnych takich, jak promienista wydajność centrów
erbowych i tym samym optyczną jakość materiału oraz obecność i charakter złożonych
procesów nieradiacyjnych.
Z uwagi na to, że typowy czas życia erbu jest rzędu milisekund, rejestrację czasów
zaniku przeprowadzono na prostym układzie z oscyloskopem, jak na rys. 1.18.
Układ składał się z opisanego wcześniej monochromatora, którym wybierano falę
detekcji. Zbieranie sygnału realizowane było przez detektor germanowy (chłodzony azotem)
czuły w zakresie 0.8-1.7 μm, - czas odpowiedzi detektora wynosi ~50 µs (Edinburgh
Instruments, model EI-A). Jako źródło światła zastosowano opisany optyczny oscylator
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parametryczny OPO. Analizę sygnału przeprowadzono przy pomocy cyfrowego oscyloskopu
firmy LeCroy model Wavesurfer 64Xs o rozdzielczości czasowej 200 ps/div w czasie
rzeczywistym.
monochromator

Detektor
germanowy

Komputer

oscyloskop

OPO
próbka
kriostat
Rys. 1.18. Schemat układu do pomiarów czasów zaniku emisji.
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Rozdział II
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2.1. Identyfikacja poziomów energetycznych Er3+ w GaN.

Poniżej na rys. 2.1. przedstawiono widma Er3+ domieszkowanego do GaN
w czasie wzrostu metodą MOCVD. Obydwa widma uzyskano na spektrometrze Fourierowskim
w temperaturze 6K. Jedno widmo jest wynikiem pobudzenia falą o długości 809.3 nm, której
energia znajduje się w rezonansie z trzecim poziomem wzbudzonym Er 4I9/2, drugie natomiast
zebrano przy pobudzeniu falą o dł. 333 nm, której energia jest wyższa niż energia przerwy
wzbronionej GaN.

Trzeba tu zaznaczyć, że w przypadku pobudzenia powyżej przerwy

wzbronionej możliwa jest cała gama ścieżek rekombinacji par e-h poprzez defekty
niezawierające Er, zawierające Er oraz izolowane jony Er. Pomimo tego zauważyć można silne
podobieństwo widm. Sugeruje to, że w warstwach GaN:Er otrzymanych w technologii
opracowanej przez X.-H. Jiang’a występuje tylko jedno dominujące centrum erbowe. Pozwala
to wykorzystać metodologię zastosowaną przez V. Glukhanyuk’a do określenia schematów
poziomów energetycznych w odniesieniu do GaN implantowanego niewielkimi dawkami Er, ̴
1013 at./cm2, energią 150 keV i maksymalnej koncentracji Er ̴ 1018 at./cm2, a więc o dwa rzędy
wielkości niższej niż w strukturach H.-X. Jiang’a. Przy tak znacząco różnej koncentracji jonów
Er można spodziewać się nieco innych położeń poziomów w rozszczepionych polem
krystalicznym multipletach jonów Er3+, oraz znalezienia poziomów brakujących w analizie
Glukhanyuka.

Intensywność PL, a.u.

ext=809.3nm

6450

ext=333nm

6475

6500

6525

6550

-1

Energia, cm

Rys.2. 1. Porównanie widm Er3+ w GaN otrzymanego metodą MOCVD przy pobudzeniu rezonansowym i powyżej przerwy.
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Jak wspomniałem w podrozdziale 1.9.1., próbki z aktywnymi optycznie warstwami
GaN zawierającymi jony erbu różniły się między sobą koncentracją domieszki. Były to
wartości odpowiednio 2x1020 cm-3, 4x1020 cm-3 oraz 1x1021 cm-3, czyli w przybliżeniu 0.45, 0.9
oraz 2.26 procentów atomowych. W pierwszej kolejności interesowały mnie różnice między
próbkami, związane z ilością domieszki. Wykonałem więc pomiary luminescencji przy
pobudzeniu światłem o energii wyższej niż energia przerwy wzbronionej GaN, czyli
λexc=333 nm (3.72 eV) w temperaturze pokojowej.
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Rys.2. 2. Porównanie widm PL Er3+ w GaN o różnej koncentracji domieszki w temperaturze pokojowej.

Otrzymane widma nie różnią się od siebie kształtem ani rozkładem wzajemnych
intensywności tworzących je linii. Różnica występuje natomiast w intensywności emisji przy
tej samej energii i intensywności pobudzenia. Należy zwrócić uwagę, że intensywność emisji
z poszczególnych warstw jest liniowym odzwierciedleniem koncentracji domieszki, co
przedstawione jest na insercie rysunku 2.2. Liniowa zależność od koncentracji sugeruje, że
procesy kooperatywne pomiędzy jonami Er3+ nie mają, przynajmniej w zakresie koncentracji
≤ 1021 at./cm3 i zakresu stosowanych gęstości mocy pobudzenia, istotnego znaczenia.
W celu wyznaczenia liczby różnych centrów emisji erbu w domieszkowanym in situ
GaN w procesie wzrostu metodą MOCVD i określenia poziomów energetycznych tych
centrów, przeprowadzono systematyczne badania GaN:Er metodą wysokorozdzielczej
spektroskopii rezonansowej. Pomiary wykonane były na spektrometrze fourierowskim
BOMEM w zakresie temperaturowym 6 – 300 K przy wzbudzeniu rezonansowym do stanu
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I9/2. Monochromator SPEX również był wykorzystywany do pomiarów w w/w zakresie

temperatur i przy pobudzeniu rezonansowym do stanu 4I11/2 oraz 4I9/2.
1,6

exc=809,2nm

3+

GaN:Er
T=6,2K

Intensywność PL, a.u.

1,4
1,2
1,0

SPEX

0,8

0,6

exc=980,4nm

0,4
0,2
0,0
6200

BOMEM
6250

6300

6350

6400

6450

6500

6550

6600

-1

Energia, cm

Rys.2. 3. Porównanie widm luminescencji 4I13/2 → 4I15/2 jonów Er3+ w GaN uzyskanego metodą MOCVD, zebranych przy
użyciu różnych technik pomiarowych.

Powyżej na rys. 2.3 przedstawione są dwa widma luminescencji erbu przy pobudzeniu
rezonansowym do stanów 4I9/2 i 4I11/2. Górne widmo zmierzone było na monochromatorze
SPEX, a dolne na spektrometrze BOMEM. W widmach widoczne są dwa charakterystyczne
obszary. W widmie zarejestrowanym na monochromatorze SPEX, szerokość linii jest
zdeterminowana niską rozdzielczością monochromatora oraz niskim stosunkiem sygnału do
szumu. Dolne widmo, zebrane za pomocą spektrometru fourierowskiego BOMEM,
charakteryzuje się znacznie węższymi liniami zwłaszcza w obszarze wysokoenergetycznym.
Spektroskopia fourierowska dostarcza dokładnej informacji o liczbie, położeniu i wzajemnych
relacjach linii widmowych w obszarze wyższych energii. Obszar wysokoenergetyczny od
6450-6550 cm-1 charakteryzuje się bardzo intensywnymi i wąskimi liniami. Drugi,
niskoenergetyczny obszar widmowy od 6250 do 6400 cm-1 zawiera zestaw poszerzonych linii
o znacznie słabszej intensywności, przy czym w przypadku widma zbieranego na BOMEMie
obszar ten jest bogatszy w szczegóły, których brakuje na widmie otrzymanym na SPEXie.
Zatrzymamy się i bardziej szczegółowo rozważymy krótkofalową część widm luminescencji.
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Rys.2. 4. Wysokoenergetyczna część widm luminescencji 4I13/2 →4I15/2 jonów Er3+ w GaN. Widma zarejestrowane na
spektrometrze Fourierowskim, pobudzone rezonansowo do stanu 4I9/2 falą o długości λexc=809.2nm.

Rys. 2.4 prezentuje krótkofalową część widm w skali energii zarejestrowaną w trzech
temperaturach 6 K, 20 K oraz 40 K, pokazując przejścia jonów Er3+ z pierwszego stanu
wzbudzonego 4I13/2 do stanu podstawowego 4I15/2. Pomiary wykonano przy zastosowaniu
spektroskopii fourierowskiej i rezonansowym pobudzeniu erbu do stanu 4I9/2.
W widmach zarejestrowanych w temperaturach 20 K oraz 40 K widać jest 9 linii, które
ponumerowano od 1 do 9 rosnąco w kierunku wzrostu energii. Linie o numerach (3), (8) i (9)
nie występują w widmie zmierzonym w temperaturze 6 K. Jak przedstawiono na rysunku, linie
można pogrupować w 3 układy: Z1, Z2, Z3- po trzy linie. Dystans pomiędzy pierwszą a drugą
linią każdego układu (w Z1 pomiędzy 1 i 4, w Z2 pomiędzy 2 i 6, w Z3 pomiędzy 3 i 8) jest
stały i wynosi ΔE1=28.5 cm-1. Natomiast dystans pomiędzy drugą a trzecią linią każdego
z układów (w Z1 pomiędzy 4 i 5, w Z2 pomiędzy 6 i 7, w Z3 pomiędzy 8 i 9) wynosi
ΔE2=4.3 cm-1. Układ Z2 jest przesunięty w stronę wyższych energii względem układu Z1
o ΔE3=6.4 cm-1, a trzeci (Z3) względem drugiego (Z2) o ΔE4=17.9 cm-1.
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Rys.2. 5. Intensywność luminescencji poszczególnych linii widmowych z wysokoenergetycznej części widma PL przy stałej
mocy i energii pobudzenia w zależności od temperatury.

Wyznaczono również zależności temperaturowe natężenia linii w zakresie 6-100 K,
które w formie graficznej prezentuje rys. 2.5. Jak łatwo można zauważyć, dla linii należących
do jednego układu zależności te są identyczne. Zależność dla linii (1) 6471.5 cm-1 nie jest ujęta
na wykresie z powodu jej niskiej intensywności. Pokazane na rys. 2.5 zależności, reprezentują
intensywność natężenia odpowiednich linii, odczytywaną w piku każdej w danej temperaturze.
Linie układu Z1 są najbardziej intensywne w najniższej temperaturze i ich natężenie
maleje ze wzrostem temperatury. Linie układu Z2 także obserwuje się w temperaturze 6 K, ale
mają niższą intensywność niż linie układu Z1. Natężenie linii układu Z2 rośnie wraz
z temperaturą do około 20 K po czym również stopniowo maleje. Linie układu Z3 nie występują
w widmie zarejestrowanym w najniższej temperaturze. Pojawiają się natomiast już
w temperaturze 10 K, po czym w 20 K ich intensywność jest największa i następnie, wraz
z liniami w zestawach Z1 i Z2, natężenie ich maleje ze wzrostem temperatury.
Na podstawie przedstawionej powyżej analizy widm luminescencji na rys. 2.4 i rys. 2.5
można wysunąć następujący wniosek:
Trzy zestawy, ogółem dziewięciu linii obecnych w wysokoenergetycznej części widm
fotoluminescencji odpowiadają przejściom z trzech najniższych poziomów energetycznych
pierwszego, wzbudzonego stanu 4I13/2 do trzech najniższych poziomów energetycznych stanu
podstawowego 4I15/2. Zależności temperaturowe intensywności linii ujawniają ponadto, iż linie
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wchodzące w skład pierwszego, wyodrębnionego układu Z1 o największej intensywności
w temperaturze 6 K, odpowiadają przejściom z najniższego poziomu stanu 4I13/2 do najniższych
trzech poziomów stanu podstawowego. Analogicznie, linie układu Z2 najprawdopodobniej
odpowiadają przejściom z drugiego poziomu stanu 4I13/2, a układu Z3 odpowiadają przejściom
z trzeciego poziomu stanu 4I13/2 do trzech najniższych poziomów stanu podstawowego 4I15/2.
Poziom drugi jest już obsadzany w temperaturze 6K, na co wskazuje obecność linii zestawu Z2
w tej temperaturze, wynika to z niewielkiej różnicy energii ΔE2=4.3 cm-1 pomiędzy układem
Z1 a Z2. Wraz z temperaturą zwiększa się populacja obsadzeń na drugim poziomie stanu 4I13/2,
a przez to natężenie linii układu Z2 (linie 2, 6 i 7). W wyższych temperaturach, powyżej 10 K,
obsadzany jest również trzeci poziom stanu 4I13/2 i pojawiają się linie układu Z3, będące
przejściami z trzeciego poziomu pierwszego stanu wzbudzonego do stanu podstawowego.
Znajomość położeń trzech najniższych poziomów stanu 4I13/2 pozwala na podjęcie próby
wyznaczenia położenia wyższych poziomów stanu podstawowego poprzez analizę
długofalowej części widm luminescencji. Obszar ten przedstawiony jest na rys. 2.6 w skali
liniowej, jednak widma są rozsunięte w osi rzędnych dla większej przejrzystości. Rysunek
zawiera trzy widma luminescencji jonów Er3+ zarejestrowane w 6 K, 20 K i 40 K. Widma
zebrano za pomocą spektroskopu fourierowskiego BOMEM przy pobudzeniu rezonansowym
do poziomu 4I9/2.
W przypadku części długofalowej obserwuje się 3 układy linii Z11, Z21 oraz Z31
i podobnie jak było to w części krótkofalowej, linie te charakteryzują się jednakowym
zachowaniem temperaturowym w obrębie jednego zestawu. Każdy zbiór zawiera 4 linie co
łącznie daje 12 linii, w tej części widm luminescencji, które zostały ponumerowane rosnąco
zgodnie z kierunkiem wzrostu energii. Energetyczna odległość pomiędzy zestawami w Z1 1,
Z21 i Z31 są takie same jak dla Z1, Z2, Z3. ΔE5=6,4cm-1 pomiędzy Z11 i Z21, a odległość
pomiędzy Z21 i Z31 wnosi ΔE6=17.9 cm-1. Jednakowe odległości energetyczne pomiędzy
układami linii z zakresu wysokoenergetycznego i niskoenergetycznego, pozwalają stwierdzić,
że linie zestawów niskoenergetycznych również odpowiadają przejściom z trzech najniższych
poziomów stanu 4I13/2, lecz do wyższych poziomów stanu podstawowego.
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Rys.2. 6. Niskoenergetyczna część widm luminescencji 4I13/2 → 4I15/2 jonów Er3+ w GaN. Widma zarejestrowane na
spektrometrze Fourierowskim. Widma pobudzone rezonansowo do stanu 4I9/2 falą o długości λexc=809.2 nm.

Rys. 2.7 przestawiający intensywność luminescencji w zależności od temperatury
dostarcza dodatkowego, pośredniego dowodu na to, iż zostały one poprawnie dobrane
w układy. Tak jak to miało miejsce w przypadku linii w zakresie wysokoenergetycznym, linie
z danego układu posiadają identyczne charakterystyki termiczne.
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Rys.2. 7. Intensywność luminescencji poszczególnych linii widmowych z niskoenergetycznej części widma PL przy stałej mocy
i energii pobudzenia w zależności od temperatury.

Widma zebrane w wyższych temperaturach 60 K, 80 K, 100 K oraz 140 K przedstawione
są na rys. 2.8. Rysunek zawiera tylko wysokoenergetyczne fragmenty widm, czyli te części,
gdzie w wyższych temperaturach, powyżej 40 K, pojawiło się większość nowych linii. W części
niskoenergetycznej również pojawiło się kilka nowych linii, jednakże linie te są o bardzo niskiej
intensywności w odniesieniu do głównych linii emisyjnych erbu. Linie w części
wysokoenergetycznej widma, pomimo nieznacznego poszerzenia, są dobrze od siebie
odseparowane energetycznie, co ułatwia identyfikację ich położenia. Natomiast linie w części
niskoenergetycznej są trudne do identyfikacji z powodu poszerzenia, które powoduje, iż
częściowo przekrywają się, a niska intensywność dodatkowo utrudnia ich odseparowanie od
tła. Dwanaście nowych linii pogrupowano w cztery zestawy Z12, Z22, Z32 i Z42. Różnice
energetyczne między tymi liniami zgadzają się z różnicami ΔE1 i ΔE2, więc odpowiadają one
przejściom z pewnych wyższych poziomów stanu 4I13/2 do trzech najniższych poziomów stanu
podstawowego.

56

50

exc=809.2 nm

Intensywność PL, a.u.

Z12

60K
80K
100K
140K

40

Z42
30

Z32
Z22

20

24
25

26

32
29

31

30

33

27

10

34

28

35

6520 6530 6540 6550 6560 6570 6580 6590 6600 6610 6620 6630 6640 6650

Energia, cm

-1

Rys.2. 8. Widma luminescencji Er3+ w wyższych temperaturach z zaznaczonymi przejściami z wyższych poziomów stanu 4I13/2
do stanu podstawowego. Linia 27 - zaznaczona linią przerywaną - to brakująca, niezaobserwowana, teoretyczna linia
w zestawie Z23.

Na poniższym rysunku 2.9 przedstawiono zakres niskoenergetyczny w wyższych
temperaturach. Pomimo niskiej intensywności oraz poszerzenia linii widmowych podjęto próbę
uzupełnienia zestawów przejść Z11, Z21 oraz Z31 o przejścia, które zauważyć można na
widmach zbieranych w temperaturach powyżej 40 K. Są to przejścia oznaczone kropkowanymi
liniami oraz numerami 21, 22 i 23.
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Rys.2. 9. Widma luminescencji
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w wyższych temperaturach z zaznaczonymi przejściami pomiędzy pierwszym stanem
wzbudzonym 4I13/2 a stanem podstawowym 4I15/2.
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Tabela nr 2.1 zestawia energie i długości fali wszystkich linii obserwowanych
w widmach luminescencji, odpowiadających przejściom z pierwszego wzbudzonego stanu
4

I13/2 do stanu podstawowego 4I15/2 jonów Er3+ domieszkowanych in situ do GaN.
Tab. 2.1. Zestawienie zidentyfikowanych linii spektralnych Er3+ w GaN uzyskanym metodą MOCVD.
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Rys.2. 10. Diagram poziomów energetycznych Er3+ w GaN dla stanu podstawowego 4I15/2 oraz pierwszego wzbudzonego
4I
13/2.

Znajomość położenia wszystkich linii oraz ich organizacja w zestawy pozwala na
zaproponowanie diagramu poziomów energetycznych. Położenie poziomów można wyznaczyć
na podstawie informacji o stanie podstawowym oraz pierwszym stanie wzbudzonym. Diagram
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przedstawiony na rys. 2.10 zawiera również wszystkie przejścia z poziomów stanu 4I13/2 do
poziomów stanu podstawowego w Er3+ przy rezonansowym pobudzeniu do stanów 4I11/2 i 4I9/2.
Pomiary widm fotoluminescencji erbu domieszkowanego in situ do GaN uzyskanego
metodą MOCVD, pozwoliły wyznaczyć położenia wszystkich poziomów energetycznych dla
stanów 4I15/2 i 4I13/2. Jak łatwo zaobserwować, rozszczepienie nie jest duże. Są to raczej bliskie
pary poziomów rozszczepionych kwartetów Γ8, których rozsunięcie jest rzędu ~5 cm-1.
Kolejnym krokiem była analiza widm wzbudzenia jonów Er3+ w GaN, pobudzanych do
wyższych stanów energetycznych. Pomiary widm wzbudzenia do stanu 4I11/2 oraz 4I9/2 były
bardzo wymagające z przyczyn technicznych, dlatego ograniczono się jedynie do pomiarów
w najniższych temperaturach.
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Rys.2. 11. Widma wzbudzenia Er3+ w różnych temperaturach z zaznaczonymi przejściami ze stanu podstawowego do
drugiego stanu wzbudzonego 4I11/2.

Widma wzbudzenia do stanu 4I11/2 zostały wykonane temperaturach 6 K, 35 K i 50 K
dla fali detekcji równej λdet=1537.4 nm, która odpowiada najsilniejszej linii (5) w widmie
fotoluminescencji przy pobudzeniu rezonansowym do stanu

4

I9/2.

W widmach tych

obserwujemy 18 linii, które jak nietrudno zauważyć, można pogrupować w trzy zestawy po
sześć linii w każdym. Linie zostały ponumerowane rosnąco wraz ze wzrostem energii
występowania od 45 do 61. Linii o numerach 46, 49, 50, 52 i 53 nie obserwuje się w najniższej
temperaturze. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku widm luminescencji, odległość
między układami Z51 i Z61 wynosi ΔE11=4.3cm-1, a między Z61 a Z71 wynosi ΔE10=28.5 cm-1,
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co pokrywa się z odległościami miedzy najniższymi trzema poziomami stanu podstawowego
4

I15/2. Biorąc pod uwagę powyższy fakt, można stwierdzić, że linie zestawu Z51, które są

najsilniejsze w temperaturze 6K, to przejścia z najniższego poziomu stanu 4I15/2, linie zestawu
Z61 to przejścia z kolejnego, drugiego poziomu stanu podstawowego, a linie zestawu Z71 są
przejściami z trzeciego poziomu stanu 4I15/2 do odpowiednich poziomów drugiego stanu
wzbudzonego 4I11/2.
W tabeli nr 2.2 zawarte są informacje o energiach linii w widmach pobudzenia. Niestety,
z braku danych eksperymentalnych nie można było wykonać analizy intensywności
poszczególnych linii w zależności od temperatury. W związku z tym, brakuje pośredniego
argumentu potwierdzającego słuszność przypisania linii do odpowiednich poziomów
energetycznych. Propozycja poziomów energetycznych przejść ze stanu wzbudzonego 4I11/2 do
stanu podstawowego 4I15/2 przedstawiona jest na rys. 2.14.

Tab. 2.2. Zestawienie zidentyfikowanych linii spektralnych w widmach wzbudzenia do stanu 4I11/2 Er3+ w GaN uzyskanym
metodą MOCVD.
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Przeanalizujmy teraz widma wzbudzenia do stanu

4

I9/2. Widma wzbudzenia

zarejestrowane w 6K dla różnych fal detekcji, które odpowiadają różnym liniom występującym
w widmach luminescencji są przedstawione na rys. 2.12 - za numeracją z tabeli są to linie
o numerach: 5, 8 i 21. Jak można zaobserwować na rysunku, widma zarejestrowane przy
różnych długościach fali, praktycznie nie różnią się, są identyczne ze względu na położenie
poszczególnych linii i stosunki wzajemnych intensywności. Fakt ten daje podstawy do
wnioskowania, że w badanym materiale uformowało się jedno dominujące centrum erbowe
o dobrze określonej pozycji, którą przypuszczalnie jest pozycja podstawnikowa ErGa.

60

Analizę stanu 4I9/2 oparto o widmo zarejestrowane dla fali 1537.4 nm - linia nr 5.
Widmo to jest mniej złożone ze względu na liczbę linii, jest ich dokładnie 15. Zostały one
zebrane w trzy zestawy po pięć linii każdy.
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Rys. 2.12. Widma wzbudzenia erbu 4I15/2 4I9/2 w GaN zebrane dla różnych fal detekcji.

Odległości między zestawami Z5 i Z6 oraz Z6 i Z7 są identyczne jak w przypadku zestawów
Z51 i Z61 oraz Z61 i Z71, co oznacza, że są to przejścia z trzech najniższych poziomów stanu
podstawowego do odpowiednich poziomów energetycznych stanu 4I9/2. Linie 32 i 37 oraz 38
w temperaturze 6 K są bardzo słabe w porównaniu z pozostałymi liniami. Z braku danych
w postaci widm wzbudzenia w wyższych temperaturach, poprawna identyfikacja linii
widmowych oraz przypisanie ich do odpowiednich zestawów, nie może być potwierdzona
przez analizę ewolucji intensywności w funkcji temperatury.

61

0,70

T=6.2K
det=1537.4 nm

Intensywność PLE, a.u.

0,65

Z7

0,60
0,55

Z6

0,50

62

E12

0,45

Z5

61

64

0,40

E13

0,35

63

65

0,30
0,25

57
60

0,20
54

0,15

55
56

0,10
53

0,05

58 59

0,00
12240

12270

12300

12330

12360

Energia, cm

12390

12420

12450

-1

Rys. 2.13. Widmo wzbudzenia Er3+ w GaN z zaznaczonymi przejściami ze stanu podstawowego do trzeciego stanu
wzbudzonego 4I9/2.

Tabela nr 2.3 zestawia wszystkie informacje na temat linii zidentyfikowanych w widmie
wzbudzenia do stanu 4I9/2.
Tab. 2.3. Zestawienie zidentyfikowanych linii spektralnych w widmie wzbudzenia do stanu 4I9/2 Er3+ w GaN.

Lp.

cm-1

nm

Lp.

cm-1

nm

53

12256.6

815.9

60

12351.2

809.6

54

12284.6

814.0

61

12355.6

809.3

55

12288.6

813.8

62

12360.2

809.0

56

12312.2

812.2

63

12365.2

808.7

57

12316.6

811.9

64

12370.2

808.4

58

12331.7

810.9

65

12375.7

808.0

59

12342.6

810.2

W następnej kolejności na podstawie uzyskanych widm PLE opracowano diagramy
poziomów energetycznych dla wyższych stanów wzbudzonych 4I11/2 oraz 4I9/2. Zestaw danych
spektroskopowych proponowanego schematu poziomów energetycznych (rys. 2.15) dla
wzbudzonego stanu 4I9/2 prezentowany jest na rys. 2.13.
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Rys. 2.14. Diagram poziomów energetycznych Er3+ domieszkowanego in situ do GaN wzrastanego metodą MOCVD ze stanu
podstawowego 4I15/2 do stanu wzbudzonego 4I11/2.
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Rys. 2.15. Diagram poziomów energetycznych Er3+ domieszkowanego in situ do GaN wzrastanego metodą MOCVD ze stanu
podstawowego 4I15/2 do stanu wzbudzonego 4I9/2.

Metoda badawcza jaką jest spektroskopia rezonansowa i wzbudzeniowa pozwoliła
zebrać wystarczającą ilość danych, aby można było wyznaczyć położenia praktycznie
wszystkich poziomów energetycznych jonów Er3+ w azotku galu dla stanu podstawowego 4I15/2
oraz trzech najniższych stanów wzbudzonych 4I13/2, 4I11/2 oraz 4I9/2. Wyznaczone przez Ho et al.
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[80] energie przejść energetycznych Er w cienkich warstwach GaN, pochodzących z tego
samego źródła co warstwy badane w tej pracy, są w pełnej zgodności z tutaj prezentowanymi.
Choć emisja Er badana była pod innym kątem i przedstawiono jedynie wyniki dla pierwszego
stanu wzbudzonego, pozwoliło to na porównanie szerokości rozszczepienia stanu 4I13/2, które
wynosi około 150 cm-1 i jest zbieżne z rozszczepieniem tutaj określonym i wynoszącym
~157 cm-1.

Posiadanie unikatowego zestawu spektroskopowych danych eksperymentalnych,
opisujących przejścia pomiędzy rozszczepionymi poziomami energetycznymi czterech
najniższych stanów jonów erbu, pozwoliło na przeprowadzenie teoretycznych obliczeń
i analizy poziomów energetycznych Er3+ w polu krystalicznym GaN, które uzupełnią dane
eksperymentalne. Szczegóły metody przeprowadzonych obliczeń teoretycznych na potrzeby
analizy zostały umieszczone w pracy [81], tutaj przedstawię jedynie najważniejsze założenia
i wnioski.
W dostępnej literaturze można znaleźć prace dotyczące poziomów energetycznych Er
w półprzewodnikach zarówno wąskoprzerwowych jak i szerokoprzerwowych. Jednakże
w przeciwieństwie do badań prezentowanych w pracach dotyczących identyfikacji emisyjnych
centrów Er3+ oraz ich poziomów energetycznych [6], [7], [8], [64], a w szczególności prac
Glukhanyuka, które skupiły się na jonach Er implantowanych w małych dawkach do GaN
wzrastanego metodą MBE a także MOCVD, przedstawione w tej pracy dane dotyczą Er3+
w GaN w fazie heksagonalnej domieszkowanego w czasie wzrostu metodą MOCVD, co może
mieć istotne znaczenie dla symetrii pola krystalicznego wokół jonów domieszki. Kolejnym
parametrem różniącym prace Glukhanyuka od prezentowanej jest koncentracja domieszki Er3+,
która w tym przypadku wynosi 1x1021 cm-3 – 2 do 3 rzędy wielkości więcej, niż w przypadku
jego prac, oraz fakt, że występuje tu jedno dominujące, emisyjne centrum erbowe. Następną
różnicą jest zastosowana metoda obliczeń i analizy rozszczepienia poziomów energetycznych
jonów ziem rzadkich w polu krystalicznym. Glukhanyuk używa w swoich rozważaniach model
ładunków punktowych przy wykorzystaniu metody Lea, Leask’a i Wolf’a (LLW). Jest to prosta
metoda, pozwalająca na oszacowanie rozszczepienia poziomów energetycznych m.in. ziem
rzadkich w ciele stałym, a także określenie symetrii. Posiada ona szereg słabych stron, między
innymi nie uwzględnia wymiaru przestrzennego jonów i pomija złożone efekty ekranowania
elektronów powłoki niezapełnionej przez elektrony zewnętrznych, zapełnionych powłok itd.
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Jednak jest na tyle dobra, aby w pierwszym przybliżeniu szybko określić położenie domieszki
w sieci krystalicznej oraz jej symetrię lokalną. Model wymiany ładunku (Exchange Charge
Model) [82], [83], w oparciu o teorię pola krystalicznego, zastosowany w tej pracy, uwzględnia
zarówno oddziaływania 4f-4f, jak i sprzężenie spin-orbitalne oraz oddziaływania Zeeman’a,
oddziaływania elektrostatyczne elektronów domieszki z atomami kryształu (rozważanymi jako
ładunki punktowe zlokalizowane w węzłach sieci), przekrywanie funkcji falowych jonów
domieszki z ligandami (w praktyce bierze się pod uwagę wszystkie efekty związane
z formowaniem wiązań i oddziaływaniem wymiany). Powyższa metoda wykorzystuje unikalny
zestaw parametrów pola krystalicznego do każdej rozważanej symetrii, co jest szczególnie
ważne w przypadku niskich symetrii, gdzie wymagana jest znaczna liczba parametrów do
pełnego opisu pola krystalicznego. Dzięki temu dane eksperymentalne mogą zostać dobrze
odtworzone w obliczeniach dla założonych bądź znalezionych symetrii lokalnych.

Struktura krystaliczna heksagonalnego GaN, opisana grupą przestrzenną 186 P6(3)mc
[84] (rys. 2.16.). W tej strukturze występują pary kationów (Ga3+ lub Er3+ w przypadku
domieszkowania podstawnikowego) oraz anionów (N-), które oddziałują ze sobą siłami
elektrostatycznymi. Uważa się, że te oddziaływania czynią wurcytowy GaN bardziej stabilnym
niż w fazie kubicznej, gdyż jonowość tego materiału jest duża w porównaniu z innymi
półprzewodnikami z grupy azotków III-V. Jednakże najbliższe otoczenie Ga (Er po
domieszkowaniu) jest niemal takie same w obu fazach, choć istnieje pewna różnica
w długościach wiązań oraz kątami między nimi. W fazie heksagonalnej długość wiązań Ga-N
wynosi (wartości podane w Å): 1.94588 (równolegle do osi c) i 1.95263 (x3) [85], podczas gdy
w fazie kubicznej długość wiązań wynosi 1.93124 [86]. Kąty wszystkich wiązań N-Ga-N
w fazie kubicznej wynoszą 109.47o, natomiast w fazie heksagonalnej 109.4o, dla wiązań
równoległych do osi c, w innych przypadkach 109.54o.
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Rys. 2.16. Graficzne przedstawienie komórki elementarnej heksagonalnego GaN.

Prace teoretyczne oparte na wcześniejszych danych eksperymentalnych były wykonane
przez Maalej’a et al. [82], ale użyte zostały diagramy energetyczne swobodnych jonów,
zaproponowanych przez Steckl’a et al. [87], które bazowały na widmach emisyjnych
swobodnego jonu Er3+. Niektóre z otrzymanych parametrów oddziaływań trzech ciał są zbyt
duże i nie są odpowiednie do przeprowadzenia analizy poziomów energetycznych w polu
krystalicznym. W szczególności różnice położeń niektórych poziomów obliczonych
i eksperymentalnych są większe niż znaleziona eksperymentalnie całkowita wartość
rozszczepienia multipletów. Jest to jedna z przyczyn, dla której przeprowadzono poniższą
analizę opierając się na poziomów energetycznych stanów podstawowego i wzbudzonych Er3+
w GaN wyznaczonych w tej pracy.
Podstawą teoretycznej analizy zebranych danych eksperymentalnych, jest standardowa
forma hamiltonianiu oddziaływania dla powłoki fN trójwartościowego jonu ziemi rzadkiej RE3+
w dowolnym materiale, która może być opisana (za [88]):
𝐻 = 𝐸𝑎𝑣𝑔 + ∑𝑘=2,4,6 𝐹 𝑘 𝒇𝒌 + 𝜍4𝑓 𝑨𝑺𝑶 + 𝛼𝑳(𝑳 + 𝟏) + 𝛼𝑮(𝑮𝟐 ) + 𝛾𝑮(𝑹𝟕 ) +
(𝒌)

∑𝑖=2,3,4,6,7,8 𝑇 𝑖 𝒕𝒊 + ∑ℎ=0,2,4 𝑀ℎ 𝒎𝒉 + ∑𝑘=2,4,6 𝑃𝑘 𝒑𝒌 + ∑𝑘,𝑞 𝐵1𝑘 𝑪𝒒 ,
(1)

gdzie pogrubione oraz pochylone litery reprezentują odpowiednio parametry i operatory.
Pierwsze wyrażenie Eavg jest środkiem ciężkości (barycenter) n elektronowej powłoki 4f.
Drugie oraz trzecie wyrażenie opisują oddziaływania kulombowskie oraz spin orbitalne oraz
tworzą zestaw multipletów

Lj jonów swobodnych. Kolejne cztery wyrażenia są

2S+1
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efektywnymi wkładami od dwu i trzy elektronowych korelacji kulombowskich wyższych
konfiguracji o tej samej parzystości. Całki Marvin’a Mh opisują magnetycznie skorelowane
oddziaływania dwóch ciał, które reprezentują poprawki spin-spin oraz inne relatywistyczne
zjawiska. Wskaźniki Pk opisują oddziaływania związane z elektrostatycznym wkładem spinorbitalnym. Parametry Mk (k=2 i 4) oraz Pk (k= 4 i 6) zostały przyjęte za Carnall et al. [88]
w celu zminimalizowania liczby parametrów dopasowania. Parametry dwu i trzy elementowe,
dla konfiguracji elektronowych 4fN i 4f14-N (N≤7), występują tylko wtedy, gdy w powyższym
równaniu spełniony jest warunek N>1 i N>2. Wszystkie wymienione tej pory wyrażenia
opisują Hamiltonian „jonu swobodnego” i niewiele się zmieniają w zależności od kryształu
macierzystego z powodu efektu nefeloauksetycznego [89]. Ostatni wyraz równania (1)
przedstawia składowe anizotropowe oddziaływania pola krystalicznego (CF); parametry Bkq
odnoszą się do parametrów pola krystalicznego (CPFs), natomiast czynniki C(k)q przedstawiają
sferyczne operatory (tu użyto notacji Wybourne’a [89]). W ogólności może występować do 27
różnych parametrów pola krystalicznego, jednakże wiele z nich może być równa zero. Liczba
niezerowych parametrów pola krystalicznego zależy od symetrii lokalnej, w której znajduje się
jon RE i znacząco maleje z wyższą symetrią pola krystalicznego. Szczegóły dalszego
postępowania i procedury obliczeń można znaleźć w pracach [81], [87], [88], [89].
Uzyskane z obliczeń energie poziomów energetycznych są zbieżne z danymi
pomiarowymi. Porównanie danych eksperymentalnych z teoretycznymi przedstawione jest na
rys. 2.17.
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Rys. 2.17. Porównanie danych pomiarowych do wartości obliczonych teoretycznie dla stanów podstawowego oraz trzech
stanów wzbudzonych Er3+ w GaN. Linie kropkowane przedstawiają poziomy nieobserwowane w eksperymencie.

Podczas gdy dane eksperymentalne dostarczyły informacji do wstępnych konkluzji
o symetrii lokalnej jonów Er3+ w GaN (C3V), w którym występuje tylko jedno rozróżnialne
centrum emisyjne, obliczenia teoretyczne dały zestaw parametrów pola krystalicznego, które
pozwoliły na przypisanie wszystkich pików absorpcyjnych i wyznaczenie dokładnych pozycji
poziomów energetycznych erbu. Jakość wykonanych obliczeń można ocenić biorąc pod uwagę
małą wartość standardowego odchylenia średniej kwadratowej pomiędzy eksperymentem
a obliczeniami, która wynosi 13.3 cm-1.

68

Tab.2.4. Zoptymalizowane parametry Hamiltonianu [cm-1] dla Er3+ w GaN.

Parametr
Eavg
F2
ζ4f
B20
B40
B43

GaN:Er3+
symetria C3V
35255.1
95767.3
2370.3
300.5
921.4
533.7

Parametr
B60
B63
B66
NE
NP
σ

GaN:Er3+
symetria C3V
126.2
0.8
23.3
21
9
13.3

2.1.2. Gaszenie termiczne luminescencji Er3+ w GaN.
Główną

techniką

użytą

do

charakteryzacji

emisji

półprzewodników

III-N

domieszkowanych Er3+ jest spektroskopia fotoluminescencyjna. Metoda ta opiera się na
optycznym wzbudzeniu jonów Er3+ oraz pomiarze widm emitowanego światła jako funkcji
intensywności i energii. Optyczne wzbudzenie światłem o energii wyższej niż energia przerwy
wzbronionej generuje pary elektron-dziura. Niektóre z par elektron-dziura mogą przekazać
energię do jonów Er3+, wzbudzając powłokę 4f do wyższych stanów energetycznych
i w rezultacie doprowadzając do emisji. Większość pomiarów PL półprzewodników
domieszkowanych Er wykonywanych jest przy zastosowaniu lasera o energii wyższej niż
energia przerwy wzbronionej materiału domieszkowanego. Przeprowadzono szereg
eksperymentów, w których jony Er3+ są pobudzane bezpośrednio [90]. W tym przypadku jony
Er3+ są pobudzane przez światło wiązki pobudzającej rezonansowo, o energii równej jednemu
z poziomów w wyższym stanie wzbudzonym. Defekty i domieszki nieuczestniczące
w przekazie energii do jonów Er, mogą wprowadzić konkurencyjne kanały rekombinacji
promienistej i niepromienistej, które redukują intensywność emisji erbowej. Badania
prezentowane w pracach [43] i [91] pokazały, że defekty mogą również pełnić rolę centrów
absorpcyjnych, przekazujących energię pobudzenia o energii poniżej przerwy wzbronionej do
jonów erbowych.
Zależność temperaturowa emisji Er3+ była badana w różnych materiałach [46], [92],
[93], [94], [95]. Jednakże różnorodność i złożoność procesów zaowocowała powstaniem wielu
różnych modeli i interpretacji wyników. Myo Haik [54] przeprowadził serię eksperymentów
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w celu

określenia

gaszenia

termicznego

luminescencji

cienkich

warstw

GaN

domieszkowanych Er3+ metodą implantacji. Autorzy zaobserwowali silną emisję o długości
fali 1.535 µm i stwierdzili tylko 50% gaszenie termiczne w temperaturze pokojowej
w przypadku pobudzenia falą o niższej energii niż przerwa wzbroniona. Zavada et al. [96] badał
natomiast gaszenie termiczne GaN domieszkowanego Er oraz C i O w czasie wzrostu metodą
MOMBE w zakresie 15-300 K. Badano dwie grupy próbek o dużych zawartościach
kodomieszek, rzędu 1020 cm-3 oraz ze stosunkowo małą koncentracją na poziomie 109 cm-3.
Grupa próbek z wyższą zawartością C i O przy pobudzeniu poniżej przerwy wzbronionej dł.
fali 488 nm, wykazywała gaszenie termiczne na poziomie 20%, a o mniejszej zawartości
kodomieszek 90%. Sytuacja wyglądała inaczej przy pobudzeniu powyżej przerwy wzbronionej
światłem o długości fali 363 nm. W tym przypadku nie odnotowano różnic między dwiema
grupami próbek. Spadek intensywności emisji był na podobnym poziomie i wynosił około
50%. Wyniki te sugerują, że w efekcie kodomieszkowania GaN powstają centra erbowe
o różnej strukturze. W szczególności domieszkowanie tlenem może prowadzić do powstawania
kompleksów Er w tlenem z uwagi na silne powinowactwo chemiczne O i Er. Correira et al.
[56] przeprowadził analogiczne badania w przypadku stopu InGaN implantowanego Er3+.
Z widm PL zebranych w przedziale 70-300 K, wyznaczono zależność temperaturową
intensywności emisji fali 1.53 µm. Autor zauważył silny spadek intensywności emisji
w temperaturze pokojowej wynoszący >70% wartości w 70 K, co więcej przebieg gaszenia
termicznego nie wykazuje prostej eksponencjalnej zależności. Dopasowanie wyników
podwójnym eksponensem dało dwie energie aktywacji; 33±4 meV oraz 189±86 meV.
Przeprowadziłem analogiczną serię pomiarów dla GaN domieszkowanego in situ
jonami erbu. Materiał ten powinien być bardziej homogeniczny i tym samym wykazywać
większe różnice przy pobudzeniu bezpośrednim (rezonansowym) i ponad przerwą wzbronioną.
W przypadku pomiarów przy pobudzeniu powyżej przerwy wzbronionej użyto fali o długości
333 nm (3.72 eV), natomiast w przypadku pobudzenia poniżej przerwy wzbronionej, użyta była
wiązka o długości fali 496.5 nm (2.45 eV), która odpowiada rezonansowemu wzbudzeniu erbu
ze stanu podstawowego 4I15/2 do stanu wzbudzonego 2H11/2. Pobudzenie rezonansowe ma tę
zaletę, że można wyłączyć procesy związane z generacją par e-h i transferu energii od i do
nośników prądu.
Rys. 2.18 przedstawia widma PL erbu domieszkowanego metodą in situ w czasie
wzrostu GaN metodą MOCVD przy dwóch pobudzeniach. Pobudzenie powyżej przerwy
wzbronionej jest niezwykle ważne w kontekście przyszłych urządzeń opartych na GaN:Er3+,
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do których nośniki wprowadzane są przez pobudzenie elektryczne. W obu przypadkach
następuje pobudzenie centrów erbowych przez nośniki, ponieważ pierwotnie generowane są
pary elektron-dziura, które biorą udział w przekazie energii w złączach p-n. Dla obu długości
fal pobudzenia zaobserwować można silną emisję Er3+, której główny pik wypada dla energii
6504.5 cm-1 (1537.4 nm).
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Rys. 2.18. Widma PL Er3+ domieszkowanego in situ do GaN wzrastanego metodą MOCVD w skali temperatur przy
pobudzeniu λexc=333nm i λ exc=496.5nm.

Na rys. 2.19 wyraźnie widać różnice w scałkowanej intensywności emisji przy
pobudzeniu bezpośrednim i niebezpośrednim. Dla pobudzenia linią lasera o energii powyżej
przerwy wzbronionej scałkowana intensywność, w zakresie 6-30 K, rośnie o około 16%,
a następnie maleje do temperatury pokojowej, osiągając wartość 75% intensywności
w temperaturze 6 K. Przy pobudzeniu rezonansowym z poziomem 2H11/2 obserwuje się znaczny
spadek scałkowanej intensywności emisji ze wzrostem temperatury, wartość której spada do
poziomu 20% wartości w niskiej temperaturze.
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Scałkowana intensywość PL, a.u.
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Rys. 2.19. Gaszenie termiczne luminescencji erbu w GaN MOCVD przy pobudzeniu powyżej λexc=333 nm i poniżej przerwy
wzbronionej λexc=496.5 nm.

W dalszej kolejności przeprowadzono dwa dodatkowe eksperymenty, pobudzając erb
długością fali 501.7 nm (2.45 eV), która odpowiada energii pobudzenia poniżej przerwy i poza
rezonansem oraz długością fali 809.2 nm (1.53 eV), której energia również znajduje się poniżej
przerwy wzbronionej, lecz w rezonansie ze stanem wzbudzonym

4

I9/2 erbu. Wyniki

Scałkowana intensywność PL, a.u.

przedstawiono na rys. 2.20.
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Rys. 2.20. Gaszenie termiczne luminescencji erbu w GaN MOCVD przy pobudzeniu poniżej przerwy poza rezonansem
λexc=501.7 nm i w rezonansie ze stanem 4I9/2 λexc=809.2 nm.

Tu również obserwuje się relatywnie stały poziom emisji przy pobudzeniu nierezonansowym,
której wartość w 300 K wynosi ~85% wartości w 6 K. Emisja przy pobudzeniu rezonansowym
charakteryzuje się, w porównaniu ze wzbudzeniem nierezonansowym, znacznie silniejszym
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gaszeniem termicznym, które powoduje spadek intensywności świecenia o ponad 60%
w temperaturze pokojowej.
Powyższe rysunki przedstawione są w skali liniowej w celu ułatwienia obserwacji
zmian intensywności emisji. Poniżej (rys. 2.21) przedstawione są wybrane przebiegi w skali
pół-logarytmicznej w celu określenia nieradiatywnego przekazu energii pomiędzy jonami erbu
a GaN. Pomiary w funkcji temperatury pozwalają na określenie wydajności niepromienistych
kanałów rekombinacji powodujących termiczne gaszenie luminescencji izolowanych centrów
Er. W modelu tym zaobserwowana intensywność emisji głównych linii erbowych powinna dać
się opisać równaniem Arrheniusa:

𝐼(𝑇) =

𝐼0
1+𝐴1

−𝐸1
𝑒 𝑘𝐵𝑇

lub 𝐼(𝑇) =
1+𝐴1

𝐼0
−𝐸1
𝑒 𝑘𝐵𝑇+𝐴

−𝐸2
𝑘 𝑇
2𝑒 𝐵

(2)

, gdzie:
I(T) – intensywność emisji w danej temperaturze,
I(0) – intensywność emisji w najniższej temperaturze,
A1 i A2 – stałe dopasowania,
kB- stała Boltzmana wyrażona w eV,
T – temperatura.
Jak nietrudno teraz dostrzec, przebiegi temperaturowe (rys.2.21) charakteryzują się
prostą zależnością eksponencjalną (rys.2.21a) przy pobudzeniu wiązką o energii wyższej niż
energia przerwy wzbronionej, co wskazuje na jeden mechanizm gaszenia termicznego. Wyniki
zostały dopasowane pojedynczym eksponensem, w rezultacie czego wyznaczone została
energia aktywacji Ea=188 ± 5.4 meV. Natomiast w przypadku pobudzania długością fali
809.2 nm, w rezonansie ze stanie 4I9/2 erbu, ewolucja emisji w temperaturze nie ma prostej
zależności eksponencjalnej, co wskazuje na więcej niż jeden proces wnoszący do gaszenia
termicznego. Wyniki zostały dopasowane podwójnym eksponensem, czyli otrzymano dwie
energie aktywacji Ea1=10 ± 4 meV oraz Ea2=103 ± 16.5 meV, których zestawienie zostało
przedstawione w tabeli poniżej.
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Rys. 2.21. Gaszenie termiczne luminescencji erbu w GaN przy pobudzeniu powyżej i poniżej przerwy wzbronionej
przedstawione w skali kwazi logarytmicznej a) przy pobudzeniu przez przerwę dł. fali 333 nm i b) w rezonansie dł. fali
809.2 nm.

Tab.2.5. Energie aktywacji dla poszczególnych fal pobudzenia Er w GaN.

λexc

Ea1

333 nm

188 ± 5.4 meV

809.2 nm

10 ± 4 meV

Ea2

103 ± 16.5 meV

Analizując widma PL GaN:Er przy pobudzeniu dł. fali 809.2 nm (rys.2.8) zauważyć można, że
w wyższych temperaturach pojawiają się linie PL, które pochodzą z przejść z kolejnego,
wyższego poziomu energetycznego stanu

4

I13/2 do odpowiednich poziomów w stanie

podstawowym 4I15/2. Gdy temperatura wzrasta, dodatkowa energia pozwala na obsadzanie
kolejnego, wyższego poziomu. Dlatego intensywność linii emisyjnych w obszarze 64906520 cm-1 maleje, a intensywność termicznie aktywowanych linii (6551 do 6626.5 cm-1) rośnie
z temperaturą. Linie te przesunięte są o 97 cm-1 (12.1 meV) w stronę wyższych energii, co
w granicach błędu obliczeniowego pokrywa się z wyznaczoną energią aktywacji
(Ea1=10±4 meV). Jak pokazał Fihol [97] w warstwach GaN domieszkowanych Er powstają
defekty Er, których właściwości zależą od symetrii lokalnej. W przypadku emisji przy 1.54 µm
głębokie poziomy defektowe związane z centrami erbowymi, odgrywają rolę pułapek
nośników, które mogą wychwycić elektron bądź dziurę, a następnie nośnik o przeciwnym
znaku w wyniku oddziaływania kulombowskiego. Rekombinacja pary e-h może prowadzić do
transferu energii do jonu Er3+. Proces odwrotny do opisanego to proces powrotnego przekazu
energii, który odpowiada za gaszenie emisji w wyższych temperaturach. Propozycję
wyjaśnienia tego mechanizmu zaproponował na gruncie teoretycznym Hoang’a [98].
W związku z tym wzbudzone, izolowane jony Er relaksują przekazując energię
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niepromieniście do głębokiego poziomu defektowego, przewidzianego przez Hoang’a o energii
około 0.93 eV. Energia przejścia ze stanu wzbudzonego 4I13/2 do stanu podstawowego 4I15/2
wynosi około 0.81 eV, w tym przypadku deficyt energii jest kompensowany przez anihilację
fononów sieci (Ea2 =103±16.5 meV). W świetle powyższego rozważania oznacza to, że istnieje
efektywny kanał rekombinacji Er3+, którym jest proces wstecznego przekazu energii. Podobny
proces zachodzi przy pobudzeniu wiązką 496.5 nm. Tu również występuje silne, temperaturowe
gaszenie emisji przez wsteczny przekaz energii z udziałem poziomu defektowego, który leży
około 0.91 eV poniżej pasma przewodnictwa [98].
Na podstawie zebranych danych wnioskować można, że pobudzenie pośrednie poprzez pary
elektron-dziura lub/i defekty jest bardziej efektywne, a intensywność emisji stabilna
w wysokich temperaturach. GaN domieszkowany Er in situ w procesie wzrostu metodą
MOCVD przy pobudzeniu powyżej, jak i poniżej przerwy, lecz poza rezonansem wykazuje
niewielkie gaszenie termiczne luminescencji.
W celu wyjaśnienia wartości energii zaniku luminescencji Er 188 meV przy pobudzaniu
powyżej przerwy energetycznej wykonane zostały dwa eksperymenty PLE w temperaturach 20
i 310 K, przy użyciu impulsowego lasera OPO w zakresie przykrawędziowym GaN:Er, które

Znormalizowany Log intensywności PLE, a.u.

przedstawione są na rys. 2.22.
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Rys. 2.22. Widma PLE GaN:Er3+ w zakresie przykrawędziowym w 20 i 310 K przy pobudzeniu dł. fali 333 nm.

W rozpatrywanym powyżej przypadku energia aktywacji Ea= 188 ± 5.4 meV pokrywa
się z różnicą pomiędzy krawędzią pasma przewodnictwa – 3.493 eV - w temperaturze
pokojowej, a zaobserwowaną emisją o energii 3.301 eV. Wynik ten znajduje również
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potwierdzenie w literaturze. Ugolini [78] również badał gaszenie temperaturowe emisji Er
w GaN domieszkowanym Er w czasie wzrostu metodą MOCVD (próbki również pochodziły
od H.X. Jianga). Warstwy pobudzane były przez przerwę w zakresie 10 - 450 K. Obliczona
przez niego energia aktywacji wynosiła 0.191 ± 0.008 eV, jednak wiąże ją z różnicą pomiędzy
dominującą emisją przykrawędziową GaN:Er (3.24 eV), a emisją niedomieszkowanego GaN
(3.42 eV) w temperaturze pokojowej.
Fihol et al. [97] pokazał teoretycznie, korzystając z teorii funkcjonału gęstości (DFT, ang.
density functional theory), że kompleksy ErGa-VN w GaN posiadają w połowie zapełniony
poziom energetyczny położony w przybliżeniu 0.2 eV poniżej dna pasma przewodnictwa.
Wartość ta jest w dobrej zgodności z powyżej obliczoną Ea oraz wynikiem doświadczalnym,
co dalej nieźle pokrywa się z wynikiem prezentowanym przez Song et al. [99], który określił
go na poziomie 188 meV poniżej pasma przewodnictwa, za pomocą spektroskopii głębokich
defektów (DLTS). Na podstawie posiadanych danych eksperymentalnych, obliczonej energii
aktywacji oraz danych literaturowych można wysunąć tezę, że wymiana energii pomiędzy
elektronami związanymi na pułapce erbowej lub na kompleksie ErGa-VN [78], a powłoką 4f
centrów erbowych jest dominującym mechanizmem wzbudzenia emisji 1.54 µm przy użyciu
pobudzenia powyżej przerwy wzbronionej w GaN:Er domieszkowanym in situ w procesie
wzrostu MOCVD. Jest to teza zweryfikowana przez Chen [100], który opisał mechanizm
powstawania kompleksów ErGa-VN. Używając spektroskopii anihilacji pozytonów (PAS),
zweryfikował rodzaj i liczebność defektów, którymi są wakansje azotowe ułatwiające
wprowadzanie Er w czasie wzrostu. Łączą się one z jonami Er tworząc kompleksy, które
poprawiają wydajność przekazu energii od GaN do Er3+ i tym samym efektywność emisji przy
1.54 µm.
Emisja z Er3+ w MOCVD GaN pobudzanych rezonansowo jest ograniczana przez efekt
temperaturowego gaszenia luminescencji. Przyczyny silnego gaszenia emisji przy pobudzeniu
bezpośrednim mogą być dwie. Pierwszą przyczyną może być mechanizm powrotnego przekazu
energii przy udziale głębokiego poziomu defektowego, który został opisany powyżej. Drugą
przyczyną może być poszerzenie poziomów energetycznych z temperaturą (w porównaniu do
szerokości pobudzenia) i w związku z tym pobudzana jest tylko część poziomu energetycznego
Er, co dalej wpływa na zmniejszanie intensywności emisji Er przy pobudzeniu rezonansowym
(rys.2.23) w porównaniu do pobudzenia przez nośniki, gdzie szerokość poziomów nie ma
znaczenia. Oczywiście zakładam, że temperaturowe poszerzenie poziomów jest podobne we
wszystkich stanach energetycznych Er3+.
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2.23. FWHM przejścia o energii 6504.5 cm-1 ze stanu zbudzonego 4I13/2 do stanu podstawowego 4I15/2 Er3+w funkcji
temperatury.

Autorzy prac [3], [101], [46] pokazali, że w przypadku półprzewodników energia
jonizacji donorów na ogół jest tym większa, im większa jest energia przerwy wzbronionej.
Właśnie z tą zależnością może być powiązany niski wpływ efektu gaszenia termicznego na
emisję z centrów erbowych w GaN. W przypadku półprzewodników o dość wąskiej przerwie
wzbronionej, jak np. krzem energia wiązania ekscytonów na domieszkach jest niewielka
i w związku z tym nawet w niskich temperaturach mogą łatwo uwalniać się z centrum
defektowego i przechodzić w swobodne. Stan taki znacząco obniża wydajność transferu energii
do powłoki 4f poprzez proces podobny do procesu Augera. Inaczej jest w półprzewodnikach
szeroko-przerwowych, gdzie generowane światłem nośniki czy ekscytony pozostają związane
z pułapkami erbowymi nawet w wysokich temperaturach, ponieważ energia wiązania jest
znacznie większa. Pomimo tego, że Augerowski przekaz energii pomiędzy związanymi
elektronami czy ekscytonami a powłoką 4f nadal zachodzi, efekt gaszenia termicznego
luminescencji jest znacząco ograniczony.
W przypadku GaN implantowanego jonami erbu, zmiana energii fali wzbudzającej
odzwierciedla się w zmianie ilościowej efektu gaszenia termicznego luminescencji, wskazując
na istnienie wielu różnych, konkurujących ze sobą, emisyjnych centrów erbowych [54].
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2.1.3. Czasy zaniku emisji Er w GaN.
Fotoluminescencja jest bardzo użyteczną techniką badawczą, gdyż jest wysoce
selektywna i czuła, dostarczając informacji o procesach emisji z próbki. Natomiast
szczegółowych informacji o kinetyce emisji może dostarczyć pomiar czasowo-rozdzielczy, na
podstawie którego wnioskować można w szczególności o procesach transferu energii oraz
procesach rekombinacji na domieszkach lub wewnątrz domieszek (np. RE). Analiza czasów
zaniku i narastania fotoluminescencji daje możliwość określenia promienistej wydajności
centrów erbowych.
Wszystkie dane eksperymentalne uzyskano w wyniku optycznego pobudzania
domieszek długościami fal z zakresu UV przez przerwę wzbronioną w różnych temperaturach
od 6 do 285 K. Badanie czasu życia luminescencji Er3+ przeprowadzono w celu otrzymania
informacji o wydajności radiacyjnej Er, oraz uzyskania wglądu w zależność temperaturową
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Rys.2.24. Zanik luminescencji Er w GaN w różnych temperaturach.

Powyżej na rys. 2.24 przedstawione zostały przebiegi czasowe luminescencji Er3+ w GaN,
zmierzone dla wybranych temperatur w zakresie od 20 do 285 K. Pomiar został wykonany przy
pobudzeniu λexc=348 nm (3.56 eV), o energii wyższej niż energia przerwy wzbronionej GaN.
We wszystkich temperaturach zanik luminescencji daje się opisać prostą funkcją
eksponencjalną:
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−𝑡
𝜏𝑑

𝐼(𝑡) = 𝐼𝑒 .

(3)

W wyniku dopasowania otrzymujemy jedną składową czasu zaniku τd, która w granicach błędu
obliczeniowego jest stała w całym badanym zakresie temperatur, co przedstawione jest na
insercie rys. 2.24.
Czas narastania został obliczony przez fitowanie krawędzi narastania funkcją [102]:

𝐼(𝑡) = 𝐴 [𝑒

−𝑡
𝜏𝑑

−𝑡
𝜏𝑟

− 𝑒 ],

(4)

gdzie d- czas zaniku, r – czas narastania
Czas narastania emisji r przy 1.54 µm, który po wzbudzeniu impulsowym jest wynikiem
kaskadowej rekombinacji niepromienistej centrum erbowego z wyższych stanów do
pierwszego stanu wzbudzonego 4I13/2, jest stały w całym zakresie temperatur i wynosi ok.
0.1 ms. Czas ten jest w szczególności zdeterminowany przez relaksację z wyższych poziomów
energetycznych, co zostało stwierdzone w tej pracy (rys.2.24) [103]. Wychwyt ekscytonu przez
domieszkę Er3+ jest na tyle szybki, że jego wpływ na czas narastania jest zaniedbywalny.
Bardziej szczegółowe dane liczbowe ujęte są w tabeli.
Tabela.2.6. Czasy zaniku fotoluminescencji Er w GaN w zakresie temperatur 20-285 K.

T [K]

τd [ms]

τr [ms]

20

4.44 ± 0.21

0.11 ± 0.03

60

4.61 ± 0.18

0.10 ± 0.02

100

4.58 ± 0.07

0.10 ± 0.03

200

4.71 ± 0.05

0.11 ± 0.03

285

4.55 ± 0.16

0.11 ± 0.03

Czas zaniku emisji erbu w badanym GaN, w porównaniu chociażby z czasem zaniku
luminescencji Er - implantowanego do Si - wynoszącym 14.1 ms, raportowanym w pracy
Polmana [104], jest krótki. Z drugiej strony jest dłuższy niż czas życia Er implantowanym do
GaN, wynoszącym nieco powyżej 2 ms (2.1 ms [59] oraz 2.33 ms [48]). Różnica czasów życia
może wynikać z różnych mechanizmów relaksacji dla różnych typów centrów erbowych oraz
sposobów wzbudzenia emisji, co jak pokazano w pracach [48] i [105], wpływa na czas zaniku
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Er w GaN. Obecność defektów poimplantacyjnych, które na ogół grają rolę centrów
rekombinacji niepromienistej, również może przyczynić się do skrócenia czasów życia.
W przypadku Er w GaN obliczone czasy narastania i zaniku emisji przy 1.54 µm są
porównywalne z danymi literaturowymi, które oscylują wokół wartości 4 ms (np. 3.8 ms [106])
oraz wskazują na wydajne procesy relaksacji promienistej oraz stabilność temperaturową emisji
związaną z izolowanymi jonami Er w pozycji podstawnikowej za Ga, co zostało poparte
zarówno wynikami eksperymentalnymi i obliczeniami teoretycznymi prezentowanymi
w niniejszej pracy, jak i doniesieniami literaturowymi.

2.2. Erb jako sonda nieporządku stopowego w InGaN.
Kolejnym rodzajem próbek z grupy III-V azotków, które badałem metodami
spektroskopowymi był InxGa1-xN:Er3+. Szczegóły dotyczące składu i sposobu otrzymania tych
próbek opisano w rozdziale pierwszym. Tu wystarczy zaznaczyć, że otrzymano je metodą
MOCVD i domieszkowano Er3+ w procesie wzrostu. Są to dwie struktury o różnej koncentracji
indu – 5% oraz 9% - koncentracja erbu w obu strukturach jest taka sama i wynosi
w przybliżeniu

~1x1021 cm-3, czyli około 2.3% atomowego.

Stopy InGaN posiadają niewiele niższą energię przerwy wzbronionej niż GaN, co
pozwala rozważać je jako materiały odpowiednie do uzyskania diod LED niebieskich
i zielonych. Na podstawie wielu eksperymentów wyznaczono zależność, która pozwala na
obliczenie przerwy wzbronionej InGaN w zależności od koncentracji indu [4]:
𝐸𝑔 (𝑥) = 0.7𝑥 + 3.42(1 − 𝑥) − 1.43𝑥(1 − 𝑥),

(5)

gdzie Eg- przerwa wzbroniona stopu, x- koncentracja procentowa indu.
Podstawiając do wzoru wartości koncentracji indu dla obu próbek otrzymujemy
wartości Eg (0.05)=3.22 eV oraz Eg (0.09)=3.06 eV.
Identyfikacja struktury lokalnej różnych centrów emisyjnych ziemi rzadkiej jest
konieczna w celu zrozumienia ich właściwości emisyjnych, dodatkowo może przynieść cenne
informacje dla technologii półprzewodników domieszkowanych Er3+.
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Dobrze zdefiniowana pozycja domieszki ziemi rzadkiej w sieci krystalicznej jest
warunkiem koniecznym dla użycia jej jako sondy nieporządku stopowego, w szczególności
pożądana jest pozycja podstawnikowa. Warunek ten jest spełniony np. przez Yb w roztworach
stałych In(P,As) i (Ga,In)P, gdzie atomy Yb podstawiają In, co zostało pokazane metodą
rozpraszania wstecznego Rutherforda i kanałowania [91]. Promienie jonowe In3+ i Yb3+ są
porównywalne (0.8 vs. 0.868 Å) więc podstawienie Yb-In nie generuje znaczących naprężeń
sieci krystalicznej.
Promienie jonowe Ga3+ i Er3+ (0.62 vs. 0.89 Å) znacznie się różnią, pomimo tego
dominująca pozycja podstawnikowa jonów erbu w GaN w pozycji ErGa została bardzo dobrze
udokumentowana eksperymentalnie metodą kanałowania jonów He+ oraz pozytronów [107],
a także metodą EPR [10]. Przedstawione wyniki w podrozdziale traktującym o GaN:Er3+
wyhodowanym metodą MOCVD oraz w pracy [10] pokazują, że emisja pochodzi prawie
wyłącznie z pojedynczego centrum o symetrii C3V. Istnienie dominującego centrum emisyjnego
w GaN:Er3+ zostało również potwierdzone przez Sedhain et al. w pracy [61]. Centrum to
przypisane zostało do erbu w pozycji podstawnikowej. Występowanie jednego centrum
emisyjnego pochodzącego od podstawnikowego Er3+ powinno umożliwić badania nieporządku
stopowego materiałów takich, jak InGaN czy AlGaN.
Węższa przerwa wzbroniona InGaN:Er będzie sprzyjać silniejszemu efektowi
termicznego gaszenia luminescencji niż w GaN:Er3+. Można się również spodziewać
większego nieporządku, wynikającego z wprowadzenia do podsieci dodatkowego jonu
o większej długości wiązania z atomem azotu- InN; 2.151 Å, niż w przypadku wiązania – GaN;
1.95 Å.

Różnice stałych sieci GaN i InN są rzędu około 10.7%, co może skutkować

niejednorodnym poszerzeniem linii widmowych w wyniku naprężeń oraz wydajniejszym
gaszeniem na defektach i w rezultacie obniżenia efektywności luminescencji z erbu.
Spodziewam się jednakże, iż możliwym będzie zaobserwowanie centrum erbowego podobnego
do tego w GaN (Er-4N-12Ga), szczególnie dla niskiej koncentracji indu. Wydaje się również
prawdopodobne, że będzie możliwość zarejestrowania innej rodziny centrów Er3+, która
zawierać będzie co najmniej jeden atom indu w pozycji podstawnikowej za Ga w drugiej strefie
koordynacyjnej (next-near-neighbor lub NNN) erbu. Obecność dwóch klas centrów emisyjnych
erbu powinna się objawić w widmach fotoluminescencji poprzez niejednorodne poszerzenie
emisji pochodzącej od centrów Er3+ podobnych do tych z GaN, oraz widoczne szerokie
spektrum PL w wyniku bardziej złożonych zakłóceń w ułożeniu atomów w pozycjach NNN
jonów erbu, podobnie jak to miało miejsce w GaInP:Yb [108].
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Tab. 2.7. Porównanie stałych sieciowych i długości wiązań InN i GaN.

InN [8]

GaN [9]

Długość wiązania

2,151Å

1,95 Å

Struktura krystaliczna

wurcyt

Wurcyt

Grupa symetrii

C46V

C46V

a0

3,544 Å

3,16 Å

c0

5,718 Å

5,125 Å

Otrzymane metodą MOCVD warstwy InGaN (7% In) implantowane jonami Er3+ badane były
przez Correia et al. [56]. Autorzy pokazali w swojej pracy, że emisja erbu w okolicy 1.54 µm
pochodząca z warstwy InGaN pojawia się po wygrzewaniu w 400 oC. Emisja z Er przesunięta
była w stronę krótszych fal w porównaniu do emisji erbu w GaN. Przedstawione widma PL
zawierały ostre linie spektralne podobnie jak dla erbu w GaN. Wynik ten jest nieco zaskakujący,
ponieważ spodziewane byłoby raczej niejednorodne poszerzenie linii spektralnych w wyniku
nieporządku stopowego oraz uszkodzeń po implantacji. Z drugiej jednak strony może to
sugerować formowanie się innej fazy zawierającej jony Er3+ w dobrze określonych pozycjach
w sieci.
12
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Rys. 2.25. Porównanie widm PL Er3+ w GaN i InGaN z 9% i 5% zawartością indu przy pobudzeniu 333 nm w 6 K.
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Rysunek (rys. 2.25) przedstawia, uzyskane techniką FTIR (Fourier Transform Infra-Red),
wysokorozdzielcze widma PL GaN:Er3+ oraz InGaN:Er3+, wzbudzone światłem UV, powyżej
przerwy energetycznej GaN. Prezentowane są tu tylko fragmenty widm w celu lepszego
przedstawienia różnic między nimi. Widmo PL erbu w GaN zawiera szereg ostrych linii
widmowych, które jak wspomniano wyżej, pochodzą od pojedynczego centrum emisyjnego
[10]. Widma Er3+ w InGaN są, jak spodziewano się, znacznie szersze, w szczególności
w przypadku InGaN zawierającego 9% In, co odzwierciedla nieporządek w stopie
spowodowany mieszaniem w podsieci metalicznej oraz fluktuacjami składu [52]. Szerokość
piku w połowie maksimum (FWHM) najbardziej intensywnej linii w widmie Er w GaN wynosi
0.7 cm-1, co jest wartością tylko nieznacznie większą od ustawionej w eksperymencie zdolności
rozdzielczej spektrometru furierowskiego (0.5 cm-1), podczas gdy wartości FWHM najbardziej
intensywnych linii Er3+ w InGaN wynoszą 21 cm-1 oraz 28 cm-1, odpowiednio w próbce z 5%
i 9% zawartością indu. Widmo Er3+ w In0.09Ga0.91N zawiera dwa rozróżnialne przejścia
o energiach 6496.1 cm-1 i 6506.5 cm-1 oraz mniej intensywne linie widmowe, znajdujące się na
zboczu głównego przejścia, po niskoenergetycznej stronie widma. Natomiast w widmie Er3+
w In0.05Ga0.95N można zaobserwować jeden dominujący pik odpowiadający energii
6497.45 cm-1. Przejście to jest przesunięte w stronę niższych energii w porównaniu z głównym
pikiem Er3+ w GaN. Na rys. 2.26 przedstawiono widma PL Er3+ przy pobudzeniu
rezonansowym do stanu 4I9/2.

Znormalizowana intensywność PL, a.u.
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Rys. 2.26. Porównanie widm PL Er3+ w GaN i stopach InGaN w temperaturze 6 K przy wzbudzeniu rezonansowym do stanu
4I

9/2.
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Jak łatwo zauważyć, widma PL Er3+ przedstawione na rys. 2.26 pomimo pewnych
podobieństw różnią się od siebie. Widma Er zarówno w In0.09Ga0.91N:Er jak
i w In0.05Ga0.95N:Er są przesunięte w stronę nieco niższych energii w stosunku do widma
GaN:Er. Główny pik Er3+ w In0.09Ga0.91N:Er, pobudzony tą samą energią co Er3+ w GaN
(809.4 nm), jest przesunięty o prawie 9 cm-1, podczas gdy w In0.05Ga0.95N:Er tylko o 3.5 cm-1.
Szerokość jak i pozycja linii emisyjnych erbu w GaN nie zmienia się w porównaniu z tymi
obserwowanymi przy pobudzeniu dł. fali 333 nm (rys.2.25), jednakże zauważyć można pewne
zmiany we wzajemnej intensywności linii spektralnych.
Widma fotoluminescencji w obydwu warstwach InGaN, jak się spodziewano, są znacznie
węższe przy pobudzeniu rezonansowym do stanu 4I9/2 niż przy pobudzeniu falą o energii
wyższej (λexc=333 nm) niż energia przerwy wzbronionej. Główna różnica pomiędzy widmami
erbu w GaN i InGaN to poszerzenie, szczególnie widoczne w przypadku In0.09Ga0.91N:Er3+.
Bardziej szczegółowo przyczyny różnic w położeniach linii PL na rys. 2.25 i 2.26 zostaną
omówione nieco później.
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Rys. 2.27. Widma PLE Er3+ w GaN oraz stopach InGaN zebrane w temperaturze 6 K przy pobudzeniu rezonansowym
w obszarze wzbudzonego stanu 4I9/2.

Powodem poszerzenia widm PL Er w InGaN może być obecność kilku typów centrów
emisyjnych Er lub zaburzenie pojedynczego centrum erbowego przez nieporządek stopowy.
W celu określenia przyczyn poszerzenia widm PL w InGaN:Er zarejestrowano widma PLE Er
w poszczególnych materiałach, poprzez pobudzenie ze stanu podstawowego 4I15/2 do stanu 4I9/2
w temperaturze 6 K. Długość fali detekcji ustalona została na głównych liniach widmowych
poszczególnych materiałów; 6504.8 cm-1 dla Er w GaN, 6496.1 cm-1 oraz 6497.5 cm-1 dla Er
84

w InGaN odpowiednio z 9% i 5% zawartością In. Jak widać, przedstawione na rys. 2.27 widma
wzbudzenia Er w obu próbkach InGaN i GaN różnią się znacząco. Widmo GaN:Er zawiera
kilka ostrych linii, z których dominującą jest linia o energii 12353.3 cm-1 (809.5 nm). Widma
InGaN:Er są znacznie szersze i posiadają szerokie pasmo wzbudzenia po wysokoenergetycznej
stronie widma, aż do 12450 cm-1, które nie występuje w widmie GaN:Er. Maksimum głównego
pasma absorpcyjnego Er w InGaN jest takie samo dla obu koncentracji In i wynosi
12355 ± 1 cm-1. Należy tu nadmienić, że pomimo tego, iż koncentracja Er jest wysoka, to nadal
jest ona znacznie niższa niż wartość 5%, która została określona jako optymalna [65], powyżej
której intensywność emisji maleje na wskutek efektu gaszenia związanego z koncentracją
domieszki.
Niskorozdzielcze widma PL Er3+ uzyskane metodą spektroskopii selektywnej, przy
pobudzeniu długościami fal w zakresie 805.3-813.9 nm (12290-12420 cm-1), przedstawione są
na rys.2.28 a i b, odpowiednio dla In0.09Ga0.91N:Er i In0.05Ga0.95N:Er. Widma selektywne obu
materiałów wykazują dość istotne różnice.
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Rys. 2.28. Selektywnie wzbudzone widma PL: a) Er3+ w In0.05Ga0.95N i b) Er3+ w In0.09Ga0.91N w 6 K.
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W warstwie z 5% zawartością In nie obserwuje się przesuwania widm Er ze zmianą
energii wiązki pobudzającej (rys. 2.28a). Nie obserwuje się również efektu zwężania linii
fluorescencyjnych (fluorescence line narrowing). Kształt widma w zasadzie nie zależy od
długości fali pobudzającej. Sugeruje to, że zawartość 5% In w InGaN nie spowodowała
wygenerowania mierzalnej koncentracji nowej klasy centrów erbowych, które mogłyby być
zaobserwowane w widmach fotoluminescencji. Jedynym mierzalnym wkładem domieszki indu
do widm PL jonów Er3+ jest ich niejednorodne poszerzenie stopowe. W efekcie można przyjąć,
że w stopie InGaN z 5% zawartością In występuje tylko jedno, dominujące w luminescencji
centrum erbowe o strukturze jak w czystym GaN, tzn. jon Er znajduje się w sąsiedztwie 4
atomów N w pierwszej strefie koordynacyjnej i braku atomów In w drugiej strefie, w podsieci
metalicznej.
Najbardziej intensywne przejście obserwowane jest przy pobudzeniu falą o długości fali
809.1 nm. Widma są wyraźnie poszerzone (FWHM = 13.3 cm-1) w porównaniu z widmem Er3+
w GaN (widmo zamieszczono dla porównania na rys. 2.28a.), dla którego FWHM = 0.7 cm-1
oraz przesunięte w stronę wyższych energii o około 5.3 cm-1.
Zachowanie selektywnie wzbudzanych widm PL Er3+ w 9% InGaN (rys. 2.28b) jest
nieco bardziej złożone w porównaniu z widmami Er3+ w 5% InGaN. W szczególności,
maksimum intensywności emisji w 9% InGaN podąża za zmianą energii wzbudzenia. I tak dla
wzbudzenia linią 806 nm (12407 cm-1) najsilniejsza linia widmowa występuje przy energii
6520 cm-1, podczas gdy dla wzbudzenia 810.4 nm (12340 cm-1) przy energii 6502 cm-1.
Zauważyć można również, że widmo składa się z dwóch pasm: szerokiego, położonego przy
energii 6505.7 cm-1, którego pozycja nie zmienia się przy zmianie długości fali wiązki
pobudzającej, co więcej jego struktura odpowiada podwójnej strukturze piku w 5% GaN (dla
λexc=809.8 nm) oraz drugiego, którego pozycja zmienia się podążając za zmianami długości fali
pobudzającej, jak to wcześniej podkreślono.
Fotoluminescencja wzbudzeniowa w niskiej temperaturze, w której nie występują
przejścia przy asyście absorpcji fononów pozwala ocenić poszerzenie stopowe. Prezentowane
na rys. 2.29 widma Er zarówno w In0.05Ga0.95N jak i w In0.09Ga0.91N zarejestrowane zostały przy
pobudzeniu w zakresie 12250 – 12450 cm-1 (819.8 – 803.2 nm), czyli przy pobudzeniu
rezonansowym z poziomami energetycznymi Er3+ w trzecim stanie wzbudzonym 4I9/2. Detekcja
miała miejsce w zakresie głównych przejść ze stanu podstawowego 4I15/2 do pierwszego stanu
wzbudzonego 4I13/2 erbu. W przypadku erbu w stopie z 5% zawartością indu (rys. 2.29a.),
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widma charakteryzują się stałym kształtem i szerokością, pozwalającą oszacować poszerzenie
na poziomie 15 cm-1. Natomiast widma Er w In0.09Ga0.91N (rys. 2.29b.) wykazują większe
poszerzenie, które w wyniku silnego zaszumienia widm (niski stosunek sygnału do szumu), jest
trudne do oszacowania. Szacowana szerokość linii zawiera się w przedziale od 8 do 23.9 cm-1.
Co więcej, oprócz wyraźnego poszerzenia linii absorpcyjnych, zaobserwować można zmiany
wzajemnych intensywności w poszczególnych widmach. Wskazywać to może na silne
poszerzenie i częściowe przekrywanie się poziomów energetycznych w pierwszym stanie
wzbudzonym 4I13/2 i w stanie podstawowym 4I15/2 erbu, lub na występowanie drugiego typu
centrum erbowego.
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Rys. 2.29. Widma fotoluminescencji wzbudzeniowej Er3+ w InGaN przy pobudzeniu rezonansowym ze stanem 4I9/2 dla a) 5%
zawartości In oraz b) dla 9% koncentracji indu.

Przeprowadzone pomiary fotoluminescencji metodą spektroskopii selektywnej dla przejść
z pierwszego stanu wzbudzonego 4I13/2, zilustrują zachowanie emisji Er3+ w stopach InGaN
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oraz pozwolą na potwierdzenie oszacowanego poszerzenia pierwszego stanu wzbudzonego
i stanu podstawowego.
Rys. 2.30 przedstawia widma luminescencji wykonane metodą spektroskopii selektywnej dla
przejść z pierwszego stanu wzbudzonego 4I13/2 Er3+ w InGaN z 5% zawartością indu dla
szerszego

zakresu

linii

wzbudzających.

Widma

zarejestrowano

przy

pobudzeniu

rezonansowym z trzecim stanem wzbudzonym 4I9/2 erbu w niskiej temperaturze 6 K. Kształt
widm jest stały w ramach zakresu użytych długości fal pobudzenia, będących w rezonansie
z trzecim stanem wzbudzenia 4I9/2 erbu. Niejednorodne poszerzenie linii emisyjnych nadal jest
obserwowane. Brak zmian kształtu widm oraz pojawienia się nowych pików sugeruje jednak,
że pomimo poszerzenia występuje tylko jedno zaburzone obecnością indu centrum erbowe, a co
więcej poziomy energetyczne nie przekrywają się.
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Rys. 2.30. Widma Er3+: a) PLE oraz b) PL wykonane techniką spektroskopii selektywnej, w In 0.05Ga0.95N.
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Rys. 2.31. Widma PL Er3+ w In0.09Ga0.91N otrzymane metodą spektroskopii selektywnej przy użyciu spektrometru FTIR.

Podobną metodologię badawczą zastosowano w przypadku jonów erbu domieszkowanych do
stopu półprzewodnikowego InGaN z 9% zawartością indu. Jak łatwo zaobserwować (rys. 2.31),
zmiana energii pobudzania powoduje zmianę zarówno w kształcie widma, jak i silną zmianę
intensywności. Natężenie głównego piku (6508.4 cm-1) w widmie rejestrowanym dla fali
pobudzenia 807.2 nm, jest 25-krotnie wyższe w stosunku od głównego piku w widmie
pobudzanym długością fali 811.7 nm. Położenie najbardziej intensywnego przejścia przesuwa
się ze zmianą pobudzenia w zakresie 15.8 cm-1, co wskazuje na stopień poszerzenia poziomu
energetycznego, z którego obserwuje się najbardziej intensywne przejścia.
Dla wybranych energii pobudzenia będących w rezonansie z trzecim stanem
wzbudzonym Er3+ w InGaN wykonano serię pomiarów zależności temperaturowej w zakresie
od 6 do 200 K. Zmiana temperatury nie wywołuje większych zmian w widmie (patrz. rys. 2.32)
tzn., obserwuje się ewolucję temperaturową widm związaną m.in. z gaszeniem
temperaturowym emisji, która objawia się zmianą wzajemnych intensywności linii
spektralnych, lecz nie zmienia się kształt widma jak ma to miejsce w przypadku zmiany energii
pobudzenia.
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Rys. 2.32. Zależność temperaturowa emisji Er3+ w In0.09Ga0.91N przy pobudzeniu rezonansowym do stanu 4I9/2 .

Widma PL przy wzbudzeniu selektywnym zmierzono także przy użyciu wysokorozdzielczego
spektrometru furierowskiego (Bomem) w celu zaobserwowania większej liczby szczegółów
spektralnych dzięki wysokiej rozdzielczości pomiarów.
Wysokorozdzielcze selektywnie wzbudzone widma PL zmierzone w temperaturze 6.2 K
(rys. 2.33 i rys 2.34) wyraźnie pokazują charakter zmian położenia linii emisyjnych Er3+
w stopie InGaN z 9% i 5% zawartością In ze zmianą długości fali pobudzającej. W przypadku
próbki z 9% zawartością In widma zostały znormalizowane do maksimum natężenia w każdej
luminescencji. Widmo PLE pokazuje rzeczywiste natężenia dla wybranej długości fali detekcji.
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Rys. 2.33. Selektywnie wzbudzone widma PL Er3+ w In0.05Ga0.95N zmierzone przy użyciu spektrometru fourierowskiego.
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Rys.2.34. Znormalizowane, selektywnie wzbudzone widma PL Er3+ w In0.09Ga0.99N zmierzone przy użyciu spektrometru
fourierowskiego.

W przypadku widm Er3+ w In0.09Ga0.91N pozycja głównych linii emisyjnych zmienia się
w sposób płynny (rys. 2.34), jednak na wyraźnym, rozmytym tle. Efekt ten jest już dobrze
widoczny na rys. 2.28b, przedstawiającym widma niskorozdzielcze. Natomiast widma PL Er3+
w InGaN z 5% zawartością In zmieniają się skokowo w zależności od tego, który poziom
w multiplecie 4I9/2 jest wzbudzony, a wobec tego z którego poziomu w najniższym stanie
wzbudzonym 4I13/2 następuje przejście.
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Na rys. 2.33 zamieszczono szereg widm próbki z 5% zawartością In, pobudzanych
falami o długościach w zakresie 806.5 nm do 809.6 nm. Wraz ze zmianą długości fali
pobudzenia, począwszy od najkrótszej (najwyższa energia), zaobserwować można skokowe
przesuwanie się krawędzi trzeciego stanu wzbudzonego 4I9/2 jonu Er3+ w stronę niższych
energii. Należy zwrócić tu uwagę, że w przeciwieństwie do próbki z 9% In, zmiany długości
fali w obrębie 1 nm nie powodują zauważalnego przesuwania się linii PL w obserwowanych
widmach, oprócz zmian w natężeniu zarejestrowanych widm. Dla łatwiejszej obserwacji grupy
widm o podobnym charakterze zaznaczono jednym kolorem. Podsumowując można
powiedzieć, że poziomy energetyczne Er3+ w stopie InGaN o większej zawartości In są bardziej
poszerzone ze względu na zaburzenia wprowadzane przez In do sieci krystalicznej i tym samym
niższą symetrię lokalnego otoczenia jonów Er3+. Poniższy rysunek 2.35 podsumowuje
dyskutowane różnice pomiędzy obydwoma materiałami.
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Rys. 2.35. Położenie linii spektralnych Er3+ w InxGa1-xN w zależności od energii pobudzenia.

Obserwowany charakter widm selektywnych w tej warstwie InGaN może być
interpretowany jako efekt zwężania linii fluorescencji w wyniku selektywnego wzbudzenia
podgrup centrów erbowych w ramach całej rodziny emisyjnych centrów erbowych w stopie.
Taki efekt zwężania linii fluorescencji obserwowany był dla wielu ziem rzadkich
domieszkowanych do różnych materiałów, w tym Er domieszkowanego do szkieł [109] oraz
krzemionki [110]. Zauważyć tu trzeba, że niejednorodne poszerzenie w szkłach jest co najmniej
4-5 razy większe niż obserwowane w InGaN (~15 cm-1 dla 5% zawartości In).
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Selektywne widma Er3+ w 9% InGaN są przesunięte nieco w stronę wyższych energii
niż widma Er3+ w 5% InGaN, przy pobudzeniu tą samą długością fali. Jest to wynikiem tego,
że poziomy energetyczne Er w InGaN z większą koncentracją In są znacznie bardziej
poszerzone. Pomimo tego wydaje się, że w obydwu próbkach jesteśmy w stanie rozróżnić
emisję o energii 6507 cm-1, pochodzącą od tego samego typu centrum erbowego. Porównując
te widma z widmem Er3+ w GaN, można stwierdzić, że w obu warstwach InGaN występuje
centrum erbowe bardzo podobne do tego, jakie znajduje się w GaN. Jest ono
najprawdopodobniej związane z podstawnikowym jonem Er3+ otoczonym przez 4 atomy azotu.
Obecność indu w drugiej strefie koordynacyjnej odgrywa rolę zaburzenia wnoszącego wkład
do poszerzenia widm. Bardzo podobne zachowanie widm PL w funkcji koncentracji Ga
zaobserwowano w materiale GaInP:Yb, gdzie dla niskich zawartości Ga stwierdzono tylko
niejednorodne poszerzenie linii widmowych Yb, bez ich przemieszczania się wraz ze zmianą
energii pobudzenia. Jednakże, dla dużych koncentracji Ga widmo Yb przybrało kształt
pojedynczego, szerokiego pasma [110].
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Rys. 2.36. Porównanie selektywnych widm Er3+ w InxGa1-xN w zależności od energii pobudzenia.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że widma PL bardzo słabo zależą od pozycji wiązki
pobudzającej na próbce, co wskazuje na wysoką jednorodność warstw InGaN:Er3+. Wysoką
jakość krystaliczną warstw InGaN:Er potwierdził Sedhain et al. [111]. Wykonane przez ten
zespół pomiary XRD (X-Ray Diffraction) na próbce In0.05Ga0.95N:Er oraz GaN:Er, pokazały,
że jakość krystalograficzna InGaN:Er jest podobna do GaN:Er, a wartość FWHM piku
dyfrakcyjnego 002 wynosi 462 arcsec (InGaN:Er) oraz 450arcsec (GaN:Er). Pomiary AFM
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(Atomic Force Microscopy) dostarczyły informacji o szorstkości powierzchni, której średnią
wartość RMS określono na poziomie 4 nm. Pomiary SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy)
potwierdziły, natomiast, wartość koncentracji domieszki Er w warstwie aktywnej InGaN.
Powyższy wynik stoi w oczywistej opozycji do wyników prezentowanych przez Alvesa et al.
[49]. Alves prezentuje rezultaty badań metodami spektrometrii RBS/C dla implantowanych
erbem warstw GaN i InGaN. Przedstawione dane wyraźnie pokazują, że implantacja stopu
InGaN nawet niewielkimi dawkami Er3+ trwale uszkadza strukturę krystaliczną, której nie daje
się w pełni odtworzyć po wygrzewaniu. Wprowadzenie In oraz jonów Er3+ w czasie wzrostu
metodą MOCVD pozwala uniknąć amorfizacji, która jest następstwem implantacji.
Zaobserwowany efekt zwężania linii fluorescencji w widmach Er3+ w In0.09Ga0.91N
wytłumaczyć można w poniższy sposób. Przy pobudzeniu krótszymi falami, np. o energiach
wyższych niż górna krawędź stanu 4I9/2, centra erbowe są pobudzane przy asyście emisji
fononów. Pierwotnie wzbudzone jony Er3+ po multifononowej, niepromienistej relaksacji do
stanu 4I13/2, emitują falę o długości około 1.54 µm, w wyniku przejścia radiacyjnego
z pierwszego stanu wzbudzonego 4I13/2 do stanu podstawowego 4I15/2. Te dwa procesy
odpowiedzialne są za szerokie pasmo emisyjne, obserwowane np. przy pobudzeniu dł. fali
808.8 nm (rys. 2.28a). W związku z tym, że w niskich temperaturach wzbudzenie jonów Er3+
przy asyście absorpcji fononów jest niemożliwe, to centra, w których najniżej położony poziom
w multiplecie 4I9/2 ma wyższą energię niż energia fali pobudzenia, nie mogą być wzbudzone,
natomiast centra erbowe o energiach, wynikających z rozszczepienia stanu 4I9/2 w polu
krystalicznym, będących w rezonansie z energią fali pobudzenia, wzbudzane są selektywnie.
Płynna zmiana pozycji głównego przejścia może sugerować, że poszerzenie przynajmniej
niektórych poziomów jest na tyle duże, że poziomy częściowo przekrywają się. Sytuacja ta jest
wynikiem optycznie aktywnych centrów erbowych znajdujących się w różnej symetrii lokalnej
w NNN, spowodowanej nieporządkiem stopowym. Graficzna prezentacja powyższego opisu
przedstawiona została jakościowo na rys. 2.37.
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Rys. 2.37. Schematyczna prezentacja wzbudzenia i emisji Er3+ w: a) In0.09Ga0.91N b) In0.05Ga0.95N.

Bardzo interesujące są widma PL przy pobudzeniu falą o długości około λexc=809.4 nm,
która odpowiada najbardziej intensywnym przejściom w widmie PL Er3+ w GaN. Jednakże
poszerzenie wskazuje jednoznacznie, że nieporządek stopowy odgrywa istotną rolę
w poszerzeniu widm. Obserwując widma zarejestrowane przy pobudzeniu λexc≈809.4 nm oraz
widma zebrane przy wzbudzeniu selektywnym, oraz powyżej przerwy wzbronionej,
wywnioskować można, że widma te składają się z przejść z co najmniej dwóch rodzajów
centrów erbowych wnoszących swój wkład do emisji. Jedno z nich jest podobne do centrum
erbowego znajdującego się w GaN, drugie natomiast jest mocno zaburzone obecnością indu
w kolejnej strefie koordynacyjnej (NNN).

Zebrane widma PL Er3+ w stopach InGaN w temperaturze 6 K i przy
pobudzeniu w zakresie UV λexc=333 nm oraz widzialnym λexc=488 nm, były podstawą do
opracowania diagramów poziomów energetycznych pierwszego wzbudzonego stanu 4I13/2
i stanu podstawowego 4I15/2 erbu w stopach InGaN.
Diagram na rys. 2.38 przedstawia propozycję poziomów energetycznych podstawowego
i pierwszego wzbudzonego stanu Er3+ w In0,05Ga0,95N. Poziomy są niejednorodnie poszerzone,
jednakże poszerzenie jest relatywnie małe, a poziomy nie przekrywają się. Zauważyć można
również, że poziomy stanu podstawowego i wzbudzonego przesunięte są zarówno w stronę
niższych jak i wyższych energii, a odstępy pomiędzy dwoma najniższymi poziomami stanu
podstawowego jak i wzbudzonego wynoszą odpowiednio 4.8 cm-1 oraz 10.8 cm-1. Z tego

95

powodu drugi najniższy poziom jest obsadzony nawet w temperaturze ciekłego helu i wnosi do
fotoluminescencji lub absorpcji w przypadku widm PLE.
Na przedstawionym schemacie poziomów energetycznych Er3+ w In0,09Ga0,91N
(rys. 2.38) łatwo zaobserwować znaczny wpływ indu na centra Er podobne do tych, które
występują w GaN. Niejednorodnie poszerzone poziomy są znacznie bardziej przesunięte
w stronę wyższych i niższych energii. Znaczne poszerzenie poziomów energetycznych
tłumaczy płynną zmianę pozycji głównego piku w widmie PL wraz ze zmianą długości fali
pobudzenia.

Nie

można

jednak

zaproponować

rozsądnych

schematów

poziomów

energetycznych wyższych stanów wzbudzonych, ze względu na duże różnice pomiędzy
widmami zebranymi w różnych temperaturach przy pobudzeniu rezonansowym ze stanem
wzbudzonym 4I11/2 czy 4I9/2.
Przedstawione tu wyniki dostarczają argumentów na istnienie dwóch, rozróżnialnych
typów centrów erbowych w InGaN: jeden podobny do centrum erbowego w GaN, jednakże
szerokie i nieco przesunięte w stronę niższych energii, oraz drugie, które różni się od
obserwowanego w GaN, szczególnie w obszarze energii odpowiadającej trzeciemu stanowi
wzbudzonemu 4I9/2. Odzwierciedla to zmiany w lokalnym otoczeniu jonów Er3+. W warstwach
InGaN z 9% jak również z 5% zawartości indu dominujące otoczenie jonów erbu powinno być
takie same jak w GaN, czyli 4 atomy azotu w najbliższym otoczeniu. Z tego powodu widma
powinny być w przybliżeniu takie jak przedstawiono powyżej. Zakładając przypadkowy
rozkład statystyczny atomów indu i galu w podsieci metalicznej, prawdopodobieństwo P(Xn)
tego, że Er3+ w następnym najbliższym sąsiedztwie otoczony będzie przez n-1 atomy Ga jest
wyrażone przez rozkład dwumianowy:

𝑃(𝑥𝑛 ) = (

12 𝑛
) 𝑥 (1 − 𝑥)(12−𝑛) ,
𝑛

(6)

gdzie x- skład (koncentracja indu). Dla x=9% prawdopodobieństwo występowania następnego
najbliższego sąsiedztwa z n≥2 atomami In jest dużo niższe ( P(0.092)=21%, P(0.093)=7%,
P(0.094)=2%) w porównaniu z prawdopodobieństwem znalezienia konfiguracji z n=0
(P(0.090)=32%) lub n=1 (P(0.091)=38%) atomami In. Dla porównania w materiale z 5%
zawartością indu, prawdopodobieństwo, że w drugiej strefie koordynacyjnej jonu Er3+ nie
znajdzie się żaden atom indu wynosi 55%. Prawdopodobieństwo występowania NNN z n≥2
atomami indu spada do 10% (P(0.052)=10%, P(0.053)=2%), natomiast prawdopodobieństwo
występowania dokładnie jednego atomu In wynosi 34%.
96

Oczywiście nie jest możliwym rozróżnienie od siebie poszczególnych typów centrów
zawierających różną liczbę atomów indu zastępujących atomy galu, ze względu na zbyt dużą
liczbę możliwych konfiguracji. Pomimo tego prezentowane wyniki jednoznacznie pokazują, że
wprowadzenie indu znacząco wpływa na widma Er3+.
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Rys. 2.38. Schematy poziomów energetycznych Er3+ w: (od lewej) GaN, In0.05Ga0.95N oraz In0.09Ga0.91N.

Widma prezentowane w tej pracy różnią się od widm prezentowanych przez Alves’a
[38]. Główne różnice to szerokość linii spektralnych i ich przesunięcie. Nigdy nie
zaobserwowano przesunięcia o tak duży zakres energii, jak w widmach zawartych w artykule
Alves’a. Zakładam więc, że po implantacji i wygrzewaniu powstają wytrącenia innej fazy
zawierające Er3+. Ich natura nie została jeszcze poznana. Widma PL Er i Eu implantowanych
do AlInN [112] wykazują poszerzenie stopowe, jednakże linie spektralne są takie jak w GaN
i nie pojawiają się nowe przejścia. Wyniki te sugerują, że atomy ziem rzadkich RE znajdujące
się w otoczeniu podobnym do otoczenia GaN (AlInN oraz InGaN) zachowują się różnie po
wygrzaniu.
Zaproponowane schematy poziomów energetycznych centrów Er podobnych do tych
w GaN dają przybliżony wgląd w strukturę poziomów w pierwszego stanu wzbudzonego 4I13/2
i stanu podstawowego 4I15/2 oraz dają odpowiedź na pytanie, dlaczego obserwuje się zmiany
pozycji głównego piku Er3+ wraz ze zmianą długości fali pobudzenia (In0,09Ga0,91N:Er3+).
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2.2.1. Gaszenie termiczne luminescencji Er3+ w InGaN.
Pomiary widm PL erbu we wszystkich badanych materiałach w zakresie temperatur
pomiędzy 6 a 300 K przyniosły informację o wpływie zawartości indu - obniżenie przerwy
wzbronionej - na efekt termicznego gaszenia luminescencji.

Zależność temperaturowa

intensywności widm PL Er3+ w InGaN z 5% zawartością In przedstawiona jest na rys. 2.39.
Długość fal wzbudzenia to λexc=333 nm – powyżej przerwy wzbronionej, λexc=488 nm – poniżej
przerwy wzbronionej, oraz λexc=807.4 nm – w rezonansie ze stanem 4I9/2.
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Rys. 2.39. Gaszenie termiczne luminescencji erbu w In0.05Ga0.95N przy pobudzeniu powyżej i poniżej przerwy wzbronionej:
a) w skali liniowej, b) w skali pół-logarytmicznej i w 1⁄𝑇.

Gaszenie termiczne w przypadku In0.05Ga0.95N:Er, w zasadzie nie zmienia się w zależności od
energii pobudzenia, w przeciwieństwie do GaN:Er. W zakresie 6 – 50 K emisja silne gaśnie,
po czym pozostaje na relatywnie stałym poziomie aż do temperatury pokojowej. Intensywność
emisji erbu w 300 K wynosi zaledwie 12% wartości w niskiej temperaturze. Przy pobudzeniu
rezonansowym nie występuje tak gwałtowny spadek intensywności jak przy pobudzeniu poza
rezonansem. Może to oznaczać, że procesy nieradiacyjne, jak rozpraszanie na defektach, są
aktywowane już w niskich temperaturach.
Przebiegi temperaturowe dla tego materiału zostały dopasowane za pomocą podwójnego
eksponensu, w rezultacie dając dwie energie aktywacji, których wartości zostały zebrane
w tabeli 2.8 dla każdego rodzaju pobudzenia.
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Tab.2.8. Energie aktywacji dla poszczególnego rodzaju pobudzenia Er w In 0.05Ga0.095N.

λexc

Ea1

Ea2

333 nm

27.1 ± 9.7 meV

1.5 ± 0.3 meV

488 nm

26.6 ± 8.4 meV

4.3 ± 0.4 meV

807.4 nm

25.9 ± 5.6 meV

5.1 ± 0.9 meV

Równie silny efekt gaszenia temperaturowego oddziałuje na luminescencję Er
w In0.09Ga0.91N, który również pobudzany był optycznie energią powyżej jak i poniżej przerwy
wzbronionej (λexc=488 nm poza rezonansem) oraz falą λexc=807.5 nm będącą w rezonansie
z trzecim poziomem energetycznym 4I9/2 erbu.
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Rys.2.40. Gaszenie termiczne luminescencji erbu w In0.09Ga0.91N przy pobudzeniu powyżej i poniżej przerwy wzbronionej:
a) w skali liniowej, b) w skali pół-logarytmicznej i w1⁄𝑇.

Tak jak w przypadku próbki z 5% zawartością indu, przebiegi temperaturowe daje się
dopasować podwójnym eksponensem, co wskazuje, jak już wspomniałem powyżej, na
obecność nieradiacyjnych kanałów rekombinacji, które wydają się odgrywać ważniejszą rolę
niż w przypadku stopu z 5% zawartością In. Teza ta wynika z tego faktu, że w temperaturze
pokojowej intensywność emisji erbu w In0.09Ga0.91N, dla pobudzenia powyżej przerwy, wynosi
zaledwie 2% wartości w niskiej temperaturze. Wynik ten wskazuje, że pobudzenie poprzez
nośniki jest nieefektywne. W przypadku pobudzenia rezonansowego jest to spadek
intensywności rzędu 92% (dla Er w In0.05Ga0.95N 87% oraz w GaN 70%). W tabeli 2.8 zebrane
zostały wartości energii aktywacji dla stopu z 5% zawartością indu. Jak widać z porównania
wyników w tabelach 2.8 i 2.9 obliczone energie zaniku luminescencji są w granicach błędu
takie same.
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Tab.2.9. Energie aktywacji dla poszczególnego rodzaju pobudzenia Er w In 0.09Ga0.091N.

λexc

Ea1

Ea2

333 nm

24.1 ± 6 meV

1.9 ± 0.2 meV

488 nm

23.4 ± 2 meV

1.8 ± 0.2 meV

807.5 nm

19.3 ± 5.4 meV

2.2 ± 0.2 meV

Porównując intensywności PL Er3+ w InGaN z 5% i 9% zawartością indu, na rysunkach
o tej samej skali (rys. 2.41), zauważyć można, że przy pobudzeniu poniżej przerwy wzbronionej
(488 nm), emisja z In0.05Ga0.95N:Er3+ jest słabsza, pobudzenie falą 333 nm potwierdza ten trend.
Dość zaskakującym jest fakt, że gaszenie termiczne emisji Er w obydwu stopach jest wydajne,
czego nie obserwuje się w przypadku GaN:Er3+ (patrz roz.2.1. str. 72), mimo tylko
niewielkiego zmniejszenia przerwy energetycznej.
In0.09Ga0.91N:Er3+

Ln Scałkowana intensywność PL, a.u.
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Rys. 2.41. Scałkowana intensywność widm PL erbu w zakresie temperatur 6-300K przy pobudzeniu λexc=488 nm oraz
λexc=333 nm w InGaN o 5% i 9% zawartości indu.
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Silny efekt gaszenia termicznego emisji Er3+ w stopach InGaN należy wiązać z dwoma
czynnikami: A) różnymi, konkurującymi rodzinami centrów erbowych, które nie wnoszą do
globalnej emisji w okolicach 1.54 µm jednocześnie obniżają jej wydajność; oraz B) niższą
energią przerwy wzbronionej oraz nieporządkiem stopowym. Teza ta wynika m.in.
z przesłanek zaprezentowanych w pracy Sedhain [61], który badał między innymi omawianą
tu próbkę In0.05Ga0.95N:Er3+ m.in. metodami rentgenowskiej spektroskopii dyfrakcyjnej, jej
jakość krystalograficzna jest nieznacznie gorsza od GaN:Er. Szerokość w połowie maksimum
refleksu 002 dla InGaN:Er wynosi 462 arcsec, podczas gdy dla GaN:Er 450 arcsec. Nie można
więc

silnego

efektu

gaszenia

termicznego

luminescencji

przypisać

złej

jakości

krystalograficznej materiału oraz dużej koncentracji defektów w porównaniu do GaN:Er.
Jednocześnie trzeba pamiętać o wynikach prezentowanych w podrozdziale 2.2, które
jednoznacznie wskazują na obecność nieporządku stopowego spowodowanego obecnością
indu w drugiej strefie koordynacyjnej erbu. Statystycznie przypadkowe rozmieszczenie
atomów indu i galu w podsieci metalicznej jest możliwą przyczyną występowania wielości
różnych typów centrów erbowych, które nie wnoszą wkładu do emisji w zakresie podczerwieni
1.54 µm, jednocześnie obniżając jej wydajność. Wyżej wspomniana praca [61] częściowo
potwierdza powyższe wnioski, albowiem autorzy zauważyli, że wraz z większą zawartością
indu i tym samym obniżeniem przerwy wzbronionej, maleje wydajność emisji erbu
w strategicznym obszarze 1.54 µm.

2.2.2. Kinetyki Er w stopach InGaN.
Podobne eksperymenty przeprowadzono dla Er w stopach półprzewodnikowych InGaN
o 5% i 9% koncentracji indu. Tak jak w przypadku Er w GaN do pobudzenia użyto długości
fali λexc=348 nm, jednakże zanik PL erbu w stopach półprzewodnikowych InGaN mają bardziej
złożony charakter (rys.2.42 i 2.43), których dopasowanie wymagało zastosowania podwójnej
funkcji eksponencjalnej .

𝐼(𝑡) = 𝐼1 𝑒

−𝑡
𝜏1

+ 𝐼2 𝑒

−𝑡
𝜏2

(7)

Przebiegi w skali półlogarytmicznej nie są liniowe i można w nich wyodrębnić dwie składowe,
z których proces krótkoczasowy wydaje się mieć większą wagę. W przypadku erbu w InGaN
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z 5% zawartością In, obliczone czasy zaniku Er3+ mają nieco niższe wartości od wartości
wyznaczonych dla Er w GaN, jednakże wartości te są stałe w granicach błędu obliczeniowego
w najniższych temperaturach. W 100 K dominuje jeden proces, co pozwala na dopasowanie

Ln intensywności sygnału, a.u.

przy wykorzystaniu pojedynczej funkcji eksponencjalnej.
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Rys.2.42. Zanik luminescencji Er3+ w In0,05Ga0,95N w zakresie 20-100K.

Na powyższym rysunku (2.42) można zobaczyć, że w 100 K kinetyka ma przebieg
charakterystyczny dla eksponensów z jedną składową czasową τd, jednakże jest on znacznie
krótszy w porównaniu do czasów wyznaczonych dla Er w GaN w tej samej temperaturze
i wynosi 1.1 ms.
Tabela.2.10 . Czasy zaniku i narastania emisji Er3+ w In0.05Ga0.95N w zakresie temperatur 20-100K.

τd1 [ms]

τd2 [ms]

20

1.10 ± 0.20

4.00 ± 0.10

0.10 ± 0.01

60

0.70 ± 0.09

4.03 ± 0.62

0.12 ± 0.05

100

1.10 ± 0.15

--------------

0.11 ± 0.01

Temperatura, [K]

τr [ms]

Podobnie zbadano kinetyki narastania i zaniku emisji Er w InGaN z 9% zawartością
indu. Tu również zastosowano dopasowanie z użyciem podwójnej funkcji eksponencjalnej,
gdyż charakter gaszenia emisji Er jest podobny do tego w InGaN z 5% In. W prezentowanych
na rys.2.43 widmach zaobserwować można, że przebiegi z dwiema składowymi zaniku
utrzymują się we wszystkich temperaturach.
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Rys.2.43. Zanik luminescencji Er3+ w In0,09Ga0,91N w zakresie 20-100K.

Biorąc pod uwagę wyniki analizy nieporządku stopowego przy użyciu jonów Er
przedstawionych w podrozdziale 2.2, oraz prezentowane tu przebiegi czasowe luminescencji,
można wnioskować, że w InGaN z 9% In występują dwa typy centrów erbowych. Przebiegi
czasowe wydają się odzwierciedlać ten fakt. Sugeruje to w szczególności długoczasowa
składowa zaniku, której wartość jest tylko nieznacznie niższa od wartości d w GaN:Er, a która
może wiązać się z luminescencją centrów Er będących pod wpływem zaburzenia
spowodowanego obecnością In w dalszych strefach koordynacyjnych niż NNN. Są to, jak
sugerują wyniki, centra podobne do tych w GaN i występują zarówno w InGaN z 5% i 9%
zawartością In. Czas narastania w stopie również jest stały, pobodnie jak w GaN:Er.
Tabela.2.11 . Czasy zaniku i narastania emisji Er3+ w In0.09Ga0.91N w zakresie temperatur 20-100K.

Temperatura, [K]

τd1 [ms]

τd2 [ms]

τr [ms]

20

0.87 ± 0.03

4.61 ± 0.42

0.14 ± 0.03

60

0.86 ± 0.05

4.00 ± 0.62

0.13 ± 0.06

100

0.85 ± 0.05

4.65 ± 0.15

0.13 ± 0.04

Na rys 2.44. porównano czasy zaniku luminescencji Er3+ w GaN i w obu stopach InGaN.
Pomiar wykonano w temperaturze 20 K, przy stałych parametrach wiązki pobudzającej. Pomiar
czasów zaniku emisji Er w stopach półprzewodnikowych InGaN z 5% i 9% zawartością In
wyraźnie wskazuje na istnienie dwóch procesów deekscytacji. Dominującymi wydają się być
procesy objawiające się krótko-czasową składową zaniku emisji, rzędu 1 ms w In0.05Ga0.95N
(w 20 K), oraz 0.86 ms w In0.09Ga0.91N.
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Rys. 2.44. Porównanie czasów zaniku erbu w GaN i InGaN.

Widoczne na rys.2.44 przebiegi sugerują inne czasy narastania sygnału w poszczególnych
materiałach. Obliczenia jednak zaprzeczają tej sugestii wskazując, że są one takie same
i oscylują wokół wartości 0.11 ms. Położenie maksimum zdeterminowane jest szybkością
zaniku, który w każdym przypadku jest inny.
Czasy życia emisji Er w stopach półprzewodnikowych InGaN z 5% i 9%
zawartością wskazują na złożone procesy deekscytacji związane z istnieniem dwóch procesów
relaksacji. Dominującymi wydają się być procesy objawiające się krótko-czasową składową
zaniku emisji, rzędu 0.1 ms, które w stopie z 5% zawartością indu przechodzą w zależność
liniową w temperaturze 100 K. W InGaN:Er z 9% In krótko-czasowa składowa zaniku wynosi
0.86 ms. Natomiast długoczasowa składowa zaniku w obydwu przypadkach oscyluje wokół
wartości 4 ms, podobnie jak w GaN:Er. Może to świadczyć o obecności indu w pobliżu centrów
erbowych, które tworzą odmienny typ w stosunku do tego obserwowanego w GaN, co było
podnoszone w poprzednim 2.2 podrozdziale. Zachowanie to jest podobne do zachowania
czasów zaniku emisji Er w pobliżu defektu (luki VN), co zostało przedstawione w pracy [105].
Jednakże w InGaN z 5% indu wpływ zaburzenia w postaci In na czas zaniku emisji Er jest
mniejszy, o czym może świadczyć przejście od nieliniowych zaników w niższych
temperaturach do liniowego w 100 K. W obu przypadkach kinetyki zaniku sugerują
występowanie w sygnałach PL wydajnych kanałów rekombinacji niepromienistych.
Czasy narastania we wszystkich materiałach domieszkowanych Er są stałe, co wskazuje
na jeden mechanizm wzbudzenia izolowanych jonów Er, przy czym w przypadku
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In0.09Ga0.91N:Er czasy narastania są nieco dłuższe co może sugerować np. obecność defektu
pośredniczącego w transferze energii od ekscytonu do powłoki 4f, podobnie jak ma to miejsce
w n-Si:Er [113], Si:Er, itp. (proces podobny do procesów Auger [114]).

2.3. Sensytyzacja jonów erbu jonami Yb3+ w układzie GaN:(Er,Yb).
W poprzedniej sekcji 2.1. zidentyfikowano poziomy energetyczne Er3+ w GaN.
Identyfikacja ta pozwala na określenie prawdopodobnej pozycji Er3+ jak i geometrii
najbliższego sąsiedztwa. Na podstawie teorii pola krystalicznego, liczby zidentyfikowanych
poziomów energetycznych oraz doniesień literaturowych [40], [10] i [81] twierdzić można, że
Er3+ w badanych materiałach zajmuje podstawnikowe miejsce za Ga3+ i znajduje się w pozycji
o symetrii opisanej grupą przestrzenną C3V.
Przeszkodą w komercjalizacji źródeł światła opartych na ziemiach rzadkich,
a w szczególności

wzmacniaczy

optycznych

opartych

na

erbie

wykorzystywanych

w komunikacji światłowodowej, jest niska wydajność emisji z centrów erbowych.
Podejmowane są różne próby, których celem jest osiągnięcie wydajniejszej emisji w zakresie
podczerwonym, w okolicach 1.54 µm. Wysoka wydajność emisji wymaga, z jednej strony,
wysokich koncentracji erbu, jednakże z drugiej zbyt duża koncentracja Er powoduje
wytrącenia, jak klastery jonów domieszki lub klastery erbu związanego z jednym
z pierwiastków tworzących matrycę materiału domieszkowanego [40], które obniżają
intensywność świecenia. Efekt taki przedstawił w swojej pracy Alves et al. [115] dla GaAs.
Pokazał on, iż dla koncentracji powyżej 1019 cm-3 pojawiają się wytrącenia ErAs, które nie
emitują światła, co znacząco obniża wydajność świecenia. Inną metodą zwiększania
wydajności emisji jest sensytyzacja.
Jak wspomniano w części 1.8, iterb charakteryzuje się wysokim przekrojem czynnym
na absorpcję fali o długości 980 nm, która wykorzystywana jest jako źródło światła
w światłowodowych wzmacniaczach. Kozanecki et al. [15] pokazał, że dodanie Yb3+ do
SiO2:Er3+ znacząco zwiększyło intensywność luminescencji Er. Podobny efekt osiągnięto
w GaN wyhodowanym metodą MOVPE, do którego metodą implantacji wprowadzono jony
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erbu i iterbu [66]. Jak wspomniano wcześniej, jednym z celów tej pracy jest odpowiedź na
pytanie, odnośnie roli, jaką odgrywają jony Yb3+ dodane do GaN:Er3+. Spodziewam się, że
Yb3+ będzie odgrywał rolę sensytyzatora Er w GaN, dzięki czemu wyraźnie zwiększy się
wydajność emisji z centrów erbowych.
Próbki analizowane w tej pracy, wyhodowane były metodą MOCVD, do których
wprowadzono jony Er w czasie wzrostu. Metodą wprowadzenia jonów drugiej ziemi rzadkiej
była implantacja Yb3+ o dawce 2x1015 cm-2. Po implantacji próbki były wygrzewane w 1300 oC
w atmosferze azotowej o wysokim ciśnieniu. Niektóre próbki były podwójnie implantowane
Er i Yb przy czym dawki wynosiły odpowiednio 1015 cm-2 erbu oraz 2x1015 cm-2 iterbu. Do
celów porównawczych użyto azotku galu domieszkowanego tylko iterbem o koncentracji takiej
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Rys. 2.45. Porównanie widm luminescencji trzech materiałów GaN:Er3+, GaN:(Er3++Yb3+), GaN:Yb3+.

Rys. 2.45 przestawia porównanie widm luminescencji erbu i iterbu w trzech
materiałach; podwójnie domieszkowanym GaN, azotku galu domieszkowanym tylko jonami
Er3+ oraz GaN domieszkowanym tylko jonami Yb3+. Widma zebrane zostały w temperaturze
10 K przy pobudzeniu powyżej przerwy energetycznej, światłem o długości fali λexc=333 nm.
W widmie GaN domieszkowanym tylko Er3+ główny pik emisji leży przy energii 6511.8 cm-1
(1535.7 nm), a główna linia emisji w GaN:Yb3+ występuje przy energii 10137.5 cm-1
(986.4 nm). Uzyskane widma składają się z ostrych linii spektralnych. Widmo podwójnie
domieszkowanej warstwy zawiera linie spektralne od obu domieszek Er3+ oraz Yb3+, przy czym
widmo luminescencji jest bardziej rozmyte, linie są szersze i o niższej intensywności
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w porównaniu do widm próbek zawierających jeden rodzaj jonu ziemi rzadkiej. Przyczyną tego
może być wyższa koncentracja defektów spowodowana implantacją kodomieszki, a także duża
koncentracja obu domieszek. W widmach obserwuje się dwa główne piki o największej
intensywności, pochodzące od erbu i iterbu, których energia występowania pokrywa się
z energiami głównych przejść w próbkach domieszkowanych jednym rodzajem jonu.
W celu sprawdzenia czy zachodzi wzmocnienie emisji erbu i tym samym przekaz
energii od iterbu do erbu, wykonano pomiar widma luminescencji w temperaturze 18 K przy
pobudzeniu rezonansowym do stanu wzbudzonego iterbu 2F5/2 oraz 4I11/2 erbu, długością fali
λexc=980 nm i porównano je z widmem luminescencji Er3+ w GaN domieszkowanym
pojedynczo.
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Rys. 2.46. Porównanie widma luminescencji Er3+ w GaN:(Er+Yb) z widmem luminescencji Er3+w GaN.

Porównując obydwa widma przedstawione na rys. 2.46 zauważyć można, że intensywność
dwóch najsilniejszych linii erbowych o energiach 6486.3 cm-1 oraz 6511.8 cm-1 jest wyższa
w materiale kodomieszkowanym Yb3+, pozostałe cechy widm są podobne. Porównanie to
pozwala sądzić, że istnieje przekaz energii od Yb3+ do Er3+.
Zarejestrowano widma wzbudzenia erbu w GaN:(Er3++Yb3+), a następnie porównano
je z widmem erbu w próbce bez iterbu. Pozwoli to na potwierdzenie wysuniętej powyżej tezy.
Widma zebrane zostały dla fali detekcji odpowiadającej najsilniejszej linii Er3+ o energii
6511.8 cm-1 i zakresie pobudzania odpowiadającemu zakresowi luminescencji ze stanu
wzbudzonego iterbu oraz drugiego stanu wzbudzonego erbu 4I11/2 od 980 nm do 1000 nm.
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Intensywność PLE, a.u.
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Rys. 2.47. Porównanie widm wzbudzenia GaN:Er3+ i GaN:(Er3++Yb3+) przy pobudzeniu do stanu wzbudzonego Yb3+
i drugiego sanu wzbudzonego 4I11/2 Er3+.

Jak łatwo zauważyć, na rys. 2.47 widma Er3+ w podwójnie domieszkowanym materiale
oraz zawierającym jedynie erb są bardzo podobne z wyjątkiem dodatkowego piku, który
pojawia się w widmie wzbudzenia emisji erbu w podwójnie domieszkowanym GaN.
Zlokalizowany jest on w obszarze, gdzie nie obserwuje się żadnych przejść w widmie
GaN:Er3+ i odpowiada mu energia 10138.9 cm-1 (986.3 nm). Ta dodatkowa linia odpowiada
linii o najwyższej intensywności w widmie PL iterbu, tym samym zidentyfikowana została
jako przejście iterbowe ze stanu wzbudzonego 2F5/2 do stanu podstawowego 2F7/2.
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Rys. 2.48. Widma wzbudzenia Er3+ w GaN:(Er3++Yb3+) do stanu wzbudzonego Er 4I11/2 oraz Yb 2F5/2 detekowane w obszarze
emisji erbu przy 1.54 µm.

Seria widm wzbudzenia zarejestrowana w różnych temperaturach, pozwala
zweryfikować poprawność identyfikacji oraz dostarcza dodatkowe informacje o charakterze
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tego przejścia. Długość fali detekcji widm, tak jak poprzednio, ustawiona była na przejście
o największej intensywności erbu przy 1535.7 nm. Na rys. 2.48 przedstawiającym widma
wzbudzenia, wyraźnie można dostrzec odmienne zachowanie linii zidentyfikowanej jako linia
iterbowa, w porównaniu z innymi, znanymi liniami erbowymi. Przejście Yb3+ charakteryzuje
się stałą intensywnością w temperaturze w przeciwieństwie do linii erbowych, a w jego
najbliższym otoczeniu nie pojawia się inne przejście w wyższych temperaturach.
Wykonano jeszcze jeden pomiar widma wzbudzenia, tym razem ustawiając

falę

detekcji w pobliżu maksimum absorpcji iterbu i przeskanowano zakres stanu wzbudzonego
iterbu 2F5/2. Następnie porównano je z widmem wzbudzenia zarejestrowanym dla fali detekcji
ustawionej na linię o najwyższej intensywności Er3+ to jest 6511.8 cm-1, co przedstawia rysunek
2.49.
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Rys. 2.49. Widma wzbudzenia Er3+ i Yb3+ w GaN:(Er+Yb) do stanu wzbudzonego Er 4I11/2 oraz Yb 2F5/2 detekowane
w obszarze emisji iterbu przy 1.01 µm.

Długość fali detekcji Yb3+ ustawiona była w pobliżu (λdet = 9900 cm-1) zakresu pobudzenia stanu
wzbudzonego iterbu

F5/2, aby zminimalizować tło linii laserowej i rozpraszania

2

ramanowskiego linii lasera. W konsekwencji słabego sygnału i tym samym konieczności pracy
z małą rozdzielczością monochromatora w widmie zamiast pojedynczych linii spektralnych
zaobserwowano szerokie pasma. Jak widać, obydwa widma w znacznym stopniu pokrywają
się, w szczególności w okolicy 10140 cm-1 (986.3 nm), co odpowiada najsilniejszemu przejściu
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iterbowemu. Pozostałe dwa pasma identyfikujemy jako przejścia erbowe. Podsumowując
można stwierdzić, że przedstawione wyniki potwierdzają, iż zachodzi proces przekazu energii
od jonów Yb3+ do jonów Er3+ w podwójnie domieszkowanym GaN:(Er3++Yb3+).
Pomiary GaN:(Er3++Yb3+) w widzialnym zakresie spektralnym inspirowane były
dwoma czynnikami; pierwszym jest fakt, że mechanizm wzbudzenia elektroluminescencją
w kierunku przewodzenia jest w zasadzie bardzo podobny do wzbudzenia fotoluminescencji
powyżej przerwy wzbronionej, ponieważ pierwotnym procesem jest generacja par e-h, a dalej
te same mechanizmy przekazu energii do jonów Er w obu przypadkach; drugim czynnikiem są
wyniki prezentowane przez A. Kozaneckiego et al. w pracy [116], w której przedstawione są
widma wzbudzenia Er3+ w podwójnie domieszkowanych warstwach SiO2 na krzemie.
W widmach tych można zauważyć silne przejścia do stanów 2H11/2 oraz 4S3/2, nakładające się
na tło sygnału Yb3+ po stronie krótkofalowej, które jest tym silniejsze im większa jest
koncentracja domieszki Yb3+. Autorzy wnioskowali na podstawie danych, że intensywność
świecenia związana jest liniowo z koncentracją jonów iterbu. Oznacza to, że wzmocnienie
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Rys. 2.50. Widma wzbudzenia Er3+ i Yb3+ w GaN:(Er3++Yb3+) w zakresie widzialnym.

Wykonując pomiary w tym zakresie spektralnym, oczekiwano, że zostanie zauważony podobny
efekt w podwójnie domieszkowanym GaN.
W tym celu zarejestrowane zostały widma wzbudzenia w zakresie od 23810 cm-1
(420 nm) do 18520 cm-1 (540 nm) dla erbu dla linii detekcji 6511.8 cm-1, a następnie iterbu dla
linii detekcji 10138.9 cm-1. Jako źródło pobudzenia wykorzystany był parametryczny oscylator
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optyczny (OPO), pracujący w modzie pracy impulsowej. Na rys. 2.50 wyraźnie widać pięć
przejść do wyższych stanów wzbudzonych erbu tj. 4I15/2 →4F3/2 – najwyższy stan wzbudzony,
jaki udało się nam zarejestrować o energii 21788.5 cm-1, następnie 4I15/2 → 4F5/2 - przejście
o nieco niższej energii 20165 cm-1, oraz 4I15/2→4F7/2 o energii 19446.5 cm-1. Wymienione trzy
przejścia erbowe w wysokoenergetycznej części widma charakteryzują się niską
intensywnością. W tej części widma PLE nie zaobserwowano żadnych linii, które mogłyby być
identyfikowane ze wzbudzeniem Yb3+. Niskoenergetyczna część widma jest dla nas najbardziej
interesująca. Nie odnotowano tu świecenia tła, jednakże obserwuje się tu przejścia dla obu fal
detekcji, w szczególności są to przejścia erbowe 4I15/2→4S3/2 oraz 4I15/2→2H11/2 i odpowiadające
im przejścia iterbowe, które nie powinny być obserwowane, jeśli nie zachodzi przekaz energii
od Er3+ do Yb3+.
Celem zidentyfikowania źródła pochodzenia w/w przejść, wykonano pomiar widm
luminescencji Er3+ i Yb3+ metodą fotoluminescencji selektywnej przy użyciu OPO falą
λexc=530 nm, która odpowiada najsilniejszym liniom obu domieszek w widmach wzbudzenia,
prezentowanych na rys.2.50.
Pobudzenie selektywne falą λexc=530 nm pozwoliło nam zarejestrować intensywne
przejścia erbowe oraz mniej intensywne przejścia w zakresie iterbowym. Przejścia w zakresie
iterbowym przy pobudzeniu selektywnym przedstawione na rys. 2.51 pokrywają z przejściami
iterbowymi przy pobudzeniu powyżej przerwy wzbronionej GaN. Prezentowane na rys. 2.51
widma sugerują, że transfer energii od Er3+ do Yb3+ w podwójnie domieszkowanym GaN
zachodzi równolegle z procesem przekazu energii od Yb3+ do Er3+.
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Rys. 2.51. Widma luminescencji Er3+ i Yb3+ w GaN:(Er3++Yb3+) uzyskane metodą luminescencji wzbudzonej selektywnie falą
dł. λexc=530 nm.
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Na rys. 2.52 zaprezentowano porównanie widma luminescencji Yb3+ przy pobudzeniu
powyżej przerwy wzbronionej GaN oraz poniżej przerwy. Widoczne różnice pomiędzy
widmami wynikają z różnych metod i energii pobudzenia. Brak śladów erbowej emisji
w porównywanych spektrach, daje podstawy sądzić, że przejścia obserwowane w iterbowej
części przy pobudzeniu selektywnym falą λexc=530 nm są pochodzenia wyłącznie iterbowego.
Wynik ten potwierdza sugestię, że w GaN:(Er3++Yb3+) zachodzą dwa procesy: transfer energii
od Yb do Er oraz drugi, równoległy proces, transfer energii w przeciwnym kierunku od Er do
Yb.
W celu zrozumienia przyczyn, z powodu których zachodzi taki efekt, konieczne jest
opracowanie i porównanie poziomów energetycznych jonów erbu oraz iterbu.
Diagramy poziomów energetycznych erbu opracowane i przedstawione zostały w podrozdziale
2.1, poświęconym analizie i identyfikacji poziomów energetycznych Er3+ w GaN, jako jedynej
domieszki i będziemy na nich bazować w przypadku erbu. Schematy poziomów
energetycznych
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Rys. 2.52. Porównanie widm
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w
pobudzanego impulsowo falą λexc=530 nm oraz falą ciągłą o długości
λexc=330 nm (iw – impulse wave; cw – continuous wave).

Na rys. 2.53 przedstawiono znormalizowane widma w celu zobrazowania redystrybucji
intensywności luminescencji poszczególnych linii. W temperaturze 60 K i wyższych zachodzi
lekkie przesunięcie przejścia o najwyższej intensywności w stronę wyższych energii, co może
wynikać z faktu aktywacji termicznej wyższych poziomów energetycznych. Ogólnie wiadomo,
że iterb w trzecim stopniu utlenienia, tak jak Er3+, zajmuje miejsce podstawnikowe za Ga
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w podsieci metalicznej o lokalnej symetrii C3V [40]. Oddziaływanie z polem krystalicznym
powoduje rozszczepienie stanu podstawowego i wzbudzonego na poziomy o różnych
energiach, które zostały zidentyfikowane i przypisane do odpowiadających im linii
spektralnych.
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w GaN:(Er3++Yb3+) wraz z przejściami i przypisanymi im liniami
spektralnymi.

Zgodnie z tym co wspomniano powyżej, widma PL Yb3+ w GaN:(Er3++Yb3+) (prezentowane
na rys.2.53) pozwoliły na opracowanie nowego diagramu poziomów energetycznych Yb3+
w GaN. Przede wszystkim zidentyfikowane zostały dwie wysokoenergetyczne linie
o energiach 10509.8 cm-1 oraz 10359.7 cm-1 (widoczne na widmach), które pochodzą od
nieintencjonalnej domieszki żelaza Fe. W objętościowym GaN nie obserwuje się tych przejść
[117]. Ponadto jeżeli przyjmie się schemat poziomów energetycznych zaproponowany przez
Jadwisieńczaka i Łożykowskiego [118], trudno będzie wyjaśnić termiczną aktywację
poziomów zlokalizowanych na 50 meV (400 cm-1) już w 50 K w stanie wzbudzonym iterbu.
Termicznie aktywowane linie w widmie PL sugerują, że wyższy poziom energetyczny stanu
2

F5/2 jest ulokowany około 21 cm-1 powyżej najniższego. W stanie podstawowym 2F7/2

odległość pomiędzy najniższym a najwyższym poziomem wynosi około 300 cm-1. Takie
rozłożenie poziomów energetycznych w stanie podstawowym oraz wzbudzonym, pomimo
pewnych różnic, znajduje swoje częściowe uzasadnienie w wynikach eksperymentalnych oraz
teoretycznych przedstawionych w pracy Kamińskiej et al. [119], która badała implantowany
iterbem objętościowy azotek galu w ciśnieniach hydrostatycznych.
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Rys. 2.54. Porównanie diagramów poziomów energetycznych Er3+ i Yb3+ w GaN.

Jak łatwo zauważyć na rys. 2.54 stany wzbudzone obu jonów mają podobne energie
najwyższego i najniższego poziomu, przy czym najniższy poziom wzbudzonego stanu 4I11/2
erbu leży nieco powyżej najniższego poziomu stanu wzbudzonego 2F5/2 iterbu, a najwyższy
poziom wzbudzonego stanu 2F5/2 iterbu leży powyżej najwyższego poziomu wzbudzonego
stanu 4I11/2 erbu. Jest to odmienna sytuacja w stosunku do tego, co obserwuje się w szkłach
[116] gdzie wzbudzony stan Yb3+ zazwyczaj znajduje się ponad erbowym (np. w SiO2 poziom
Yb jest położony 42 cm-1 nad Er), a więc transfer energii jest w istocie głównie
jednokierunkowy – od Yb do Er. Widma PLE Er i Yb wskazują na to, że linie optyczne są raczej
wąskie, więc niejednorodnie poszerzone poziomy Yb oraz Er nie znajdują się w rezonansie
i w niskich temperaturach nie są wystarczająco poszerzone, aby mogły się przekrywać. Z tego
powodu transfer energii pomiędzy jonami może nie być tak efektywny, jak ma to miejsce
w przypadku rezonansu. Niezbędny jest oczywiście odpowiedni rozkład par Er-Yb, aby transfer
energii mógł zajść w okolicach maksimum koncentracji domieszki, gdzie liczba bliskich par
jest wystarczająco duża. Prawdopodobieństwo transferu energii obniżone jest również przez
defekty poimplantacyjne pozostałe po wygrzewaniu, które skracają czas życia w stanie
wzbudzonym. Dość silny efekt gaszenia termicznego uniemożliwia obserwację transferu
energii w wyższych temperaturach, kiedy to powinien być on bardziej wydajny dzięki asyście
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fononów w procesie przekazu energii oraz kiedy poziomy energetyczne obu domieszek
dostatecznie się poszerzą i mogą znaleźć się w rezonansie.
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Rys. 2.55. Schemat dwukierunkowego transferu energii pomiędzy jonami Er3+ i Yb3+.

Przedstawione powyżej dane potwierdzają wysunięte przypuszczenie, że transfer energii
przebiega dwukierunkowo- od Er do Yb i od Yb do Er. Jest to zrozumiałe, jeżeli weźmie się
pod uwagę prezentowany na rys. 2.54 porównanie poziomów energetycznych obu jonów.
Wyjaśnić można to przy użyciu prostego schematu przedstawionego na rys. 2.55. Zakładam,
że wyższe poziomy erbu pobudzane są bezpośrednio przy użyciu OPO jako źródła światła.
Następnie erb termalizuje do stanu 4I11/2, z którego ma miejsce transfer energii do iterbu
i w efekcie emisję. W przypadku rezonansowego pobudzania dł. fali 986.3 nm, iterb jak i erb
pobudzane są bezpośrednio do stanów, w których zachodzi transfer energii między nimi. Jako
że tylko część poziomów wzbudzonego stanu Yb leży ponad najniższymi poziomami
wzbudzonego stanu

4

I11/2 Er, transfer energii zachodzi, lecz jest dwukierunkowy

i nieefektywny.
W czasie gdy niniejsza praca była ukończona Wang et al. [120] opublikował efekty
sensytyzacji emisji Er w GaN przez kodomieszkowanie Yb w procesie wzrostu metodą
MOCVD. Dobierając odpowiednie strumienie prekursora Yb, autorzy osiągnęli 7 krotne
wzmocnienie emisji Er przy pobudzeniu rezonansowym dł. fali 980 nm ze stanem wzbudzonym
2

F5/2 Yb i 4I11/2 Er w temperaturze pokojowej w porównaniu do warstw bez kodomieszki.

Pomiary scałkowanej intensywności emisji przy 1.54 µm w funkcji temperatury w zakresie 10400 K pozwoliły na określenie temperaturowego gaszenia emisji na poziomie 12% w stosunku
do intensywności w niskiej temperaturze. Optymalna koncentracja Yb i Er określona została na
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poziomie odpowiednio 1.5x1020 at./cm2 oraz 1x1020 at./cm2. Wynik ten potwierdza ideę
celowości użycia kodomieszkowania Yb w celu wzmocnienia emisji Er. Fakt wzmocnienia
emisji w temperaturze pokojowej jest rezultatem niejednorodnego poszerzenia poziomów
i znacznego poszerzenia poziomów energetycznych, o czym autorzy nie wspominają.

2.3.1. Kinetyki Er3+ i Yb3+ w GaN
Na rys.2.56 zaprezentowano przebiegi kinetyk zaniku emisji erbu i iterbu
w GaN. Próbka kodomieszkowana iterbem zmierzona była w zakresie emisji erbu jak i iterbu.
Długość fali detekcji dla wszystkich próbek zawierających erb ustawiona była na 1.54 µm, a dla

Ln intensywności sygnału, a.u.

iterbu na 0.98 µm.
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Rys. 2.56. Czasy zaniku erbu i iterbu w GaN.

Czas życia iterbu jest wielokrotnie krótszy niż czas życia erbu i wynosi
τd = 0.257 ± 0.003 ms, natomiast przebieg zaniku emisji Er w GaN:(Yb,Er) można przybliżyć
podwójnym eksponensem, który daje dwie składowe czasu zaniku, które wynoszą odpowiednio
τd1= 1.29 ± 0.07 ms oraz τd2= 4.11 ± 0.42 ms. Czasy narastania zarówno Er jak i Yb
w GaN:(Er,Yb) wynoszą odpowiednio τr= 0.054 ± 0.008 ms dla Yb oraz τr = 0.172 ±0.003 ms
dla Er. Biorąc pod uwagę czas odpowiedzi użytego detektora (Edinburgh Instruments EI-A
~50 s), obliczony czas narastania Yb jest jemu równy, a więc nie oddaje rzeczywistego czasu
narastania i nie można na tej podstawie wnioskować o rzeczywistej wartości. Natomiast czas
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narastania Er jest dłuższy od czasów narastania Er w systemach z jedną domieszką, co może
wskazywać na procesy przekazu energii od Yb do Er. Czas narastania emisji Er w GaN:(Er,Yb)
są znacznie dłuższe w porównaniu do GaN:Er oraz doniesień literaturowych. Przyczyną tego
stanu rzeczy może być przekaz energii pomiędzy bliskimi parami Yb-Er, w których energia
przekazywana jest zarówno od Yb do Er jak i w przeciwnym kierunku.

2.4. Wzmocnienie emisji Er3+ umieszczonego w strukturach kwantowych
GaN/AlN.
Kolejnym sposobem, który został zbadany w tej pracy, mogącym podnieść wydajność
emisji z centrów erbowych i tym samym umożliwić komercjalizację źródeł światła opartych na
ziemiach rzadkich, jest umieszczenie jonów erbu w strukturach kwantowych, a konkretnie
w studniach kwantowych [18]. Rozwiązanie takie ma zwiększyć efektywność pobudzenia
jonów ziemi rzadkiej poprzez zwiększenie gęstości nośników w pobliżu jonów Er3+ w obszarze
studni kwantowych, w których jony się znajdują. Proponowaną realizacją tego postulatu jest
umieszczenie jonów erbu w strukturze wielostudni GaN/AlN, co dodatkowo powinno pozwolić
otrzymać efekt wzmocnienia emisji zwłaszcza w temperaturze pokojowej, z uwagi na znaczną
wysokość bariery AlN (6.3 eV).
Spodziewać się można, że domieszkowanie erbem warstw studni kwantowych
umiejscowionych pomiędzy barierami potencjału, poprawi wydajność wzbudzenia jonów erbu
przy pobudzeniu zarówno poprzez przerwę wzbronioną, a także światłem o energii poniżej
przerwy wzbronionej, z uwagi na istnienie poziomu związanego z domieszką Er w GaN
ok. 200 meV poniżej dna pasma przewodnictwa (rys.2.22) [97], [99]. D. K. George
i współpracownicy [121] pokazali, że za wzbudzenie jonów Er3+ w GaN odpowiedzialny jest
mechanizm ekscytonowy, w związku z tym zwiększenie koncentracji ekscytonów wokół jonów
Er powinno skutkować zwiększeniem wydajności wzbudzenia, a tym samym i wydajności
emisji jonów Er3+. Takie sprzyjające warunki oferuje umieszczenie domieszki Er w studniach
kwantowych, ze względu na lokalizację przestrzenną elektronów i dziur, co prowadzi do
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wzrostu prawdopodobieństwa transferu energii od nośników do centrów erbowych. Co więcej,
użycie struktury kwantowej pozwala na elastyczną inżynierię naprężeń, co jak zostało pokazane
przez Zavadę [122], ma efektywny wpływ na wzrost emisji jonów ziem rzadkich
w półprzewodnikach [122], [123].
Wyniki prezentowane w tym podrozdziale opublikowane zostały w Applied
Physics Letters 106, 121106, (2015). Praca ta powstała we współpracy z grupą H.X. Jiang’a
oraz z T.M. Al tahtamouni. Temat wspólnej pracy został zaproponowany w dyskusjach przeze
mnie, grupa H.X Jianga wykonała struktury, a pomiary T.M. Al tahtamouni. Mój udział to
autorstwo tego tematu oraz zasadniczy wkład w interpretację wyników.

AlN
GaN

ΔEC
ΔEV

Rys.2.57. Schemat struktury pasmowej wielostudni GaN/AlN.

Dyfrakcja rentgenowska (XRD) posłużyła do analizy strukturalnej, pomiary
fotoluminescencji (PL) pozwoliły na zbadanie zależności emisji fali o długości 1.54 µm od
szerokości studni i barier. Wszystkie pomiary PL wykonano w temperaturze pokojowej (300 K)
przy użyciu światła o długości 375 nm (3.31 eV), poniżej krawędzi przerwy wzbronionej
objętościowego GaN (EgGaN(300 K)= 3.39 eV [124]). Do akwizycji sygnału w obszarze
podczerwieni wykorzystano detektor InGaAs. Badano dwie różne serie próbek wielostudni
GaN:Er/AlN: pierwsza z nich charakteryzuje się stałą szerokością bariery wynoszącą 10 nm
oraz różnymi szerokościami studni kwantowych, w zakresie od 0.6 przez 1, 1.5, 2.8, 4, 5.3 do
6.6 nm. Druga seria próbek posiada stałą szerokość studni kwantowych wynoszącą 1.5 nm oraz
różną szerokość barier od 3 przez 5, 7 do 10 nm. Widma fotoluminescencji zostały
znormalizowane do tej samej liczby atomów erbu. Taka normalizacja jest usprawiedliwiona ze
względu na liniową zależność natężenia emisji Er3+ w GaN od koncentracji [37] (rys.2.2)
w szerokim zakresie tych koncentracji. Pomiary rentgenowskie pokazały, że piki satelitarne są
dobrze zdefiniowane w widmach dyfrakcyjnych wszystkich próbek, co wskazuje na ostre
interfejsy pomiędzy barierami i studniami. Próbki z węższymi studniami odznaczają się
większą liczbą intensywnych pików satelitarnych (rys. 2. [79]), co sugeruje, że próbki te
posiadają lepsze jakościowo interfejsy niż próbki o szerszych studniach. Można to uzasadnić
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pogarszającymi się właściwościami strukturalnymi interfejsów wielostudni, w wyniku
generowania defektów na interfejsach w miarę zbliżania się szerokości studni GaN do wartości
krytycznej [125], powyżej której następuje relaksacja naprężeń. Wyniki pomiarów XRD
potwierdzają zakładane szerokości barier oraz studni, które określone zostały na podstawie
prędkości wzrostu wyznaczonych zarówno dla niedomieszkowanych warstw AlN jak i GaN:Er.
Rys. 2.58 przedstawia porównanie widm PL zebranych w temperaturze pokojowej dla
wielostudni GaN:Er/AlN o szerokości LW=1.5 nm/LB=10 nm oraz cienkiej warstwy GaN:Er
o szerokości 38 nm. Obie próbki posiadają podobną łączną (38 nm) szerokość aktywnych,
domieszkowanych Er warstw oraz obie wzrastane były na takim samym templejcie AlN przy
zachowaniu tego samego strumienia przepływu prekursora Er w czasie wzrostu. Obie struktury
posiadają pik emisyjny leżący przy 1.54 μm, który odpowiada przejściu Er3+ wewnątrz powłoki
4f z pierwszego stanu wzbudzonego (4I13/2) do stanu podstawowego (4I15/2). Niezwykłe jest to,
że intensywność emisji fali o długości 1.54 μm w wielostudni jest dziewięciokrotnie wyższa
niż w przypadku cienkiej warstwy GaN:Er o porównywalnej grubości domieszkowanej Er
warstwy aktywnej i w istocie rzeczy o takiej samej całkowitej liczbie atomów Er.
Ten znaczący wzrost intensywności emisji Er jasno wskazuje, że struktura wielostudni
wzmacnia wydajność wzbudzenia jonów Er3+ wskutek zwiększenia gęstości nośników
w studniach kwantowych w pobliżu jonów Er3+. Całkowita szerokość w połowie maksimum
(FWHM) głównego piku (1.54 μm) wynosi 60 nm i 50 nm, odpowiednio dla wielostudni
i cienkiej warstwy. Poszerzenie piku emisyjnego erbu w wielostudni spowodowane jest
fluktuacjami szerokości studni oraz różną konfiguracją atomów wokół centrów erbowych. Jony
Er3+ zlokalizowane w pobliżu interfejsów znajdują się w otoczeniu podobnym do stopu AlGaN,
które jest mocno zaburzone z powodu różnic w promieniach jonowych poszczególnych
pierwiastków wchodzących w skład stopu. Oczywiście wkład do emisji od takich centrów Er
będzie miał swoje odzwierciedlenie w niejednorodnym poszerzeniu linii widmowych.
W przypadku studni o szerokości 1.5 nm (jest to równowartość 3 stałych sieci komórki
elementarnej) znacząca liczba jonów Er3+ w studni zlokalizowana jest w pobliżu interfejsów.
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Wysoka temperatura wzrostu również może powodować dyfundowanie jonów Er w głąb barier
i tym samym wzrost niejednorodnego poszerzenia linii widmowych.

Rys.2.58. Porównanie widm PL, zebranych w temperaturze pokojowej (300 K), Er w obszarze 1.54 μm wielostudni
GaN:Er/AlN (25 par studnia/bariera LW=1.5 nm/LB=10 nm) oraz cienkiej warstwy GaN:Er o grubości 38 nm [79].

Rys. 2.59a przedstawia widma PL w temperaturze pokojowej pierwszego zestawu
próbek, tj. o zmiennej szerokości studni przy stałej szerokości barier (10 nm). Można zauważyć,
że kształt linii widmowej położonej przy 1.54 μm nie zmienia się bez względu na szerokość
studni, jednakże wydajność emisji silnie od niej zależy. Zależność scałkowanej intensywności
emisji 1.54 μm względem szerokości studni przedstawiona jest na rys. 2.59b. Intensywność
emisji została przeliczona względem całkowitej szerokości warstw aktywnych w wielostudni.
Pozioma linia kreskowana reprezentuje znormalizowaną intensywność emisji 1.54 μm Er
w cienkiej (38 nm) warstwie GaN:Er, którą do celów porównawczych przyjęto równą 1.
Największy wzrost intensywności zanotowano dla szerokości studni między 1 nm i 1.5 nm.

Rys. 2.59. (a) Widma PL uzyskane w temperaturze 300 K w obszarze 1.54 μm serii próbek GaN:Er/AlN o różnej szerokości
studni kwantowych (LW=0.6, 1, 1.5, 2.8, 4, 5.3, 6.6 nm) oraz stałą szerokością bariery AlN (LB=10 nm). (b) Znormalizowana
intensywność fotoluminescencji 1.54 μm, jako funkcja szerokości studni kwantowych. Pozioma, kreskowana linia
reprezentuje znormalizowaną do jedności intensywność emisji 1.54 μm Er w cienkiej warstwie GaN [79].
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Wzrost ten w przeliczeniu na całkowitą szerokość warstw aktywnych wielostudni względem
malejącej szerokości studni może być częściowo przypisany zwiększonej gęstości nośników
w pobliżu jonów erbu w regionie studni, dzięki ograniczeniu kwantowemu, co bezpośrednio
wpływa na wydajność wzbudzenia jonów Er3+. Co więcej, wielostudnia GaN/AlN jest strukturą
całkowicie naprężoną, co wynika z niedopasowań sieciowych między GaN i AlN na poziomie
powyżej 2%, co indukuje wewnętrzne, wbudowane pole elektryczne o natężeniu rzędu
4 MV/cm [126]. Pole elektryczne wpływa na nośniki, powodując ich przestrzenne rozdzielenie
i tym samym ogranicza zarówno formowanie ekscytonów, które są konieczne do wzbudzenia
powłoki 4f Er3+ [18], jak i zmniejsza prawdopodobieństwo lokalizacji ekscytonu na jonie Er
drogą sekwencyjnego wychwytu nośników w szerszych studniach kwantowych GaN.
Wbudowane pola elektryczne determinują wydajność rekombinacji w strukturach
kwantowych GaN/AlN, przede wszystkim w przypadku studni o szerokości większej niż
promień ekscytonu Bohr'a. W przypadku GaN promień Bohra ekscytonu wynosi około 28 Å
[127], dlatego w szerszych studniach pomimo istotnego wzrostu absorpcji światła
pobudzającego nie uzyskuje się na intensywności świecenia Er, co raz jeszcze pokazuje, że
bardzo silne pole elektryczne w studniach ma degradacyjny wpływ na wydajność emisji.
W pracy [128] pokazano, że ze względu na występowanie silnych pól elektrycznych
w heterostrukturach polarnych wielostudni GaN/AlN, szerokość studni kwantowej już powyżej
1.8 nm obniża przerwę wzbronioną studni poniżej wartości objętościowego GaN [129], co
oznacza, że użyta w tych pomiarach długość fali 375 nm (3.31 eV) wzbudzenia jest
wystarczająca do pobudzenia nośników poprzez przerwę wzbronioną. Fakt ten został
schematycznie przedstawiony na rys. 2.60.

a)

b)
λexc=375 nm

λexc=375 nm

Rys. 2.60. Schematyczne przedstawienie silnego przesuwania przerwy wzbronionej studni kwantowych GaN/AlN
w zależności od szerokości studni, a) przypadek wąskiej studni, o szerokości porównywalnej do promienia ekscytonu Bohr’a;
b) studnia szeroka, o szerokości większej niż promień ekscytonu Bohr’a .
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Pomimo wzbudzenia szerokich studni poprzez przerwę energetyczną, intensywność
luminescencji jest znacznie niższa niż studni węższych, co świadczy raz jeszcze
o dramatycznym wpływie wbudowanego pola elektrycznego i przestrzennej separacji
elektronów i dziur, co znacznie utrudnia sekwencyjny wychwyt nośników przez izowalencyjny
jon Er3+. Z drugiej strony zauważyć można znaczne obniżenie intensywności emisji fali 1.54
μm w strukturze o szerokości studni 0.6 nm. W studni o tej szerokości wpływ wewnętrznych,
wbudowanych pół elektrycznych na separację nośników prądu jest niewielki, należy więc
poszukiwać innych przyczyn obniżenia intensywności emisji. Szerokość studni jest w istocie
równa stałej sieci c, a w związku z tym można oczekiwać, że część atomów Er wbudowała się
w barierę AlN, a ponadto funkcje falowe e-h penetrują obszar barier [125], [126], [18]. Wydaje
się, że struktura ta (LW=0.6 nm) powinna być rozważana raczej jako kwazi-stop
trójskładnikowy o periodycznie domieszkowanych obszarach niż jako struktura wielostudni.

Rys.2.61. Jony Er3+ znajdujące się w barierze nie są wzbudzane linią 375 nm (3.31 eV) z uwagi na energię przerwy
wzbronionej AlN (6.2 eV). Czerwone punkty symbolizują jony erbu.

Biorąc pod uwagę wielkość fluktuacji szerokości warstw w supersieci GaN/AlN, która typowo
waha się w zakresie 0.4-0.6 nm [128], nie jest pewnym, czy w ogóle powstała studnia kwantowa
o szerokości 0.6 nm (odpowiednik jednej komórki elementarnej). Jeżeli nie, lokalizacja
nośników jest znacznie mniej efektywna niż w dobrze zdefiniowanej studni. Pośrednie
potwierdzenie tej tezy może stanowić porównanie intensywności fotoluminescencji Er3+
w strukturze wielostudni GaN:Er/AlN dla szerokości LW=0.6 nm z intensywnością
fotoluminescencji Er3+ w cienkiej warstwie GaN:Er, które są sobie niemal równe.
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Rys. 2.62. (a) Widma PL w temperaturze 300 K w obszarze 1.54 μm serii próbek GaN:Er/AlN o różnej szerokości barier
AlN (LB=3, 5, 7, 10 nm) oraz stałą szerokością studni kwantowej GaN:Er (L W=1.5 nm). (b) Intensywność fotoluminescencji
1.54 μm w funkcji szerokości bariery [79].

Rys. 2.62a przedstawia widma PL obszaru 1.54 μm serii próbek wielostudni GaN/AlN
o stałej szerokości studni kwantowej 1.5 nm i różnych szerokościach barier (3, 5, 7 i 10 nm)
zebrane w 300 K. Ta seria ma łącznie 30 par bariera-studnia. W tym przypadku również można
zauważyć, że kształt widm 1.54 μm jest stały bez względu na szerokość bariery, jednakże
wzrost intensywności fotoluminescencji niemal liniowo zależy od szerokości bariery, jak jest
to przedstawione na rys. 2.62b. Zmiana grubości bariery z 3 do 10 nm przyniosła niemal
dwunastokrotny wzrost intensywności emisji fali 1.54 μm. Wynik ten można wyjaśnić, jeżeli
weźmie się pod uwagę to, że ze względu na promień Bohr'owski ekscytonu w GaN, który
wynosi 28 Å [127], funkcje falowe elektronów i dziur mogą przenikać przez warstwy barierowe
do sąsiednich studni i pozostać zdelokalizowane w strukturach o barierach równych lub
mniejszych niż 3 nm. W przypadku supersieci o wąskich barierach delokalizacja nośników
może obniżyć prawdopodobieństwo wychwytu ekscytonów przez centra erbowe, co
w konsekwencji prowadzi do niższej wydajności wzbudzenia jonów Er3+. Drugim powodem
jest mniejsza liczba atomów Er na interfejsach i ewentualnie w barierach w proporcji do Er
w studniach. Można oczekiwać, że jony Er ulokowane w barierach AlN nie są wzbudzane linią
375 nm lasera.
Podsumowując, zaproponowana struktura wielostudni GaN/AlN jest efektywnym
sposobem znacznie poprawiającym wydajność kwantową emisji fali o długości 1.54 μm Er3+
w studniach GaN poprzez rozmiarowy efekt kwantowy oraz inżynierię naprężeń. Fujiwara et
al. [18] w niedawno opublikowanej pracy, również pokazał, że możliwe jest zwiększenie
wydajności emisji jonów europu po uprzednim wprowadzeniu ich do struktury wielostudni
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GaN:Eu3+/AlGaN, jednakże w przypadku jonów Eu3+ przyrost intensywności był znacznie
mniej spektakularny – intensywność emisji była wyższa o czynnik trzy w porównaniu do
intensywności emisji Eu w cienkiej warstwie GaN. Niewielki, w porównaniu do naszej próby,
wzrost intensywności emisji Eu3+ w strukturze wielostuni GaN:Eu3+/AlGaN może wynikać
przede wszystkim z tego, że bariera Al0.08Ga0.92N o przerwie wzbronionej 3.63 eV [18], nie jest
wystarczająco wysoka (EgGaN= 3.42 eV), aby w efektywny sposób lokalizować nośniki wokół
centrów Eu3+ znajdujących się w obszarze studni kwantowych.
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Podsumowanie
W ramach niniejszej pracy wykonałem pomiary spektroskopowe emisji Er3+
w heksagonalnym GaN domieszkowanym w procesie wzrostu metodą MOCVD, które miały
na celu zweryfikowanie wielkości rozszczepienia oraz położenia poziomów energetycznych Er
w wurcytowym GaN. Dzięki temu możliwe stało się eksperymentalne opracowanie schematu
poziomów energetycznych Er w stanie podstawowym 4I15/2 i trzech pierwszych stanach
wzbudzonych (4I13/2, 4I11/2 oraz 4I9/2). Dane eksperymentalne zweryfikowano symulacjami
teoretycznymi, stosując model wymiany ładunku w oparciu o teorię pola krystalicznego.
Porównując

poziomy

energetyczne

Er3+

w

GaN

wyznaczone

dla

jonów

domieszkowanych w procesie wzrostu metodą MOCVD do poziomów energetycznych Er
implantowanego małymi dawkami do GaN, zauważyć można rozbieżność między nimi.
Poziomy energetyczne wyznaczone dla Er implantowanego do GaN, dla tych samych stanów
Er są różne w zależności od dawki. Poziomy energetyczne Er wyznaczone w tej pracy są stałe
w zakresie badanych koncentracji Er3+, mocy pobudzenia oraz energii wzbudzenia, co dobitnie
wskazuje na istnienie jednego, dominującego centrum erbowego w GaN domieszkowanego
w procesie wzrostu.
Symulacje teoretyczne odtwarzające wyniki eksperymentalne przeprowadzone zarówno
przez Maalej’a, jak i Glukhanyuk’a [130], [131], wykonane są albo dla jonów swobodnych,
albo nie uwzględniają wszystkich możliwych procesów mających wpływ na wielkość
rozszczepienia i położenie poziomów. Ponadto w obliczeniach Maalej’a odległości pomiędzy
poziomami w niektórych multipletach są większe niż całkowite rozszczepienie danego
multipletu określone eksperymentalnie, co czyni obliczenia Maalej’a trudnymi do
zaakceptowania. Obliczenia teoretyczne przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy
uwzględniają zarówno wszystkie procesy i siły mające niezaniedbywalny wpływ na stopień
rozszczepienia multipletów w polu krystalicznym, jak i opierają się na kompletnym zestawie
danych eksperymentalnych dotyczących stanu podstawowego i trzech najniższych stanów
wzbudzonych Er w GaN.
Podsumowując, zaproponowane schematy poziomów energetycznych Er w GaN
domieszkowanym w czasie wzrostu metodą MOCVD weryfikują schematy zaproponowane
przez innych autorów, ujawniając pewne rozbieżności. Różnice te mogą wynikać z różnic
w samych próbkach, zaburzeń lokalnej symetrii centrum erbowego, powstałych wskutek
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implantacji oraz oddziaływania na siebie bliskich par różnych typów centrów erbowych, co
może wpływać na obniżenie poziomów energetycznych Er3+.
Analiza termicznego gaszenia luminescencji ujawniła, że pobudzenie wiązką o energii
wyższej niż energia przerwy wzbronionej jest bardziej efektywne niż pobudzenie bezpośrednie
energią, będącą w rezonansie z jednym ze stanów wzbudzonych Er. Co więcej, pokazano, że
natężenie linii 1.54 m w wyniku pobudzenia energią niższą niż energia przerwy wzbronionej,
ale poza rezonansem, również cechuje się wysoką stabilnością w funkcji temperatury. Gaszenie
luminescencji może być przypisane głębokim poziomom defektowym, będącym w rezonansie
ze stanami wzbudzonymi Er, do których może nastąpić transfer energii od centrum erbowego.
W

przypadku

pobudzenia

rezonansowego

poszerzenie

niejednorodne

poziomów

energetycznych (rozmycie energetyczne poziomów) ze wzrostem temperatury powoduje, że
liczba centrów bezpośrednio wzbudzanych będzie coraz mniejsza.
Pomiary PLE wykonane za pomocą OPO pozwoliły na powiązanie energii aktywacji
188 ± 5.4 meV z eksperymentalnie zaobserwowanym poziomem pułapki erbowej, który
pośredniczy w wymianie energii pomiędzy elektronami na nim związanymi a powłoką 4f
centrów erbowych i jest dominującym mechanizmem wzbudzenia emisji 1.54 m.
Natomiast czasowo rozdzielcza analiza emisji Er w GaN w funkcji temperatury
wskazuje na proste przebiegi zaniku luminescencji, których czas zaniku wynosi  4.6 ms. Czas
narastania emisji 1.54 m oszacowano na  0.1 ms w użytym zakresie temperatur. Charakter
zaniku luminescencji wskazuje na jeden, dominujący mechanizm gaszenia luminescencji.
Na zadane we wstępie pytanie, czy można użyć jonów erbu jako sondy nieporządku
stopowego, należy odpowiedzieć twierdząco. Relatywnie mała zawartość domieszki In wpływa
na szereg właściwości optycznych Er. Poszerzenie pików widmowych jest pierwszym efektem
wprowadzenia indu do GaN. Kolejnym jest silniejszy efekt gaszenia termicznego
luminescencji, którego wzrost ma związek z obniżeniem przerwy wzbronionej GaN, jak
i pojawieniem nieradiacyjnych kanałów rekombinacji związanych z nieporządkiem stopowym,
wywołanym wprowadzeniem większego atomu (In) do podsieci metalicznej. Oszacowane
poszerzenie linii spektralnych Er3+ w In0.05Ga0.95N wynosi 15 cm-1, w In0.09Ga0.91N jest to do
23.9 cm-1. Zauważyć tu trzeba, że niejednorodne poszerzenie w szkłach jest co najmniej 4-5
razy większe niż obserwowane w InGaN. Następnym efektem wprowadzenia indu do GaN,
znajdującym odbicie we właściwościach optycznych erbu jest obniżenie, czy też niewielkie
przesunięcie energii przejść optycznych erbu z pierwszego stanu wzbudzonego 4I13/2 do stanu
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podstawowego 4I15/2. Obecność indu ma jednak najsilniejszy wpływ na rozszczepienie
poziomów energetycznych erbu. Zebrany materiał badawczy pozwala przypuszczać, że już 9%
zawartość indu wprowadza na tyle duże zaburzenia lokalnej symetrii wokół jonów Er3+, że
poszerzenie niejednorodne poziomów energetycznych powoduje ich wzajemne przekrywanie
się. Nieporządek stopowy jest również odzwierciedlony w czasach zaniku, które są krótsze od
tych obserwowanych w GaN:Er.
Analiza widm PL i PLE pozwala na wysunięcie tezy, że w In0.09Ga0.91N występują dwa
typy emisyjnych centrów erbowych. Pierwszy z nich jest podobny do tego w GaN, jednak
zaburzony przez obecność atomów In w dalszych strefach koordynacyjnych. Drugi typ centrum
jest związany z obecnością indu w drugiej i kolejnych strefach koordynacyjnych Er3+.
Prawdopodobieństwo występowania In w jego otoczeniu (NNN) wynosi blisko 40%. Centrum
to charakteryzuje się inną strukturą poziomów energetycznych, jednakże z powodu dużej liczby
możliwych konfiguracji indu w NNN, nie jest możliwa ich identyfikacja.
Analiza gaszenia termicznego luminescencji Er w stopach InGaN pozwoliła ustalić, że
w obydwu próbkach występuje silniejsze gaszenie emisji erbu niż w GaN bez względu na
sposób pobudzenia, pomimo tylko niewielkiego zmniejszenia przerwy wzbronionej.
Wyznaczone energie aktywacji są do siebie zbliżone (patrz tab. 2.8 i tab. 2.9), co oznaczać
może, że w obu przypadkach za gaszenie odpowiada wiele nakładających się czynników,
w szczególności nieporządek stopowy w wyniku wprowadzenia indu do podsieci metalicznej.
W przypadku Er w InGaN z 5% zawartością indu, kinetyka w 100 K przybiera postać
charakterystyczną dla eksponensów z jedną składową czasu zaniku. Dla Er w In0.09Ga0.91N
przebiegi są złożone w całym zakresie temperatur. Wyznaczone czasy zaniku ujawniają dwie
składowe: długoczasową  4 ms, która jest zbliżona do czasów zaniku luminescencji erbu
w GaN oraz dominującą, krótko czasową ok. 1.1 ms dla In0.05Ga0.95N:Er oraz 0.9 ms dla
In0.09Ga0.91N:Er, którą należy wiązać z nieporządkiem stopowym oraz występowaniem co
najmniej dwóch typów, konkurujących centrów erbowych, opisanych powyżej.

Efektywne wzmocnienie emisji Er przy 1.54 µm badane było w podejściu uczulania
emisji przez kodomieszkowanie sensytyzatorem w postaci Yb oraz przez umieszczenie jonów
Er w strukturach kwantowych.
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Pierwsze podejście, czyli uczulanie emisji kodomieszkowaniem Yb, okazało się być
dość nieefektywne w niskich temperaturach. Na ten stan rzeczy ma wpływ wzajemne ułożenie
poziomów energetycznych emitera (Er) i uczulacza (Yb). Przeprowadzone doświadczenia
pozwoliły ustalić, że najniższy poziom energetyczny donora energii (Yb) w stanie wzbudzonym
2

F5/2 nie znajduje się ponad poziomami energetycznymi akceptora energii (Er) w stanie

wzbudzonym 4I11/2. Tym samym wzmocnienie emisji Er przez uczulanie jest utrudnione, ze
względu na występowanie dwukierunkowego przekazu energii od Yb do Er i vice versa.
Kolejnym czynnikiem jest gaszenie termiczne emisji w wyższych temperaturach, w których
przekaz energii od Yb do Er powinien być bardziej wydajny. Kinetyki czasów narastania
luminescencji Er w układzie GaN:(Yb,Er) są dużo dłuższe niż czasy narastania Er w GaN, co
może wskazywać na procesy przekazy energii bliskich par Yb do Er, jak i w przeciwnym
kierunku.
Drugie podejście, jakim jest wprowadzenie jonów Er3+ do struktury kwantowej,
a w szczególności wielostudni GaN/AlN, przyniosło znacznie lepsze rezultaty. Osiągnięto 12
krotny wzrost intensywności emisji Er3+ w wielostudni GaN:Er/AlN w porównaniu do cienkich
warstw GaN:Er. Odpowiedni dobór szerokości studni i barier jest kluczowy przy zwiększaniu
gęstości nośników i formowania ekscytonów, które są niezbędne do efektywnego pobudzania
Er3+ w obszarze studni i tym samym większej wydajności emisji w strategicznym obszarze
1.54 µm. Jest to pierwsza, praktyczna realizacja umieszczenia jonów erbu w wielostudni
GaN:Er/AlN przy jednoczesnym wzmocnieniu intensywności emisji Er o rząd wielkości
w porównaniu do cienkich warstw GaN:Er. W ramach pracy zaproponowałem wyjaśnienie
zmian natężenia luminescencji Er w zależności od szerokości studni kwantowych i od
szerokości barier przy ustalonej szerokości studni GaN. Naturalnym wnioskiem wypływającym
z tych badań jest celowość umieszczania jonów ziem rzadkich w niepolarnych studniach
kwantowych GaN/AlGaN w celu wyeliminowania wpływu pól elektrycznych.

128

Bibliografia
[1]

C. Strohhofer i A. Polman, Opt. Mat., tom 21, p. 705, 2003.

[2]

C. E. Chryssou, E. Di Pasquale i C. W. Pitt, Jour. Light. Techn., tom 19, nr 3, p. 345, 2001.

[3]

P. N. Favennec, H. L'Haridon, M. Salvi, D. Moutonner i Y. Le Guillou, Electron. Lett., tom 25, p.
718, 1989.

[4]

S. C. Jain, M. Willander, J. Narayan i R. v. Overstraeten, Jour. Appl. Phys., tom 87, p. 965, 2000.

[5]

H. Teisseyre, P. Perlin, T. Suski, I. Grzegory, S. Porowski, J. Jun, A. Pietraszko i T. D. Moustakas,
Appl. Phys. Lett., tom 76, p. 2429, 1994.

[6]

A. Kozanecki, V. Glukhanyuk i H. Przybylińska, Phys. Stat. Sol. A, tom 205, nr 1, pp. 38-42,
2008.

[7]

V. Glukhanyuk, H. Przybylińska i A. Kozanecki, Phys. Stat. Sol. C, tom 4, nr 7, pp. 2605-2608,
2007.

[8]

V. Glukhanyuk, H. Przybilińska, A. Kozanecki i W. Jantsch, Phys. stat. sol. (a), nr 2, p. 195, 2004.

[9]

N. Woodward, V. Dierolf, J. Y. Lin, H. X. Jiang i J. M. Zavada, Optical Matierials, tom 33, p.
1059, 2011.

[10] K. Makarova, M. Stachowicz, V. Glukhanyuk, A. Kozanecki, C. Ugolini, J. Y. Lin, H. X. Jiang i J.
Zavada, Mater. Sci. and Engin. B, tom 146, p. 193, 2008.
[11] V. Dierolf, C. Sandmann, J. M. Zavada, P. Chow i B. Herog, Jour. Appl. Phys/., tom 95, p. 5464,
2004.
[12] A. Kozanecki, Acta Physica Polonica, tom 90, nr 1, p. 73, 1996.
[13] F. Auzel, C.R. Acad. Sci. (Paris), tom 262, pp. 1016-1019, 1966.
[14] T. Matsubara, Japan Jour. Appl. Phys., tom 11, p. 1579, 1972.
[15] A. Kozanecki, M. Stepikhova, S. Lanzerstorfer, W. Jantsch, L. Palmetshofer, B. J. Sealy i C.
Jeynes, Appl. Phys. Lett., tom 73, p. 2929, 1998.
[16] M. Nyk, A. Kuzmin, P. N. Prasad, W. Strek i C. B. de Aeaujo, Opt. Mat., tom 31, p. 800, 2009.
[17] X. Q. Liu, X. S. Chen, Z. F. Li, W. Lu, S. C. Shen, H. H. Tan, S. Yuan i C. Jagadish, Phys. Lett. A, tom
278, pp. 99-102, 2000.
[18] T. Arai, D. Timmerman, R. Wakamatsu, D. Lee, A. Koizumi i Y. Fujiwara, Jour. Lumin., tom 150,
p. 70, 2015.
[19] S. Nakamura, IEEE Circuits and Devices Magazine, tom 11, pp. 19-23, 1995.

129

[20] T. Matsuoka, H. Okamoto, M. Nakao, H. Hiama i E. Kurimoto, Appl. Phys. Lett., tom 81, p.
1246, 2002.
[21] H. Neumann, Properties of Group-III-Nitrides, J. Edgar, Red., London: Institution of Electrical
Engineers, 1994.
[22] zob. LED products from CREE inc., CREE, Styczeń 2013. [Online]. Available: www.cree.com.
[Data uzyskania dostępu: Styczeń 2013].
[23] Zob. LED products from Phillips LumiLEDs, Philips, Styczeń 2013. [Online]. Available:
www.philipslumileds.com. [Data uzyskania dostępu: Styczeń 2013].
[24] G. Dieke, Spectra and Energy Levels of Rare Earth Ions in Crystals, H. C. H.M. Crosswhite, Red.,
Interscience Publishers, 1968.
[25] J. Ready, Industrial Appliations of Lasers, 2-nd edition red., San Diego: Academic Press, 1997.
[26] S. Wong, E. Pun i P. Chung, IEEE Photonics Technol. Lett., tom 14, p. 80, 2002.
[27] C. Huang i L. McCaughan, IEEE Photonics Technol. Lett., tom 9, p. 599, 1997.
[28] W. Wong, E. Pun i K. Chan, Appl. Phys. Lett., tom 84 , p. 176, 2004.
[29] J. Heikenfeld i A. Steckl, IEEE Trans. on Electron. Devices, tom 49, p. 1348, 2002.
[30] Z. Liu, W. C. Chong, K. M. Wong i K. M. Lau, Microelectronic Engineering, tom 148, p. 98, 2015.
[31] L. Galecki, M. Eichhorn i W. Zendzian, Laser Phys. Lett., tom 10, p. 105813, 2013.
[32] I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, K. Koper, R. Minikayev, W. Paszkowicz, K. Sobczak, T.
Wojciechowski, M. Chwastyk, A. Reszka, B. J. Kowalski, P. Stepień i D. Elbaum, RSC Advances,
tom 4, p. 56596, 2014.
[33] I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, M. Mouawad, A. Siemiarczuk, M. Szewczyk, K. Sobczak, T.
Wojciechowski, W. Zaleszczyk, R. Minikayev, W. Paszkowicz, P. Stępień, P. Dziawa, K. Ciszak, D.
Piątkowski, S. Maćkowski, M. Kaliszewski, M. Włodarski, J. Młyńczak, K. Kopczyński, M.
Łapiński i D. Elbaum, RSC Advances, tom 5, p. 78361, 2015.
[34] B. Sikora, K. Fronc, I. Kamińska, K. Koper, S. Szewczyk, B. Paterczyk, T. Wojciechowski, K.
Sobczak, R. Minikayev, W. Paszkowicz, P. Stępień i D. Elbaum, nanotechnology, tom 24, p.
235702, 2013.
[35] Y. Ono, Electroluminescent Displays, River Ridge NJ: World Scientific, 1995.
[36] U. Wahl, E. Alves, K. Lorenz, J. G. Corriea, T. Monteiro, B. D. Wires, A. Vantomme i R. Vianden,
Mat. Sci. and Engin. B, tom 105, pp. 132-140, 2003.
[37] C. Ugolini, N. Nepal, Y. J. Lin, H. X. Jiang i J. M. Zavada, Appl. Phys. Lett., tom 89, p. 151903,
2006.

130

[38] E. Alves, M. F. d. Silva, J. C. Soares, R. Vianden, J. Bartels i A. Kozanecki, Nucl. Instr. and Meth.
Phys. Res. B, tom 147, p. 383, 1999.
[39] D. J. Robbins i P. J. Dean, Advances in Physics, tom 27, nr 4, p. 499, 1978.
[40] A. Kenyon, Prog. Quant. Elect., tom 26, p. 225, 2002.
[41] C. S. Zhang, H. B. Xao, Y. J. Wang, Z. J. Cheng, X. L. Cheng i F. Zhang, Physica B: Condensed
Matter, tom 362, nr 1-4, p. 208, 2005.
[42] K. Mishra, V. Eyert i P. Schmidt, Zeit. fur Phys. Chem., tom 221, p. 1663, 2007.
[43] S. Libertino, S. Coffa, G. Franzo i F. Priolo, Jour. Appl. Phys., tom 78, p. 3867, 1995.
[44] J. Langer, Jour. Lumin., Tomy %1 z %240-41, pp. 589-590, 1988.
[45] R. Dahal, C. Ugolini, J. Y. Lin, H. X. Jiang i J. M. Zavada, Appl. Phys. Lett., tom 93, p. 033502,
2008.
[46] A. J. Neuhalfen i B. W. Wessels, Appl. Phys. Lett., tom 60, p. 2657, 1992.
[47] J. M. Zavada i D. Zhang, Solid-State Electron., tom 38, p. 1285, 1995.
[48] J. T. Torvik, C. H. Qiu, R. J. Feuerstein, J. I. Pankove i F. Namavar, Jour. Appl. Phys., tom 81, p.
6343, 1997.
[49] E. Alves, U. Wahl, M. R. Correia, S. Pereira, B. d. Vires i A. Vantomme, Nucl. Instr. and Meth.
Phys. Res. B, tom 206, p. 1042, 2003.
[50] T. Monteiro, J. Soares, M. R. Correia i E. Alves, Jour. Appl. Phys., tom 89, p. 6183, 2001.
[51] R. G. Wilson, R. N. Schwartz, C. R. Abernathy, S. J. Pearton, N. Newman, M. Rubin, T. Fu i J. M.
Zavada, Appl. Phys. Lett., tom 65, p. 992, 1994.
[52] J. T. Torvik, R. J. Feuerstein, J. I. Pankove, C. H. Qiu i F. Namavar, Appl. Phys. Lett., tom 69, p.
2098, 1996.
[53] S. Kim, S. J. Rhee, D. A. Turnbull, E. E. Reuter, X. Li, J. J. Coleman i S. G. Bishop, Appl. Phys. Lett.,
tom 71, p. 231, 1997.
[54] M. Thaik, U. Hommerich, R. N. Schwartz, R. G. Wilson i J. M. Zavada, Appl. Phys. Lett., tom 71,
p. 2641, 1997.
[55] S. Kim, S. J. Rhee, X. Li, J. J. Coleman i S. G. Bishop, Appl. Phys. Lett., tom 76, p. 2403, 2000.
[56] M. R. Correia, S. Pereira, A. Cavaco, E. Pereira i E. Alves, Appl. Phys. Lett., tom 80, p. 4504,
2002.
[57] F. Lu, A. Rizzi, R. Carius i H. C. Lei, Jour. Phys. D: Appl. Phys., tom 37, p. 1544, 2004.
[58] J. D. MacKenzie, C. R. Abernathy, S. J. Pearton, R. G. Wilson i J. M. Zavada, Appl. Phys. Lett.,
tom 72, p. 2710, 1998.
131

[59] D. M. Hansen, R. Zhang, N. R. Perkins, S. Safvi, L. Zhang, K. L. Bray i T. F. Keuch, Appl. Phys.
Lett., tom 72, p. 1244, 1998.
[60] S. Chen, J. Seo, J. Sawahata i K. Akimoto, Jour. Cryst. Growth, tom 311, p. 2042, 2009.
[61] A. Sedhain, C. Ugolini, J. Y. Lin, H. X. Jiang i J. M. Zavada, Appl. Phys. Lett., tom 95, p. 041113,
2009.
[62] S. Nakamura, Semicon. Sci. and Technol., tom 14, pp. 27-40, 1999.
[63] R. Dahal, C. Ugolini, J. Y. Lin, H. X. Jiang i J. M. Zavada, Appl. Phys. Lett., tom 97, p. 141109,
2010.
[64] V. Glukhanyuk i A. Kozanecki, Appl. Phys. Lett., tom 89, p. 211114, 2006.
[65] A. Kozanecki, Z. Kaliński, J. Raczyńska i J. M. Langer, Jour. Appl. Phys., tom 66, p. 3202, 1989.
[66] V. Prajzler, V. Jerabek, I. Huttel, E. Alves, C. Buchal, J. Spirkova, J. Oswald, V. Perina, H.
Boldyryeva i J. Zavadil, „Implantation of Er/Yb ions into gallium nitride,” w WSEAS
Transactions on Electronics, Ischia, 2006.
[67] N. Hamelin, P. G. Kik, F. J. Suyver, K. Kikoin, A. Polman, A. Schomecker i F. W. Saris, Jour. Appl.
Phys., tom 88, p. 5381, 2000.
[68] H. Przybilinska, W. Jantsch, Y. Suprun-Belevitch, M. Stepikhova, L. Palmetshofer, G. Hendorfer,
A. Kozanecki, R. Wilson i B. Sealy, Phys. Rev. B, tom 54, nr 4, p. 2532, 1996.
[69] P. H. Citrin, D. R. Hamann i P. A. Northrup, Physica B, tom 308, p. 369, 2001.
[70] W. J. Miniscalco, Jour. Lightwave Technol., tom 9, p. 234, 1991.
[71] Y. C. Yan, A. J. Faber, H. d. Waal, P. G. Kik i A. Polman, Appl. Phys. Lett., tom 71, p. 2992, 1997.
[72] T. Kringlebotn, J. L. Archambault, L. Reekie, J. E. Townsend, G. G. Vienne i D. N. Payne,
Electron. Lett., tom 30, p. 972, 1994.
[73] L. Poole, K. E. Singer, A. R. Peaker i A. C. Wright, Jour. Cryst. Growth, tom 121, pp. 121-131,
1992.
[74] K. E. Singer, P. Rutter i A. R. Peaker, Appl. Phys. Lett., tom 64, p. 707, 1994.
[75] A. T. Naveed, M. Q. Huda, K. F. Abd El-Rahman, J. Hartung, J. H. Evans-Freeman, A. R. Peaker,
D. C. Houghton, C. Jeynes i W. P. Gillin, Jour. Lumin., tom 80, p. 381, 1999.
[76] Y. Hori, X. Biquard, E. Monroy, D. Jalabert, F. Enjalbert, L. S. Dang, M. Tanaka, O. Oda i B.
Daudin, Appl. Phys. Lett., tom 84, p. 206, 2004.
[77] N.-M. Park, T.-Y. Kim, S. H. Kim, G. Y. Sung, K. S. Cho, J. H. Shin, B.-H. Kim, S.-J. Park, J.-K. Lee i
M. Nastasi, Thin Solid Films, tom 475, p. 231, 2005.
[78] C. Ugolini, N. Nepal, J. Y. Lin, H. X. Jiang i J. M. Zavada, Appl. Phys. Lett., tom 90, p. 051110,
2007.
132

[79] T. M. Al tahtamouni, M. Stachowicz, J. Li, J. Y. Lin i H. X. Jiang, Appl. Phys. Lett., tom 106, p.
121106, 2015.
[80] V. X. Ho, T. V. Dao, H. Jiang, J. Y. Lin, J. M. Zavada, S. A. McGill i N. Q. VInh, Scientific Reports,
tom 7, p. 39997, 2017.
[81] M. Stachowicz, A. Kozanecki, C.-G. Ma, M. G. Brik, J. Y. Lin, H. Jiang i J. M. Zavada, Opt. Mat.,
tom 37, pp. 165-174, 2014.
[82] R. Maalej, M. Dammak, S. Kammoun i M. Kammoun, Jour. Lumin., tom 126, p. 695, 2007.
[83] N. M. Avram i M. G. Brik, Optical Properties of 3d-ions in crystals: Spectroscopy and Crystal
Field analysis, London: Springer, 2013, pp. 29-36.
[84] D. N. Pinotsis, „http://zid.univie.ac.at/persoenliche-webseiten/,” Center for Optimized
Structural Studies, University of Viena, Austria, 2016. [Online]. Available:
http://homepage.univie.ac.at/nikos.pinotsis/spacegroup.html#186. [Data uzyskania dostępu:
2016].
[85] Y. N. Xu i W. Y. Ching, Phys. Rev. B, tom 48, p. 4335, 1993.
[86] A. F. Wright i J. S. Nelson, Phys. Rev. B, tom 51, p. 7866, 1995.
[87] A. J. Steckl i R. Birkhahn, Appl. Phys. Lett., tom 73, p. 1700, 1998.
[88] W. T. Carnall, G. L. Goodman, K. Rajnak i R. S. Rana, J. Chem. Phys., tom 90, p. 3443, 1989.
[89] B. G. Wybourne, w Spectroscopic Properties of Rare Earths,, New York, Interscience Publishers,
John Wiley & Sons Inc., 1965.
[90] L. C. Chao, B. K. Lee, C. J. Chi, J. Cheng, I. Chyr i A. J. Steckl, Appl. Phys. Lett., tom 75, p. 1833,
1999.
[91] R. Groetzshel i A. Kozanecki, Jour. Appl. Phys., tom 68, p. 517, 1990.
[92] A. J. Steckl i J. M. Zavada, „Optoelectronic properties and applications of rare-earth-doped
GaN,” MRS Internet Jour. Nitride Semicond. Res., tom 24, pp. 33-38, 1999.
[93] M. Markmann, E. Neufeld, A. Sticht, K. Brunner, G. Abstreiter i C. Buckal, Appl. Phys. Lett., tom
75, p. 2584, 1999.
[94] F. Priolo, G. Franzo, S. Coffa, A. Polman, S. Libertino, R. Barklie i D. Carey, Jour. Appl. Phys.,
tom 78, p. 3874, 1995.
[95] A. Taguchi i K. Takahei, Jour. Appl. Phys., tom 83, p. 2800, 1998.
[96] J. M. Zavada, M. Thaik, U. Hommerich, J. D. MacKenzie, C. R. Abernathy, S. J. Pearton i R. G.
Wilson, Jour. Alloys and Comp., p. 207, 2000.
[97] J. S. Fihol, R. Jones, M. J. Shaw i P. R. Briddon, Appl. Phys. Lett., tom 84, p. 2841, 2004.
[98] K. Hoang, Phys. Status Solidi RRL, nr 12, p. 915, 2016.
133

[99] S. F. Song, W. D. Chen, C. Zhang, L. Bian, C. C. Hsu, B. Ma, G. H. Li i J. Zhu, Jour. Appl. Phys., tom
96, p. 4930, 2004.
[100] S. Chen, A. Aedomo, S. Ishibasi, S. Tomita, H. Kudo i K. Ahimoto, App. Phys. Lett., tom 96, p.
051907, 2010.
[101] R. Birkhahn, M. Garter i A. J. Steckl, Appl. Phys. Lett., tom 74, p. 2161, 1999.
[102] M. Fujii, K. Imakita, K. Watanabe i S. Hayashi, Jour. Appl. Phys., tom 95, p. 272, 2004.
[103] C. B. Layne, W. H. Lowdermilk i M. J. Weber, Phys. Rev. B, tom 16, p. 10, 1977.
[104] A. Polman, Physica B: Condensed Matter, tom 300, pp. 78-90, 2001.
[105] D. K. George, M. D. Hawkins, H. X. Jiang, J. Y. Lin, J. M. Zavada i N. Q. Vinh, Proc. of SPIE, tom
9744, pp. 97440V-1, 2016.
[106] A. Braud, J. L. Doualan, R. Moncorge, B. Pipeleers i A. Vantomme, Mat. Sci. and Engin. B, tom
105, pp. 101-105, 2003.
[107] F. Pelle, F. Anzel, J. Zavada, D. Lee i A. Steckl, Mater. Sci. Eng. B., tom 105, p. 125, 2003.
[108] A. Kozanecki i A. Szczerbakow, Appl. Phys. Lett., tom 66, p. 3630, 1995.
[109] S. Zemon, G. Lambert, L. J. Andrews, W. J. Miniscalco, B. T. Hall, T. Wei i R. C. Folweiler, Jour.
Appl. Phys., p. 6799, 1991.
[110] A. Kozanecki, Z. Kaliński, J. Raczyńska i J. M. Langer, J. Appl. Phys., nr 66, p. 3202, 1989.
[111] A. Sedhain, C. Ugolini, J. Y. Lin, H. X. Jiang i J. M. Zavada, Appl. Phys. Lett., nr 95, p. 041113,
2009.
[112] K. O'Donnell i V. Dierolf, Rare earth doped III-Nitrides for optoelectronic and spintronic
applications, London: Springer, 2010, p. 273.
[113] M. Fujii, K. Imakita, K. Watanabe i S. Hayashi, J. Appl. Phys., tom 95, p. 272, 2004.
[114] A. Polman, J. Appl. Phys., tom 82, p. 1, 1997.
[115] E. Alves, M. F. d. Silva, J. C. Soares, M. O. Hary, R. Gwilliam, B. J. Sealy, K. Freitag, R. Viaviden i
D. Stievenard, Nucl. Instr. and Meth. Phys. Res. B, tom 99, p. 645, 1998.
[116] A. Kozanecki, D. Kuritsyn i W. Jantsch, Opt. Mat., tom 28, p. 850, 2006.
[117] K. J. Vampola, N. N. Fellows, H. Masui, S. E. Brinkley, M. Furukawa, R. B. Chung, H. Sato, J.
Sonoda, H. Hirasawa, M. Iza, S. P. BedBaars i S. Nakamura, Phys. Stat. Sol. A, tom 206, p. 200,
2009.
[118] W. M. Jadwisienczak i H. J. Lozykowski, Opt. Mat.: Procc. of 8th IUMRS-ICEM 2002, tom 23, p.
175, 2003.

134

[119] A. Kaminska, C.-. G. Ma, M. G. Brik, A. Kozanecki, M. Boćkowski, E. Alves i A. Suchocki, Jour.
Phys.: Condensed Matter, tom 24, p. 095803, 2012.
[120] Q. W. Wang, J. Li, J. Y. Lin i H. X. Jiang, Appl. Phys. Lett., tom 109, p. 152103, 2016.
[121] D. K. George, M. D. Hawkins, M. McLaren, H. X. Jiang, J. Y. Lin, J. M. Zavada i N. Q. Vinh, Appl.
Phis. Lett., tom 107, p. 171105, 2015.
[122] I. W. Feng, J. Li, A. Sedhain, J. Y. Lin, H. X. Jiang i J. Zavada, Appl. Phys. Lett., tom 96, p. 031908,
2010.
[123] T. Ishiyama, S. Yoneyama, Y. Yamashita, Y. Kamiura, T. Date, T. Hasegawa, K. Inoue i K. Okuno,
Physica B: Condensed Matter, tom 376, p. 122, 2006.
[124] W. W. Chow i T. P. Ghezzo, „SiC Power devices in III-Nitride, SiC and Diamond Materials for
Electronic Devices,” w Material Research Society Symposium Proceedings, Pittsburgh, 1996.
[125] K. C. Zeng, J. Z. Li, J. Li, J. Y. Lin i H. X. Jiang, Appl. Phys. Lett., tom 76, p. 3040, 2000.
[126] T. M. Al Tahtamouni, N. Nepal, J. Y. Lin, H. X. Jiang i W. W. CHow, Appl. Phys. Lett., tom 89, p.
131922, 2006.
[127] P. Ramvall, S. Tanaka, S. Nomura, P. Riblett i Y. Aoyagi, Appl. Phys. Lett., tom 73, p. 1104, 1998.
[128] H. Machhadani, M. Beeler, S. Sakr, E. Warde, Y. Kotsar, M. Tchernycheva, M. P. Chauvat, P.
Ruterana, G. Nataf, P. De Mierry, E. Monroy i F. H. Julien, Jour. Appl. Phys., tom 113, p.
143109, 2013.
[129] M. J. Paisley, Z. Sitar, J. B. Posthill i R. F. Davis, Jour. Vac. Sci. Technol. A, tom 7 , p. 701, 1989.
[130] R. Maalej, M. Dammak, S. Kammoun i S. Kammoun, Jour. of luminescence, tom 126, p. 695,
2007.
[131] V. Glukhanyuk, H. Przybylińska, A. Kozanecki i W. Jantsch, Optical materials, tom 28, p. 746,
2006.
[132] M. Dejneka i B. Samson, „Rare-earth-doped fibers for telecommunications applications,” w
MRS Bull., 1999.
[133] M. J. F. Digonnet, Rare Earth Doped Fiber Lasers and Amplifiers, New York: Dekker, 1993, p.
48.
[134] G. H. Dieke i H. M. Crosswhite, Appl. Opt., tom 2, p. 675, 1963.
[135] G. Franzó, S. Boninelli, D. Pacifici, F. Priolo, F. Iacona i C. Bongiorno, Appl. Phys. Lett., tom 82,
p. 3871, 2003.
[136] M. Godlewski, A. Kozanecki, J. P. Bergman i B. Monemar, Appl. Phys. Lett., tom 66, p. 493,
1995.
[137] P. B. Klein i G. S. Pomrenke, Electron. Lett., tom 24, p. 1502, 1988.

135

[138] J. Nishio, L. Sugiura, H. Fujimoto, Y. Kokubun i K. Itaya, Appl. Phys. Lett., tom 70, p. 3431, 1997.
[139] K. Ogasawara, T. Iwata, Y. Koyama, T. Ishii, I. Tanaka i H. Adachi, Phys. Rev. B, tom 64, p.
115413, 2001.
[140] C. S. Park, T. S. Kim, J. Y. Park, T. V. Cuong, H. W. Shim, E. -. K. Suh i C. H. Hong, Jour. Korean
Phys. Soc., tom 43 , p. 1096, 2003.
[141] S. Zemon, G. Lambert, L. J. Andrews, W. J. Miniscalco, B. T. Hall, T. Wei i R. C. Folweiler, Jour.
Appl. Phys., tom 69, p. 6799, 1991.
[142] U. Hommerich, J. T. Seo, C. R. Abernathy, A. J. Steckl i J. M. Zavada, Mat. Sci. and Engin. B, tom
81, p. 116, 2001.
[143] M. Zavada, C. Ellis, J. Lin, H. Jiang, J. Seo, U. H.ommerich, M. Thaik, R. Wilson, P. Grudowski i R.
Dupuis, Mat. Sci. and Engin. B, tom 81, p. 127, 2001.
[144] E. Alves, U. Wahl, M. R. Correia, S. Pereira, B. d. Vires i A. Vantomme, Nuclear Instruments and
Methods in Phisics Research B, tom 206, p. 1042, 2003.

136

Spis Rysunków

Rys. 1.1.

Porównanie energii przerwy wzbronionej metali azotków grupy III-V do innych
związków półprzewodnikowych, w zależności od stałych sieci [3]. Drugi punkt
dla InN jest nowym wynikiem pokazującym, że w InN energia przerwy
wzbronionej wynosi 0.7 eV [20].
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Rys. 1.2.

Poziomy energetyczne swobodnego jonu erbu i ich rozszczepienie w polu
krystalicznym. Liczby w nawiasach pokazują liczbę poziomów w multipletach.
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Rys. 1.3.

Przykład doboru jonów ziem rzadkich domieszkowanych do GaN, których emisja
może pokryć zakres widzialny.
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Rys. 1.4.

Straty sygnału we włóknach światłowodowych w zależności od długości fali
[132].
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Rys. 1.5.

Schematy stanów energetycznych Er3+ oraz Yb3+ [25].

19

Rys. 1.6.

Schemat wzbudzenia ziemi rzadkiej w wyniku pobudzenia poprzez przerwę
wzbronioną; a) utworzenie pułapki akceptorowej na centrum RE, b) wychwyt
dziury z pasma walencyjnego przez centrum RE, c) utworzenie ekscytonu
związanego na dodatnio naładowanej pułapce RE, d) przekaz energii z ekscytony
związanego do powłoki 4f.

22

Rys. 1.7.

Przepływ energii w półprzewodniku domieszkowanym Er – od wzbudzenia par eh do emisji z jonu Er3+.
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Rys. 1.8.

Diagram poziomów energetycznych erbu, jako domieszki w GaN dla wyjaśnienia
procesu powrotnego przekazu energii.

24

Rys. 1.9.

Zależności temperaturowe gaszenia emisji erbu w półprzewodnikach o różnej
szerokości przerwy wzbronionej [3].

35

Rys. 1.10. Diagram poziomów energetycznych erbu, jako domieszki w: a) krzemie Si, b)
w GaN na podstawie Hamelin et al. [67] dla wyjaśnienia sposobu zapobiegania
temperaturowemu gaszeniu emisji.
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Rys. 1.11. Schematyczne przedstawienie zasady sensytyzacji.
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Rys. 1.12. Przepływ energii pomiędzy parą Yb
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Rys. 1.13. Blokowa reprezentacja struktury GaN: Er3+.
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Rys. 1.14. Blokowa reprezentacja struktury InGaN: Er3+.
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Rys. 1.15. Blokowa reprezentacja struktur supersieci GaN:Er/AlN.
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Rys. 1.16. Schemat układu do pomiaru fotoluminescencji oraz wzbudzenia.
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Rys. 1.17. Schemat układu do pomiarów widm fotoluminescencji wysokiej rozdzielczości.
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Rys. 1.18. Schemat układu do pomiarów czasów zaniku emisji.
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Rys. 2.1.

Porównanie widm Er3+ w GaN otrzymanego metodą MOCVD przy pobudzeniu
rezonansowym i powyżej przerwy.
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Rys. 2.2.

Porównanie widm PL Er3+ w GaN o różnej koncentracji domieszki
w temperaturze pokojowej.

50

Rys. 2.3.

Porównanie widm luminescencji 4I13/2 → 4I15/2 jonów Er3+ w GaN uzyskanego
metodą MOCVD, zebranych przy użyciu różnych technik pomiarowych.

51
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Rys. 2.4.

Wysokoenergetyczna część widm luminescencji 4I13/2 →4I15/2 jonów Er3+ w GaN.
Widma zarejestrowane na spektrometrze Fourierowskim, pobudzone
rezonansowo do stanu 4I9/2 falą o długości λexc=809.2 nm.

52

Rys. 2.5.

Intensywność
luminescencji
poszczególnych
linii
widmowych
z wysokoenergetycznej części widma PL przy stałej mocy i energii pobudzenia w
zależności od temperatury.
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Rys. 2.6.

Niskoenergetyczna część widm luminescencji 4I13/2 → 4I15/2 jonów Er3+ w GaN.
Widma zarejestrowane na spektrometrze Fourierowskim. Widma pobudzone
rezonansowo do stanu 4I9/2 falą o długości λexc=809.2 nm.
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Rys. 2.7.

Intensywność
luminescencji
poszczególnych
linii
widmowych
z niskoenergetycznej części widma PL przy stałej mocy i energii pobudzenia w
zależności od temperatury.
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Rys. 2.8.

Widma luminescencji Er3+ w wyższych temperaturach z zaznaczonymi
przejściami z wyższych poziomów stanu 4I13/2 do stanu podstawowego. Linia 27 zaznaczona linią przerywaną - to brakująca, niezaobserwowana, teoretyczna
linia w zestawie Z23.
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Rys. 2.9.

Widma luminescencji Er3+ w wyższych temperaturach z zaznaczonymi
przejściami pomiędzy pierwszym stanem wzbudzonym 4I13/2 a stanem
podstawowym 4I15/2.
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Rys. 2.10. Diagram poziomów energetycznych Er3+ w GaN dla stanu podstawowego 4I15/2
oraz pierwszego wzbudzonego 4I13/2.

58

Rys. 2.11. Widma wzbudzenia Er3+ w różnych temperaturach z zaznaczonymi przejściami
ze stanu podstawowego do drugiego stanu wzbudzonego 4I11/2.
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Rys. 2.12. Widma wzbudzenia erbu 4I15/2 4I9/2 w GaN zebrane dla różnych fal detekcji.
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Rys. 2.13. Widmo wzbudzenia Er w GaN z zaznaczonymi przejściami ze stanu
podstawowego do trzeciego stanu wzbudzonego 4I9/2.
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Rys. 2.14. Diagram poziomów energetycznych Er3+ domieszkowanego in situ do GaN
wzrastanego metodą MOCVD ze stanu podstawowego 4I15/2 do stanu
wzbudzonego 4I11/2.
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Rys. 2.15. Diagram poziomów energetycznych Er3+ domieszkowanego in situ do GaN
wzrastanego metodą MOCVD ze stanu podstawowego 4I15/2 do stanu
wzbudzonego 4I9/2.
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Rys. 2.16. Graficzne przedstawienie komórki elementarnej heksagonalnego GaN.
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Rys. 2.17. Porównanie danych pomiarowych do wartości obliczonych teoretycznie dla
stanów podstawowego oraz trzech stanów wzbudzonych Er3+ w GaN. Linie
kropkowane przedstawiają poziomy nieobserwowane w eksperymencie.
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Rys. 2.18. Widma PL Er3+ domieszkowanego in situ do GaN wzrastanego metodą MOCVD
w skali temperatur przy pobudzeniu λexc=333nm i λ exc=496.5nm.
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Rys. 2.19. Gaszenie termiczne luminescencji erbu w GaN MOCVD przy pobudzeniu
powyżej λexc=333 nm i poniżej przerwy wzbronionej λexc=496.5 nm.
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Rys. 2.20. Gaszenie termiczne luminescencji erbu w GaN MOCVD przy pobudzeniu poniżej
przerwy poza rezonansem λexc=501.7 nm i w rezonansie ze stanem 4I9/2 λexc=809.2
nm.
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Rys. 2.21. Gaszenie termiczne luminescencji erbu w GaN przy pobudzeniu powyżej
i poniżej przerwy wzbronionej przedstawione w skali kwazi logarytmicznej a)
przy pobudzeniu przez przerwę dł. fali 333 nm i b) w rezonansie dł. fali 809.2 nm.
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Rys. 2.22. Widma PLE GaN:Er3+ w zakresie przykrawędziowym w 20 i 310 K przy
pobudzeniu dł. fali 333 nm.

75

Rys. 2.23. FWHM przejścia o energii 6504.5 cm-1 ze stanu zbudzonego 4I13/2 do stanu
podstawowego 4I15/2 Er3+w funkcji temperatury.
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Rys. 2.24. Zanik luminescencji Er w GaN w różnych temperaturach.
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Rys. 2.25. Porównanie widm PL Er3+ w GaN i InGaN z 9% i 5% zawartością indu przy
pobudzeniu 333 nm w 6 K.
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Rys. 2.26. Porównanie widm PL Er3+ w GaN i stopach InGaN w temperaturze 6 K przy
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83
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Rys. 2.28. Selektywnie wzbudzone widma PL: a) Er3+ w In0.05Ga0.95N i b) Er3+
w In0.09Ga0.91N w 6 K.
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Rys. 2.29. Widma fotoluminescencji wzbudzeniowej Er3+ w InGaN przy pobudzeniu
rezonansowym ze stanem 4I9/2 dla a) 5% zawartości In oraz b) dla 9%
koncentracji indu.
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Rys. 2.30. Widma Er3+: a) PLE oraz b) PL wykonane techniką spektroskopii selektywnej,
w In0.05Ga0.95N.
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Rys. 2.38. Schematy poziomów energetycznych Er3+ w: (od lewej) GaN, In0.05Ga0.95N oraz
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97
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Rys. 2.40. Gaszenie termiczne luminescencji erbu w In0.09Ga0.91N przy pobudzeniu powyżej
i poniżej przerwy wzbronionej: a) w skali liniowej, b) w skali pół-logarytmicznej
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Rys. 2.42. Zanik luminescencji Er3+ w In0,05Ga0,95N w zakresie 20-100K.
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Rys. 2.43. Zanik luminescencji Er3+ w In0,09Ga0,91N w zakresie 20-100K.
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Rys. 2.44. Porównanie czasów zaniku erbu w GaN i InGaN.
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Rys. 2.46. Porównanie widma luminescencji Er3+ w GaN:(Er+Yb) z widmem luminescencji
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Rys. 2.47. Porównanie widm wzbudzenia GaN:Er3+ i GaN:(Er3++Yb3+) przy pobudzeniu do
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Rys. 2.50. Widma wzbudzenia Er3+ i Yb3+ w GaN:(Er3++Yb3+) w zakresie widzialnym.
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Rys. 2.51. Widma luminescencji Er3+ i Yb3+ w GaN:(Er3++Yb3+) uzyskane metodą
luminescencji wzbudzonej selektywnie falą dł. λexc=530 nm.
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Rys. 2.52. Porównanie widm Yb3+ w GaN:(Er3++Yb3+) pobudzanego impulsowo falą
λexc=530 nm oraz falą ciągłą o długości λexc=330 nm (iw – impulse wave; cw –
continuous wave).
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Rys. 2.53. Schemat poziomów energetycznych Yb3+ w GaN:(Er3++Yb3+) wraz z przejściami
i przypisanymi im liniami spektralnymi.
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Rys. 2.54. Porównanie diagramów poziomów energetycznych Er3+ i Yb3+ w GaN.
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Rys. 2.55. Schemat dwukierunkowego transferu energii pomiędzy jonami Er

3+

3+

i Yb .
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Rys. 2.56. Czasy zaniku erbu i iterbu w GaN.
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Rys. 2.57. Schemat struktury pasmowej wielostudni GaN/AlN.
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Rys. 2.58. Porównanie widm PL, zebranych w temperaturze pokojowej (300 K), Er w
obszarze 1.54 μm wielostudni GaN:Er/AlN (25 par studnia/bariera LW=1.5
nm/LB=10 nm) oraz cienkiej warstwy GaN:Er o grubości 38 nm [79].
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Rys. 2.59. (a) Widma PL uzyskane w temperaturze 300 K w obszarze 1.54 μm serii próbek
GaN:Er/AlN o różnej szerokości studni kwantowych (LW=0.6, 1, 1.5, 2.8, 4, 5.3,
6.6 nm) oraz stałą szerokością bariery AlN (LB=10 nm). (b) Znormalizowana
intensywność fotoluminescencji 1.54 μm, jako funkcja szerokości studni
kwantowych. Pozioma, kreskowana linia reprezentuje znormalizowaną do
jedności intensywność emisji 1.54 μm Er w cienkiej warstwie GaN [79].
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Rys. 2.60. Schematyczne przedstawienie silnego przesuwania przerwy wzbronionej studni
kwantowych GaN/AlN w zależności od szerokości studni, a) przypadek wąskiej
studni, o szerokości porównywalnej do promienia ekscytonu Bohr’a; b) studnia
szeroka, o szerokości większej niż promień ekscytonu Bohr’a .
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Rys. 2.61. Jony Er3+ znajdujące się w barierze nie są wzbudzane linią 375 nm (3.31 eV) z
uwagi na energię przerwy wzbronionej AlN (6.2 eV). Czerwone punkty
symbolizują jony erbu.
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Rys. 2.62. a) Widma PL w temperaturze 300 K w obszarze 1.54 μm serii próbek
GaN:Er/AlN o różnej szerokości barier AlN (LB=3, 5, 7, 10 nm) oraz stałą
szerokością studni kwantowej GaN:Er (LW=1.5 nm); (b) Intensywność
fotoluminescencji 1.54 μm w funkcji szerokości bariery [79].
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