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Streszczenie
Nanodruty to obiekty o ±rednicy rz¦du 10−100 nm i dªugo±ci 10−100 razy wi¦kszej.
W przypadku nanodrutów póªprzewodnikowych ta anizotropia ksztaªtu mo»e by¢ wykorzystana w urz¡dzeniach optoelektronicznych takich jak lasery, sensory lub tranzystory.
Wytworzenie heterostruktur radialnych lub osiowych w nanodrutach dodatkowo poszerza
mo»liwo±ci ich zastosowa«.
W niniejszej pracy badane s¡ nanodruty, których bazowym materiaªem jest tellurek
cynku. Takie struktury mog¡ zosta¢ wykorzystane w optoelektronice w »óªtym zakresie widma ±wiatªa elektromagnetycznego, gdzie brakuje w obecnej chwili spójnych ¹ródeª
±wiatªa. Celem niniejszej pracy byªo zbadanie szeregu zjawisk zwi¡zanych z emisj¡ ±wiatªa
z nanodrutów. Motywacj¡ tych bada« byªo okre±lenie potencjaªu aplikacyjnego nanodrutów z ZnTe w urz¡dzeniach optoelektronicznych. Aby nanodruty mogªy by¢ efektywnymi
¹ródªami ±wiatªa, musz¡ mie¢ wysok¡ wydajno±¢ luminescencji, która ograniczana jest
przez procesy rekombinacji niepromienistej. W ramach niniejszej pracy zbadano mechanizmy tych procesów. Stwierdzono, »e w 5 K dominuj¡cym procesem ograniczaj¡cym
wydajno±¢ ±wiecenia nanodrutów jest tunelowanie elektronów z rdzenia do stanów powierzchniowych. Ze wzrostem temperatury aktywuje si¦ drugi proces − oddziaªywanie
ekscytonów z fononami podªu»nymi optycznymi. Zbadano równie» procesy wielociaªowe
w pojedynczym nanodrucie pobudzanym siln¡ wi¡zk¡ lasera. Badania te pozwoliªy wyznaczy¢ osobno czas »ycia no±ników i ekscytonów.
Kolejnym celem pracy byªo zbadanie nanodrutów w kierunku ich potencjalnych zastosowa« jako konwerterów ±wiatªa podczerwonego na ±wiatªo widzialne. Byªo to mo»liwe
w wyniku generacji w nich ±wiatªa o podwojonej cz¦sto±ci w stosunku do cz¦sto±ci fali
lasera pobudzaj¡cego, tzw. drugiej harmonicznej. Wraz ze wzrostem dªugo±ci fali lasera pobudzaj¡cego zaobserwowano ogromny wzrost intensywno±ci drugiej harmonicznej.
Dla podwojonej energii lasera dostrojonej do energii ekscytonu w nanodrucie, intensywno±¢ drugiej harmonicznej byªa 10000 razy wi¦ksza ni» dla odstrojenia o 100 nm. Ponadto zaobserwowano i przeanalizowano ilo±ciowo wpªyw anizotropii ksztaªtu nanodrutu na
efektywno±¢ emisji drugiej harmonicznej.
Zbadano tak»e wªa±ciwo±ci fotoluminescencyjne heterostruktur osiowych w nanodru1
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tach, czyli wyhodowanych w nich kropek kwantowych z CdTe i CdMnTe. W szczególno±ci,
za pomoc¡ pomiaru anizotropii rozszczepienia Zeemana okre±lono stan podstawowy dziury w takich heterostrukturach. Stwierdzono, »e stan ten jest ci¦»kodziurowy z niewielk¡
domieszk¡ dziur lekkich. Przy pomocy oblicze« wyznaczono ilo±ciowo stopie« domieszki
stanu lekkodziurowego. Wyniki te s¡ istotne ze wzgl¦du na zastosowania nanodrutów z
kropkami kwantowymi w informatyce kwantowej i telekomunikacji.
Wyniki otrzymane w toku niniejszej pracy okre±liªy, w którym kierunku nale»y prowadzi¢ badania, aby zwi¦kszy¢ efektywno±¢ ±wiecenia nanodrutów. W tym celu nale»y
zmniejszy¢ efektywno±¢ tunelowania elektronów z rdzenia do stanów powierzchniowych,
na przykªad poprzez in»ynieri¦ wzrostu otoczki nanodrutu. Innym przyszªym kierunkiem
bada« jest okre±lenie wpªywu ksztaªtu nanodrutu na ekstrakcj¦ z niego fotonów. W szczególno±ci nale»y sprawdzi¢ czy ksztaªt nanodrutu wpªywa na ukierunkowanie emisji wzdªu»
jego osi poprzez efekt ±wiatªowodowy.

Abstract
Nanowires are structures with a diameter of 10−100 nm and a length 10−100 times
larger. In the case of semiconductor nanowires, this shape anisotropy can be employed in
optoelectronic devices such as lasers, sensors or transistors. The fabrication of radial or
axial heterostructures in nanowires increases the range of potential applications of these
nanostructures.
In this thesis zinc telluride nanowires are investigated. Such structures can be used
in optoelectronics in the yellow range of the electromagnetic spectrum, which currently
lacks reliable light sources.
The aim of this work was to study a number of phenomena related to the emission of
light from nanowires. The motivation of these studies was to determine the application
potential of ZnTe nanowires in optoelectronic devices. In order to achieve high eciency
of light emission from nanowires, it is important to investigate non−radiative processes
that limit this eciency. As a part of this work, the mechanisms of these processes were
examined. It has been found that at 5 K the dominant process is the tunneling of electrons
from the nanowire core to the surface states. As the temperature increases, a second
process is activated − exciton interaction with longitudinal optical phonons. Moreover,
multi−body processes were examined in a single nanowire, excited with a strong laser
beam. These studies allowed to determine separately the lifetime of carriers and excitons.
Another goal of this work was to study nanowires with respect to their potential
applications as converters of infrared into visible light. This was possible as a result of
generation of light with a doubled frequency, the so−called second harmonic generation.
With increasing excitation laser wavelength, a huge increase in the intensity of the second
harmonic was observed. For doubled laser energy tuned to the energy of the exciton in
the nanowire, the intensity of the second harmonic was 10000 times larger than for a 100
nm detuning. Moreover, the eect of the nanowire shape anisotropy on the eciency of
the second harmonic generation was observed and quantied.
The photoluminescence properties of axial heterostructures, i.e., the CdTe and CdMnTe quantum dots grown in a nanowire were also examined. The Zeeman splitting anisotropy of excitonic transitions was applied in order to investigate the ground state of a hole
3
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in a quantum dot. It has been found that ground state is a heavy hole state with a small
light hole admixture. The calculations allowed to evaluate the degree of heavy−light hole
mixing in the ground state. These results are important for applications of these nanostructures in quantum information processing and telecommunications.
The results obtained in these work determined the direction in which research should
be continued in order to increase the eciency of light from nanowires. In particular, it
is important to reduce the tunneling rate of electrons from the core to surface states, for
example by nanowire shell growth engineering. Another future research direction is to
determine the impact of the nanowire shape on the extraction of photoluminescence.

Wprowadzenie
Motywacja i cel pracy
Rozwój technik epitaksjalnych umo»liwiª osadzanie warstw o grubo±ci si¦gaj¡cej od
pojedynczych atomów do setek nanometrów. Daªo to mo»liwo±¢ tworzenia materiaªów zªo»onych z warstw, które z jednej strony ró»ni¡ si¦ mi¦dzy sob¡ wªa±ciwo±ciami zycznymi,
a jednocze±nie tworz¡ wspóln¡ struktur¦ krystaliczn¡. Za pomoc¡ technik epitaksjalnych
wytwarzane s¡ niskowymiarowe struktury, które wykorzystywane s¡ nie tylko do celów badawczych, ale stanowi¡ tak»e podstaw¦ dziaªania wielu urz¡dze« dnia codziennego, takich
jak lasery, tranzystory czy odtwarzacze DVD.
Jak zostanie omówione w niniejszej pracy, modykacja wzrostu epitaksjalnego umo»liwia wyhodowanie nanodrutów − struktur charakteryzuj¡cych si¦ du»¡ anizotropi¡ ksztaªtu. Ich dªugo±¢ jest co najmniej 10 razy wi¦ksza od ich ±rednicy. Struktury te s¡ intensywnie badane z punktu widzenia ich mo»liwych zastosowa« w urz¡dzeniach optoelektronicznych: m.in. diodach LED, laserach [1, 2, 3, 4, 5, 6] czy jako sensory substancji
biochemicznych [7, 8, 9, 10]. Z perspektywy zastosowa« nanodrutów jako ¹ródeª ±wiatªa [1, 11, 12, 3, 13, 14, 6] istotne jest uzyskanie wysokiej wydajno±ci ±wiecenia z tych
struktur. W tym celu nale»y zbada¢ ¹ródªa wyst¦powania procesów niepromienistych,
które t¡ wydajno±¢ ograniczaj¡. Jednym ze ¹ródeª procesów niepromienistych jest rekombinacja przez stany powierzchniowe. Proces ten mo»na zminimalizowa¢ pasywuj¡c stany
powierzchniowe nanodrutu. Odbywa si¦ to na przykªad poprzez obhodowanie nanodrutu
póªprzewodnikiem o wi¦kszej przerwie energetycznej ni» materiaª rdzenia [15, 16]. Obhodowanie nanodrutu powoduje zmian¦ wªa±ciwo±ci no±ników pasmowych w jego rdzeniu, na
przykªad wzrost intensywno±ci ±wiecenia [17] czy wzrost ruchliwo±ci elektronów w takich
heterostrukturach [18]. W momencie podejmowania bada«, których rezultaty przedstawiono w niniejszej pracy wiadomo byªo, »e obhodowanie nanodrutów z ZnTe otoczk¡ aktywuje
luminescencj¦ okoªoprzerwow¡ w tych nanodrutach [19]. Natomiast nie byª dokªadnie zbadany mechanizm tej aktywacji, ani jak grubo±¢ otoczki wpªywa na zmian¦ intensywno±ci
±wiecenia nanodrutów. Ponadto, nie byªy dokªadnie zbadane procesy nieliniowe wyst¦puj¡ce w nanodrutach z ZnTe. W szczególno±ci nie byªa zmierzona efektywno±¢ luminescencji
wielofotonowej i drugiej harmonicznej w zale»no±ci od dªugo±ci fali pobudzania czy od po5
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laryzacji ±wiatªa pobudzaj¡cego dla nanodrutów z ZnTe. Zagadnienia te zostan¡ podj¦te
w niniejszej pracy.
Mechanizm wzrostu nanodrutów umo»liwia wytwarzanie nie tylko heterostruktur radialnych, których przykªadem s¡ nanodruty rdze«/otoczka, ale tak»e osiowych. Tak¡ heterostruktur¡ osiow¡ mo»e by¢ wstawka z innego materiaªu w nanodrucie, na przykªad
kropka kwantowa, w której ruch jest skwantowany w trzech wymiarach. W nanodrutach
mo»liwe jest ª¡czenie póªprzewodników o znacznie wi¦kszym niedopasowaniu sieciowym
ni» w przypadku heterostruktur epitaksjalnych [20, 21]. Dodatkowo, mo»liwe jest hodowanie na podªo»u, na którym katalizatory wzrostu nanodrutów osadzone zostan¡ za pomoc¡
litograi wi¡zk¡ elektronow¡. Pozwala to na kontrol¦ rozmiaru i poªo»enia kropek. Mo»liwe
jest zatem wytworzenie matrycy nanodrutów zawieraj¡cych kropki o dobrze okre±lonych
rozmiarach. Jest to niew¡tpliwie istotna zaleta w porównaniu do wzrostu epitaksjalnego
kropek, w którym utrudnione jest ich pozycjonowanie i sterowanie ich morfologi¡. Nale»y
spodziewa¢ si¦, »e kropki w nanodrutach b¦d¡ bardziej symetryczne w porównaniu do
kropek epitaksjalnych, gdy» b¦d¡ przyjmowaªy ksztaªt nanodrutu. Rzeczywi±cie, symetryczny ksztaªt pozwoliª na zaobserwowanie wi¦kszego stopnia spl¡tania par fotonów dla
kropek w nanodrutach w porównaniu do kropek epitaksjalnych [22]. Dodatkow¡ zalet¡
jest mo»liwo±¢ ukierunkowania emisji z kropki wzdªu» osi nanodrutu, co powoduje zwi¦kszenie wydajno±ci zbierania fotonów z takiej nanostruktury [23, 24]. Pokazano, »e jest
mo»liwe wyhodowanie kropki kwantowej z CdTe w nanodrucie z ZnTe [25]. Natomiast
dla kropek z CdTe wyhodowanych w nanodrutach nie byªo wiadomo jak ich wªa±ciwo±ci
fotoluminescencyjne ró»ni¡ si¦ od kropek epitaksjalnych z tych samych materiaªów.
Z innej strony, w pracach [26, 27] pokazano, »e w ogólno±ci czy to w kropce epitaksjalnej czy wyhodowanej w nanodrucie stan podstawowy dziury mo»e by¢ ci¦»ko− lub
lekkodziurowy w zale»no±ci od morfologii kropki. W szczególno±ci, w wyniku asymetrii
ksztaªtu kropki lub anizotropii jej napr¦»enia stany ci¦»kodziurowe mog¡ miesza¢ si¦ z
lekkimi [28, 29, 30, 31]. Zatem, nale»aªo znale¹¢ tak¡ technik¦ eksperymentaln¡, która
pozwoli na zbadanie stanu podstawowego dziury w kropce wyhodowanej w nanodrucie.
Celem niniejszej pracy jest zbadanie wªa±ciwo±ci optycznych nanodutów typu rdze«/
otoczka z (Zn,Mn)Te/ZnMgTe oraz nanodrutów z tych materiaªów zawieraj¡cych kropki
kwantowe z CdTe i CdMnTe. Zostanie okre±lona morfologia i g¦sto±¢ wyhodowanych nanostruktur, a nast¦pnie zostan¡ przeprowadzone pomiary optyczne. Gªównym stosowanym
narz¦dziem badawczym s¡ techniki fotoluminescencyjne.
W szczególno±ci celem pracy jest:

• Scharakteryzowanie fotoluminescencji z pojedynczych nanodrutów w zale»no±ci od
grubo±ci otoczki, koncentracji Mn w rdzeniu i Mg w otoczce.

• Zbadanie ¹ródeª wyst¦powania procesów niepromienistych w nanodrutach z ZnTe/
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ZnMgTe oraz wyznaczenie czasów »ycia no±ników i ekscytonów w tych nanostrukturach.

• Zbadanie efektywno±ci generacji drugiej harmonicznej w nanodrutach z ZnTe/ZnMgTe
w zale»no±ci od dªugo±ci fali pobudzania i od polaryzacji ±wiatªa pobudzaj¡cego nanodrut.

• Porównanie wªa±ciwo±ci fotoluminescencyjnych kropek z CdTe i CdMnTe wyhodowanych w nanodrutach z kropkami epitaksjalnymi z tych samych materiaªów.

• Zbadanie charakteru stanu podstawowego dziury w kropce kwantowej z CdMnTe
wyhodowanej w nanodrucie z ZnTe.

Ukªad pracy
Praca skªada si¦ z 8 rozdziaªów, jej ukªad jest nast¦puj¡cy.

• Rozdziaª 1 zawiera wprowadzenie w tematyk¦ poruszan¡ w dalszej cz¦±ci pracy.
Opisano w nim podstawowe wªa±ciwo±ci tellurku cynku, póªprzewodnika z którego
zostaªy wykonane nanodruty oraz wªa±ciwo±ci póªprzewodników póªmagnetycznych.
Omówiono tak»e podstawowe wªa±ciwo±ci struktur niskowymiarowych: nanodrutów
i kropek kwantowych, a tak»e opisano mechanizm generacji drugiej harmonicznej,
czyli ±wiatªa o podwojonej cz¦sto±ci w stosunku do cz¦sto±ci lasera pobudzaj¡cego.

• Rozdziaª 2 po±wi¦cony jest technikom pomiarowym. Opisano w nim skaningowy mikroskop elektronowy, który posªu»yª do zbadania morfologii i g¦sto±ci nanodrutów.
Nast¦pnie opisano techniki pomiarowe stosowane w optycznych badaniach nanostruktur, takie jak katodoluminescencj¦, fotoluminescencj¦ w pracy ci¡gªej, w polu
magnetycznym, fotoluminescencj¦ rozdzielon¡ czasowo oraz pomiar emisji drugiej
harmonicznej. Ka»da z wy»ej wymienionych technik wymagaªa specjalnego przygotowania próbek, co zostaªo opisane w osobnym podrozdziale.

• W rozdziale 3 opisano wyniki pomiarów fotoluminescencji nanodrutów typu rdze«/
otoczka z (Zn,Mn)Te/ZnMgTe wyhodowanych na GaAs. Scharakteryzowano fotoluminescencj¦ z pojedynczych nanodrutów w zale»no±ci od grubo±ci otoczki, koncentracji Mn w rdzeniu i Mg w otoczce.

• Rozdziaª 4 po±wi¦cony jest pomiarom dynamiki fotoluminescencji z nanodrutów.
Zbadano czasy »ycia ekscytonów w funkcji grubo±ci otoczki nanodrutu. Scharakteryzowano procesy rekombinacji niepromienistej. Pomiary przeprowadzone na pojedynczym nanodrucie pozwoliªy wyznaczy¢ osobno czas »ycia no±ników i ekscytonów
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WPROWADZENIE
w tych nanostrukturach oraz zaobserwowa¢ zjawiska wywoªane obecno±ci¡ du»ej g¦sto±ci no±ników: renormalizacj¦ przerwy energetycznej i fotoluminescencj¦ z plazmy
elektronowo−dziurowej.

• W rozdziale 5 przedstawiono wyniki pomiarów generacji drugiej harmonicznej przeprowadzone na zespole nanodrutów i drutach pojedynczych. Zbadano efektywno±¢
generacji drugiej harmonicznej i luminescencji wielofotonowej w zale»no±ci od dªugo±ci fali pobudzania i od polaryzacji ±wiatªa pobudzaj¡cego nanodrut.

• W rozdziale 6 porównano wªa±ciwo±ci fotoluminescencyjne kropek z CdTe i CdMnTe
wyhodowanych w nanodrutach z kropkami epitaksjalnymi z tych samych materiaªów. Przedstawiono wst¦pn¡ identykacj¦ przej±¢ optycznych dla kropek wyhodowanych w nanodrutach.

• W rozdziale 7 opisano wyniki pomiarów mikrofotoluminescencji kropek kwantowych
z CdMnTe wyhodowanych w nanodrutach. Pomiary przeprowadzono w polu magnetycznym przykªadanym równolegle lub prostopadle do osi wzrostu nanodrutu, czyli
do osi wzrostu kropki kwantowej. Anizotropia rozszczepienia Zeemana ekscytonu
zostaªa wykorzystana do zbadania charakteru stanu podstawowego dziury w kropce
kwantowej.

• W rozdziale 8 podsumowano najwa»niejsze uzyskane wyniki i przedstawiono mo»liwo±ci dalszych bada«.
Prac¦ zamyka dorobek naukowy autorki rozprawy.

Rozdziaª 1
Wybrane zagadnienia dotycz¡ce
badanych materiaªów
Rozdziaª ten zawiera wprowadzenie w zagadnienia poruszane w dalszej cz¦±ci pracy.
Zostan¡ w nim przedstawione podstawowe wªa±ciwo±ci tellurku cynku − póªprzewodnika,
z którego zostaªy wykonane nanodruty oraz zostan¡ opisane wybrane wªa±ciwo±ci nanodrutów, kropek kwantowych i póªprzewodników póªmagnetycznych. Ponadto, zostanie
omówiony proces generacji drugiej harmonicznej.

1.1

Wªa±ciwo±ci ZnTe

Tellurek cynku jest zwi¡zkiem póªprzewodnikowym zbudowanym z pierwiastków grup
II i VI. Charakteryzuje si¦ prost¡ przerw¡ energetyczn¡ znajduj¡c¡ si¦ w punkcie Γ strefy
Brillouina. Jego przerwa energetyczna wynosi 2.39 eV w 2 K [32]. Schematyczna struktura
pasmowa w pobli»u przerwy energetycznej zostaªa przedstawiona na rysunku 1.1. Pasmo
przewodnictwa ze wzgl¦du na spin jest dwukrotnie zdegenerowane (dwa podpasma o spinie ± 1/2). Pasmo walencyjne zbudowane jest z podpasma dziur ci¦»kich (hh) o rzucie
caªkowitego momentu p¦du na o± kwantyzacji (spinie) j=± 3/2, dziur lekkich (lh) o j=±
1/2 oraz pasma dziur odszczepionych, przesuni¦tego w dóª skali energetycznej na skutek
oddziaªywania spinowo−orbitalnego. Energia tego rozszczepienia (∆SO ) wynosi 0.97 eV
w 80 K [32]. Zatem, w pobli»u punktu Γ w ZnTe wyst¦puje 8 podpasm: 2 elektronowe, 2
dziur ci¦»kich, 2 dziur lekkich i 2 pasma dziur odszczepionych. Tellurek cynku w warunkach normalnych (ci±nienia 1013 hPa, temperatury 0◦ C i przyspieszenia ziemskiego≈9.81
m/s2 ) krystalizuje w strukturze blendy cynkowej. Schemat tej struktury zostaª przedstawiony na rys. 1.2. Zbudowana jest ona z ukªadu dwóch sieci regularnych powierzchniowo
centrowanych (fcc ang. face

centered cubic ). Jedna sie¢ zawiera atomy cynku, druga atomy

telluru. Jedna z sieci jest przesuni¦ta wzdªu» gªównej przek¡tnej sze±cianu o 1/4 jej dªugo9
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Eg

ΔSO

hh
lh
pasmo dziur
odszczepionych

Rysunek 1.1: Schemat struktury pasmowej ZnTe w pobli»u punktu Γ, ∆SO − rozszczepienie
spinowo−orbitalne, Eg − przerwa energetyczna, lh− dziury lekkie, hh− dziury ci¦»kie.
±ci. Staªa sieci mi¦dzy tymi samymi atomami w temperaturze pokojowej wynosi a0 =6.10
Å[34]. Wyst¦powanie w strukturze blendy cynkowej atomów dwóch ró»nych pierwiastków
powoduje obni»enie symetrii sieci. Konsekwencj¡ tego jest mi¦dzy innymi brak ±rodka
inwersji.
Tellurek cynku wykorzystywany jest do wytwarzania struktur niskowymiarowych: studni, drutów i kropek kwantowych. Prosta przerwa energetyczna powoduje, »e materiaª ten
jest dobrym kandydatem do zastosowa« w optoelektronice i fotonice [35, 36, 14]. Umieszczenie emiterów ze zwi¡zków kadmu i telluru np. w postaci kropki kwantowej z CdTe
wewn¡trz bariery z ZnTe umo»liwia dodatkow¡ funkcjonalizacj¦ tego materiaªu. Takie
struktury mog¡ zosta¢ wykorzystane w optoelektronice w »óªtym zakresie widma ±wiatªa
elektromagnetycznego, gdzie brakuje w obecnej chwili spójnych ¹ródeª ±wiatªa.

1.2

Ekscyton

W krysztale póªprzewodnika dziura w pa±mie walencyjnym i elektron w pa±mie przewodnictwa mog¡ tworzy¢ stan zwi¡zany zwany ekscytonem. Wyró»niane s¡ dwa rodzaje
ekscytonów, ekscytony Frenkla i Wanniera−Motta. Ekscytony Frenkla s¡ silnie zlokalizowane w komórce elementarnej krysztaªu lub jednego atomu. Sa one typowe dla póªprze-

Wurtzite was and is the name of the β-ZnS modification - the hexagonal
ter the French
chemist C. A. Wurtz (* 1817, † 1884), which gives
us an
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Rysunek 1.2: Struktura blendy cynkowej. Niebieskie kóªka − atomy telluru, pomara«czowe

Wur
Zinc blende or sphalerite
or hexagon
or
Diamond
structure
wodników organicznych. Natomiast w póªprzewodnikach nieorganicznych najcz¦±ciej rozRed lines are not
− atomy cynku. Rysunek pochodzi ze strony [33].

wa»ane s¡ ekscytony Wanniera−Motta, które s¡ sªabo zlokalizowane (ich orbita obejmuje
wiele komórek elementarnych). Zagadnienia opisane w niniejszej pracy dotycz¡ ekscyto-

nów Wanniera−Motta, opisanych poni»ej.
f course we
see immediately that what many call Zinc blende or sphaler
Ekscyton jest to para dwóch kwazicz¡stek (elektronu i dziury) zwi¡zana przyci¡gaoms in theniem
base:
atom A at (0,0,0,) and atom B at (½, ½, ½). Wurtzite,
kulombowskim, która tworzy ukªad analogiczny do atomu wodoru. Jest to rodzaj
..find it out wzbudzenia
yourselve!!!
atoms
in the
base.
Check
the
links about latti
krysztaªu,...
które
mo»e przenosi¢
energi¦
i powodowa¢
emisj¦
promieniowania
elektromagnetycznego. Ekscyton tworzy sie najcz¦±ciej w wyniku wzbudzenia póªprzettices in particular.
wodnika ±wiatªem o energii wi¦kszej od energii przerwy energetycznej. Jest kwazicz¡stk¡

qually of course
noticeodbywa
that si¦we
have
close elektronu
packing,
i.e.powoduj¡c
we simply ha
nietrwaª¡.we
Jej anihilacja
poprzez
rekombinacj¦
i dziury,
emisj¦ fotonustacking.
lub fononów. Ruch ekscytonu dobrze daje si¦ opisa¢ w przybli»eniu wodoase, or a ABAB...
ropodobnym. W ten sposób otrzymuje si¦ seri¦ stanów analogicznych do stanów atomu

rom the viewpoint
wodoru [37]. of tetrahedrally coordinated bond angles, it is simply a
Energia ekscytonu, Ex dana jest przez [38]:
—/ ).
Ex = Eg +

~2
h̄2 K
− EB
2(m∗e + m∗h )

gdzie:

~ wektor falowy ekscytonu,
K−
Eg − energia przerwy energetycznej póªprzewodnika,

(1.1)
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m∗e − masa efektywna elektronu,
m∗h − masa efektywna dziury,
EB − energia wi¡zania ekscytonu.
EB zdeniowana jest przez staª¡ Rydberga R = 13.6 eV:
Rµ∗
EB =
m0 ε2 n2

(1.2)

gdzie:

µ∗ − zredukowana masa efektywna ukªadu elektron−dziura
ε− przenikalno±¢ dielektryczna póªprzewodnika,

1
µ∗

=

1
m∗e

+

1
,
m∗h

m0 − masa spoczynkowa elektronu,
n− gªówna liczba kwantowa zwi¡zana ze stanem ekscytonu, n =1 (stan s), n =2 (stan
p)...
W strukturach niskowymiarowych na skutek silniejszego zwi¡zania przestrzennego
elektronu i dziury w porównaniu do materiaªów obj¦to±ciowych, energia wi¡zania ekscytonów ulega zwi¦kszeniu nawet kilkakrotnie.
Przestrzenny rozmiar ekscytonu podawany jest przez jego promie« Bohra, aB [38]:

aB =

aH ε
µ∗

(1.3)

gdzie:

aH −promie« Bohra dla atomu wodoru, aH =

h2
πe2

z ªadunkiem elektronu e i staª¡

Plancka h.
Ze wzgl¦du na maª¡ warto±¢ µ∗ w porównaniu do masy swobodnego elektronu i du»e
warto±ci ε dla typowych póªprzewodników, aB jest znacznie wi¦kszy ni» aH , który wynosi
0.5 Å[39]. Warto±i EB i aB dla kilku wybranych póªprzewodników zebrano w tabeli 1.1.
póªprzewodnik

EB (meV)

aB (nm)

InP

5.1

11.3

GaAs

4.9

11.2

CdTe

11

10

ZnSe

19.9

4.5

ZnTe

13

5.6

Tabela 1.1: Energie wi¡zania ekscytonów, EB i promie« Bohra ekscytonu, aB dla wybranych póªprzewodników [40, 41, 42, 43, 44].

1.3

Nanodruty

Je»eli naªo»ymy ograniczenie przestrzenne na ruch no±ników w krysztale obj¦to±ciowym to otrzymamy struktur¦ o nowych wªa±ciwo±ciach. Takie ograniczenie mo»emy na-
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ªo»y¢ w jednym, dwu lub trzech wymiarach. Powstan¡ w ten sposób odpowiednio studnie
kwantowe, nanodruty i kropki kwantowe. Ograniczenie przestrzenne ruchu no±ników zachodzi gdy grubo±¢ studni, rozmiar nanodrutów b¡d¹ kropek kwantowych jest porównywalny lub mniejszy ni» dªugo±¢ fali de Broglie'a elektronu. Zachodzi wtedy kwantowanie
stanów energetycznych w tym kierunku. Konsekwencj¡ obni»onej wymiarowo±ci jest zmiana funkcji g¦sto±ci stanów, ρDOS (ang. density of states, DOS). Wpªyw efektu uwi¦zienia
no±ników ªadunku na g¦sto±¢ stanów zostaª przedstawiony na rys. 1.3. Dla póªprzewodni-

3D
ρDOS

2D
ρDOS

~

E1/2

E0

= const.

ρDOS

~

E

(b)

0D

ρDOS

~

E

(a)

1D
E-1/2

~ δ(E)

E

(c)

E

(d)

Rysunek 1.3: Zale»no±¢ funkcji g¦sto±ci stanów ρDOS od energii (E ) dla materiaªów: (a)
obj¦to±ciowych, (b) dwuwymiarowych (studnia kwantowa), (c) jednowymiarowych (drut
kwantowy), (d) zerowymiarowych (kropka kwantowa).
ka trójwymiarowego g¦sto±¢ stanów jest proporcjonalna do pierwiastka z energii no±nika
(E ). Dla ukªadów o wymiarowo±ci mniejszej ni» 3, ρDOS (E) przestaje by¢ funkcj¡ ci¡gª¡
i przyjmuje zale»no±¢ pokazan¡ na rys. 1.3 ((b)−(d)).
Wraz ze zmniejszeniem wymiarowo±ci nie tylko zmienia si¦ funkcja g¦sto±ci stanów,
ale równie» energia wi¡zania ekscytonu w strukturze ulega zwi¦kszeniu, co oznacza, »e
ekscytony w strukturach niskowymiarowych s¡ bardziej stabilne w porównaniu do materiaªów obj¦to±ciowych. Zmniejszenie wymiarowo±ci nanostruktur, a zatem zmiana postaci
funkcji ª¡cznej g¦sto±ci stanów istotnie wpªywa na parametry opartych na nich urz¡dze«.
Na przykªad prowadzi do zwi¦kszenia wydajno±ci laserów póªprzewodnikowych [45].
Dwa gªówne podej±cia stosowane do wytwarzania nanostruktur to metody top−down
i bottom−up. Top−down, czyli "z góry do doªu" polega na zmniejszeniu wymiarowo±ci
materiaªu obj¦to±ciowego za pomoc¡ np. metod litogracznych. W podej±ciu bottom−up
nanostruktury budowane s¡ od podstaw, atom po atomie. W tym celu stosuje si¦ elektrochemiczne osadzanie [46], osadzanie z fazy gazowej (ang. chemical vapour deposition,
CVD) [47, 48] czy epitaksj¦ z wi¡zek molekularnych (ang. molecular beam epitaxy, MBE)
[49].
Niniejsza praca dotyczy zjawisk zycznych zachodz¡cych w nanodrutach z ZnTe oraz
w kropkach z CdTe i CdMnTe wyhodowanych w nanodrutach z ZnTe z wykorzystaniem
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mechanizmu wzrostu para−ciecz−ciaªo staªe (ang. vapour-liquid-solid, VLS) [50] za pomoc¡ MBE. Poni»ej zostanie przedstawiony opis tej metody.
Mechanizm VLS zastosowano po raz pierwszy w 1964 roku do wzrostu "w¡sów" (ang.
whiskers) krzemowych. Schemat tego mechanizmu zostaª przedstawiony na rys. 1.4. Na

(a)

(b)

Au

Au

(c)
ZnTe

(d)
ZnMgTe

Si
Rysunek 1.4: Mechanizm wzrostu nanodrutów z ZnTe metod¡ VLS. (a) Podªo»e krzemowe
z napylon¡ warstw¡ zªota. (b) Podªo»e z katalizatorami wzrostu nanodrutów − kroplami
zbudowanymi z eutektycznego stopu zªota z krzemem. (c) Kropla w postaci eutektyki
przesycana tellurem i cynkiem − wzrost nanodrutu. (d) Nanodrut obhodowany dodatkow¡
warstw¡ − otoczk¡ z ZnMgTe.
podªo»e, krzemowe lub z arsenku galu w przypadku badanych nanodrutów zostaje napylona cienka warstwa zªota (rys. 1.4 (a)). W wyniku podgrzania warstwy tworz¡ si¦ krople
(rys. 1.4 (b)), zbudowane z eutektycznego stopu − pªynnej mieszaniny zªota z galem lub
zªota z krzemem w zale»no±ci od zastosowanego podªo»a. Krople te s¡ katalizatorami
wzrostu nanodrutów. Faza gazowa dostarczana jest do podªo»a w postaci strumieni wi¡zek molekularnych: telluru i cynku. Na powierzchni katalizatorów dochodzi do adsorpcji
tych reagentów. Po osi¡gni¦ciu stanu przesycenia reagentów w ciekªych kroplach nast¦puje krystalizacja nanodrutu pod katalizatorem w zª¡czu z ciaªem staªym (rys. 1.4 (c)).
Dªugo±¢ nanodrutu jest kontrolowana za pomoc¡ temperatury i czasu otwarcia komórek efuzyjnych. Zmniejszenie temperatury wzrostu prowadzi do wymro»enia eutektyki i
do wzrostu radialnego nanodrutu. W ten sposób mo»na obhodowa¢ nanodrut otoczk¡ z
innego póªprzewodnika, na przykªad materiaªem z ZnMgTe w przypadku badanych nanodrutów (rys. 1.4 (d)). Otoczka wpªywa na wªa±ciwo±ci no±ników pasmowych w rdzeniu
nanodrutu. W szczególno±ci, ze wzgl¦du na pasywacj¦ stanów powierzchniowych, zaobserwowano wzmocnienie ±wiecenia z nanodrutów [51, 19] czy wzrost ruchliwo±ci elektronów
[52, 18] w nanodrutach typu rdze«/otoczka.
Nanodruty charakteryzuj¡ si¦ du»¡ anizotropi¡ ksztaªtu, która powoduje, »e emitowane ±wiatªo jest silnie spolaryzowane liniowo. Anizotropia polaryzacji liniowej wynika
z kontrastu staªych dielektrycznych pomi¦dzy drutem a otoczeniem. Konsekwencj¡ tego
jest tªumienie skªadowej prostopadªej (do osi dªugiej nanodrutu) pola elektrycznego fali
pobudzaj¡cej rozchodz¡cego si¦ wewn¡trz nanodrutu (E⊥ ), skªadowa za± równolegªa pola
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elektrycznego (Ek ) pozostaje bez zmian [53, 54]. Dla nanodrutu o grubo±ci du»o mniejszej
ni» dªugo±¢ fali ±wiatªa, skªadowe fali elektromagnetycznej wewn¡trz nanodrutu (E⊥ , Ek )
dane s¡ przez:

E⊥ =

2εm
· E0⊥
εN W + εm

(1.4)

Ek = E0k

(1.5)

gdzie:

εN W − staªa dielektryczna nanodrutu,
εm − staªa dielektryczna otoczenia,
E0k (E0⊥ )− skªadowa równolegªa (prostopadªa) pola elektrycznego fali pobudzaj¡cej
~0 ).
nanodrut (E
Stopie« polaryzacji liniowej (ρ) jest zdeniowany przez:

ρ=

Ik − I⊥
Ik + I⊥

(1.6)

gdzie Ik (I⊥ ) oznacza intensywno±¢ emisji spolaryzowanej równolegªe (prostopadle) do osi
nanodrutu. Wiedz¡c »e: Ik ∼ |Ek |2 i I⊥ ∼ |E⊥ |2 , stopie« polaryzacji z uwzgl¦dnieniem
staªych dielektrycznych wynosi zatem:

ρ=

|εN W + εm |2 − 4|εm |2
|εN W + εm |2 + 4|εm |2

(1.7)

Pokazano, »e nanodruty posiadaj¡ce du»y stopie« polaryzacji liniowej (np. dla nanodrutów z InP 91%, a z AlGaAs 72%) mog¡ zosta¢ wykorzystane w urz¡dzeniach optycznych takich jak: lasery, fotodetektory [54] czy diody emituj¡ce ±wiatªo [13].

1.4

Kropki kwantowe

Kropkami kwantowymi nazywamy obiekty, w których ruch no±ników jest ograniczony
barierami potencjaªu we wszystkich trzech wymiarach. Konsekwencj¡ ograniczenia jest
caªkowita kwantyzacja energii tych ukªadów, podobnie jak w atomach. W zwi¡zku z tym
kropki kwantowe nazywane s¡ cz¦sto sztucznymi atomami. W przeciwie«stwie jednak do
naturalnych atomów, w kropce kwantowej mo»na regulowa¢ ró»nice pomi¦dzy poziomami
energetycznymi za pomoc¡ rozmiaru, ksztaªtu kropki, a tak»e jej otoczenia, które odpowiada za wysoko±¢ bariery potencjaªu. G¦sto±¢ stanów w postaci delty Diraca (rys. 1.3
(d)), znajduj¡cej si¦ w energiach odpowiadaj¡cych dyskretnym energiom stanów elektronowych, powoduje wzrost intensywno±ci luminescencji z tych struktur, gdy» proces rozpraszania no±ników na fononach jest osªabiony. W zwi¡zku z dyskretn¡ g¦sto±ci¡ stanów
elektronowych brakuje stanów ko«cowych, do których rozpraszanie mogªoby nast¡pi¢.
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Potencjaª wewn¡trz kropki (V ), dla kierunku wzrostu (o± z ) dany jest przez prostok¡tny potencjaª studni kwantowej. Dla kierunku w pªaszczy¹nie (o± x i y ), potencjaª mo»na
przybli»y¢ potencjaªem parabolicznym w postaci dwuwymiarowego oscylatora harmonicznego o cz¦sto±ci ω :

V (x, y) = V0 + m∗ ω 2 (x2 + y 2 )

(1.8)

gdzie m∗ jest mas¡ efektywn¡ no±nika. Rozwi¡zaniem dwuwymiarowego oscylatora harmonicznego jest spektrum energetyczne w postaci:
(1.9)

E(nx , ny ) = h̄ω(nx + ny + 1)
gdzie n jest orbitaln¡ liczb¡ kwantow¡, a h̄ zredukowan¡ staª¡ Plancka.

Elektrony uwi¦zione w kropce tworz¡ struktur¦ powªokow¡. Analogicznie do zyki atomowej kolejne stany oznaczone s¡ jako: s, p, d, f ... Po uwzgl¦dnieniu spinu degeneracja
kolejnych powªok wynosi 2, 4, 6, 8... Schemat struktury powªokowej kropki kwantowej z

Energia

uwzgl¦dnieniem spinu zostaª przedstawiony na rys. 1.5. Kolejne poziomy opisane s¡ przez

|2, -2

|2, 0

d

|2, 2

p
|1, -1

|1, 1

s
|0, 0

pasmo przewodnictwa
Rysunek 1.5: Struktura powªokowa kropki kwantowej z uwzgl¦dnieniem spinu.
orbitaln¡ liczb¦ kwantow¡ n=0, 1, 2... i magnetyczn¡ liczb¦ kwantow¡ mz =−n,...,n. W
reprezentacji |n, mz i, |0, 0i oznacza stan podstawowy (powªoka s), |1, −1i i |1, 1i − pierwszy stan wzbudzony (powªoka p), |2, −2i, |2, 0i, |2, 2i − drugi stan wzbudzony (powªoka

d) itd.
Gdy tylko powªoka s jest obsadzona, w kropce mo»liwe jest wytworzenie jednego z
czterech kompleksów ekscytonowych. S¡ to ekscyton neutralny (X− elektron w pa±mie
przewodnictwa i dziura w pa±mie walencyjnym), biekscyton (2X−dwa elektrony i dwie
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dziury) czy trion (CX ), naªadowany ujemnie (X − −dwa elektrony i dziura) lub dodatnio
(X + − dwie dziury i elektron).
Przykªadowe konguracje kompleksów ekscytonowych w kropce kwantowej zostaªy
przedstawione na rys. 1.6. Przej±cia optyczne dla ka»dego z tych stanów zachodz¡ w innej

p
s
s
p

X

X-

X+

2X

2X-

Rysunek 1.6: Przykªadowe konguracje kompleksów ekscytonowych w kropce kwantowej:

X− ekscyton neutralny, X − − ekscyton naªadowany ujemnie, X + − ekscyton naªadowany
dodatnio, 2X− biekscyton, 2X − − biekscyton naªadowany ujemnie. Elektron zostaª oznaczony niebieskim kóªkiem, dziura czerwonym, s, p− powªoki. Parabole obrazuj¡ potencjaª
w pªaszczy¹nie kropki.

energii, która zale»y od siªy oddziaªywa« kulombowskich oraz oddziaªywania wymiany
mi¦dzy no±nikami w stanie pocz¡tkowym i ko«cowym przej±cia optycznego. Na rys. 1.7
zostaªo przedstawione widmo fotoluminescencji z pojedynczej kropki z CdTe wyhodowanej
w barierze z ZnTe. Widmo to skªada si¦ z kilku ostrych linii emisyjnych. Linie te tworz¡
w widmie sekwencj¦, w której EX > EX + > EX − > E2X , gdzie Ez to energia emisji dla
kompleksu z . Wzgl¦dne poªo»enie energetyczne poszczególnych linii emisyjnych zale»y od
rozmiarów kropki kwantowej czy jej skªadu chemicznego [55].
Na podstawie zale»no±ci intensywno±ci fotoluminescencji od mocy pobudzania i analizy
poªo»enia spektralnego linii w widmie mo»na wst¦pnie zidentykowa¢ przej±cia optyczne w
kropkach z CdTe [57, 58, 59]. Dla niskich mocy pobudzania emisja ekscytonu neutralnego
jest proporcjonalna do liczby pobudzanych przez laser i wychwytywanych przez kropk¦
par elektron−dziura. Zatem, intensywno±¢ przej±¢ ekscytonowych od mocy dla X jest
w przybli»eniu liniowa. W przypadku 2X intensywno±¢ emisji zmienia si¦ kwadratowo
z moc¡. Zwi¦kszaj¡c moc pobudzania obserwuje si¦ nasycenie intensywno±ci kolejnych
linii emisyjnych. W szczególno±ci, linia zwi¡zana z X nasyca si¦ dla ni»szych mocy ni»
linia zwi¡zana z CX lub 2X . Dodatkowo poprzez pomiary korelacji pomi¦dzy fotonami
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Rysunek 1.7: Widmo mikrofotoluminescencji z pojedynczej epitaksjalnej kropki z CdTe.
Na rys. oznaczono przej±cia: X− ekscytonu neutralnego, CX i CX 0 − ekscytonów naªadowanych o przeciwnych znakach, XX− biekscytonu. Widmo pochodzi z pracy [56].
emitowanymi w poszczególnych liniach mo»liwe jest okre±lenie mechanizmów pobudzania
kropek kwantowych [56].

1.4.1

Wytwarzanie kropek kwantowych

Jedn¡ z metod wytwarzania kropek kwantowych jest wzrost epitaksjalny w procesie
samoorganizacji. Na póªprzewodnikowe podªo»e o mniejszej staªej sieci nanoszony jest póªprzewodnik o wi¦kszej staªej sieci. Niedopasowanie staªych sieci miedzy tymi dwoma póªprzewodnikami wynosi kilka procent [60]. Powoduje to nagromadzenie energii elastycznej
i napr¦»enie nanoszonej warstwy. W pewnym momencie zakumulowana energia elastyczna zmniejsza si¦ kosztem energii powierzchniowej: wi¡zania atomowe ulegaj¡ zerwaniu i
ukªad przeorganizowuje si¦ w trójwymiarowe wyspy, czyli kropki kwantowe, które znajduj¡ si¦ na dwuwymiarowej warstwie zwil»aj¡cej. Przej±cie od struktury dwuwymiarowej
do ukªadu wysp nazywane jest przej±ciem Stranskiego−Krastanova [61, 60]. Ostatni etap
wzrostu kropek polega na ich przykryciu materiaªem bariery. Pozwala to polepszy¢ ich
wªa±ciwo±ci optyczne poprzez eliminacj¦ efektów powierzchniowych.
Zalet¡ samoorganizuj¡cych si¦ kropek jest ich dobra struktura krystaliczna (brak defektów na brzegach) oraz w¡skie linie spektralne [62, 56, 59]. Metoda ta nie wymaga
precyzyjnego nanoszenia elektrod czy trawienia. Dodatkowo, w procesie wzrostu mo»na
bezpo±rednio obserwowa¢ wzrost kropek przy u»yciu dyfrakcji odbiciowej wysokoenergetycznych elektronów na powierzchni próbki (ang. reection high energy electron diffraction, RHEED). Z kolei wad¡ jest du»y rozrzut ich rozmiarów oraz niekontrolowane
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rozmieszczenie na powierzchni, które wynika ze spontanicznego charakteru tworzenia si¦.
Problemem jest równie» niska efektywno±¢ kolekcji fotonów z kropek samoorganizuj¡cych
si¦, które emituj¡ fotony w peªen k¡t bryªowy. Cz¦±¢ emitowanych fotonów ulega caªkowitemu wewn¦trznemu odbiciu na granicy krysztaªu, a cz¦±¢ zostaje pochªoni¦ta przez
podªo»e. W zwi¡zku z tym efektywno±¢ zbierania fotonów wynosi kilka procent. Jedn¡ z
metod rozwi¡zania tego problemu jest wyhodowanie kropki wewn¡trz drutu kwantowego
uzyskiwanego w procesie VLS.

Kropka kwantowa w nanodrucie
Proces wbudowania kropki w struktur¦ nanodrutu odbywa si¦ w komorze do epitaksji
z wi¡zek molekularnych. W momencie wzrastania nanodrutu komórki efuzyjne z pierwiastkami buduj¡cymi nanodrut s¡ zamykane, a otwierane s¡ komórki z pierwiastkami, z
których zbudowana jest kropka kwantowa. Rozmiar kropki jest kontrolowany za pomoc¡
temperatury i czasu otwarcia komórek efuzyjnych.
W pracy [63] wyhodowano kropki w pozycjonowanych nanodrutach, których katalizatory wytworzono za pomoc¡ litograi elektronowej. Uzyskano w ten sposób regularn¡ sie¢
kropek, która zostaªa przedstawiona na rys. 1.8 (a). W ten sposób mo»na kontrolowa¢ w
procesie wzrostu rozmiar i poªo»enie kropki. Inn¡ zalet¡ hodowania kropki w nanodrucie

(b)
Rysunek 1.8: Zdj¦cia ze skaningowego mikroskopu elektronowego przedstawiaj¡ce (a) pozycjonowane nanodruty z InP zawieraj¡ce kropk¦ z InAsP. Skala to 1 µm. Rysunek pochodzi z pracy [63]. (b) Nanodrut z GaAs wyhodowany na zªotej warstwie pokrytej SiO2 .
Czerwonym trójk¡tem oznaczono poªo»enie kropki kwantowej z InAs. Rysunek pochodzi
z pracy [23].
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jest mo»liwo±¢ umieszczenia kilku kropek wzdªu» jego osi [64] w celu zbadania np. ich
elektronicznego sprz¦»enia.
Claudon i wspóªpracownicy pokazali, »e efektywno±¢ zbierania ±wiatªa z kropek w
nanodrutach mo»e by¢ wi¦ksza w porównaniu do kropek epitaksjalnych [23]. Poprzez odpowiedni¡ in»ynieri¦ ksztaªtu nanodrutu uzyskali efektywno±¢ zbierania fotonów powy»ej
70% dla kropki z InAs wyhodowanej w nanodrucie z GaAs. Za pomoc¡ trawienia zdeniowano nanodrut zawieraj¡cy kropk¦ kwantow¡. Nast¦pnie aby zmaksymalizowa¢ efektywno±¢ zbierania pojedynczych fotonów, nanodrutowi nadano "zatemperowany" ksztaªt - jego koniec zw¦»aª sie ku górze, co pozwoliªo na uzyskanie bardziej ukierunkowanej emisji. W
rezultacie zwi¦kszyli efektywno±¢ zbierania pojedynczych fotonów ponad 30-krotne wzgl¦dem zwykªych struktur epitaksjalnych i o mniej wi¦cej czynnik 2 wzgl¦dem planarnych
struktur fotonicznych. Zdj¦cie ze skaningowego mikroskopu elektronowego wytworzonego
urz¡dzenia zostaªo pokazane na rys. 1.8 (b). Czerwonym trójk¡tem oznaczono miejsce, w
którym kropka zostaªa wbudowana w struktur¦ nanodrutu. Inn¡ zalet¡ hodowania kropek
w nanodrutach jest mo»liwo±¢ wyhodowania struktury z »¡danym podstawowym stanem
dziurowym (lekkodziurowym lub ci¦»kodziurowym) [27, 65]. W pracy [27] pokazano, »e
wraz ze wzrostem wysoko±ci kropki kwantowej zmienia si¦ charakter podstawowego stanu
dziurowego z ci¦»ko− na lekkodziurowy. Kropki kwantowe o lekkodziurowym stanie ekscytonowym mog¡ znale¹¢ zastosowania w informatyce kwantowej i telekomunikacji [66, 67].

1.5

Póªprzewodniki póªmagnetyczne

Póªprzewodnik póªmagnetyczny (ang. diluted magnetic semiconductuctors lub semimagnetic semiconductors) otrzymuje si¦ zast¦puj¡c cz¦±¢ kationów w póªprzewodniku
(np. CdTe, ZnSe) jonami obdarzonymi momentem magnetycznym (np. Mn2+ , Fe2+/3+ )
[68, 69, 70]. Jony te w sposób losowy zast¦puj¡ kationy bazowej sieci krystalicznej. Póªprzewodniki póªmagnetyczne wykazuj¡ wªa±ciwo±ci zarówno póªprzewodnikowe, jak i magnetyczne.
Niektóre elementy nanostruktur badanych w niniejszej pracy zawieraªy zwi¡zek stopowy Cd1−x Mnx Te gdzie x oznacza uªamek molowy jonów manganu. Powªoka 3d jonów
Mn2+ jest w poªowie zapeªniona i zawiera pi¦¢ elektronów. Spiny tych elektronów ustawiaj¡ si¦ równolegle wzgl¦dem siebie tworz¡c caªkowity spin S =5/2, przy caªkowitym
momencie p¦du L=0, zgodnie z reguª¡ Hunda.
Wprowadzenie jonów Mn do sieci CdTe powoduje liniowy wzrost przerwy energetycznej

Eg wraz z x [68]:
Eg (4.2K) = (1.606 + 1.592 · x)eV

(1.10)
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Oddziaªywanie wymienne pomi¦dzy zlokalizowanymi momentami magnetycznymi jonów Mn a spinami no±ników pasmowych wynika z przekrycia funkcji falowych tych no±ników z orbitalami elektronów zlokalizowanych na powªoce 3d jonu. Ze wzgl¦du na symetri¦
funkcji falowych, dla elektronu oddziaªywanie to zwane jest sd, a dla dziury pd, w
ogólno±ci oddziaªywanie zwane jest s, pd. Oddziaªywanie wymienne mo»na opisa¢ hamiltonianem Heisenberga (lub tzw. hamiltonianem Kondo) [71, 72, 70]:

Ĥ =

X

~ i )S
~i · σ̂
J(~r − R

(1.11)

i

gdzie:

~i − operator spinu i−tego jonu magnetycznego znajduj¡cego si¦ w pozycji R
~ i,
S
σ̂− operator spinu elektronu przewodnictwa (lub walencyjnego), którego poªo»enie
opisuje wspóªrz¦dna ~
r,

J− caªka wymiany.
Oddziaªywanie wymiany wzmacnia wpªyw zewn¦trznego pola magnetycznego na wªa±ciwo±ci no±ników pasmowych, co mo»na zaobserwowa¢ w pomiarach magnetooptycznych
poprzez gigantyczny efekt Zeemana (zwi¦kszenie rozszczepienia Zeemana w stosunku do
konwencjonalnego efektu zwi¡zanego z oddziaªywaniem no±ników z zewn¦trznym polem)
czy gigantyczny efekt Faradaya (skr¦cenie pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa w polu magnetycznym) [70].
W konguracji Faradaya, czyli gdy namagnesowanie (M) jonów Mn jest ustawione równolegle do kierunku rozchodzenia si¦ ±wiatªa, rozszczepienie ekscytonu ci¦»kodziurowego
(∆Ehh ) jest proporcjonalne do namagnesowania:
(1.12)

∆Ehh (xM n , B, T ) = (N0 α − N0 β)M (xM n , B, T )
gdzie:

N0 α− caªka wymiany dla pasma przewodnictwa,
N0 β− caªka wymiany dla pasma walencyjnego,
dla Cd1−x Mnx Te, caªki te wynosz¡ odpowiednio N0 α =0.22 eV i N0 β = −0.88 eV [73].
Namagnesowanie zale»y od zawarto±ci Mn (xM n ), temperatury spinowej jonów Mn (T ) i
pola magnetycznego (B ):

M (xM n , B, T ) = xM n · Sef f · BS

gµB B
kB (T + T0 )

!

(1.13)

gdzie:

2S + 1
1
1
2S + 1
BS (y) =
ctgh
y −
ctgh
y
(1.14)
2S
2S
2S
2S
jest funkcj¡ Brillouina [74], a Sef f i T0 s¡ efektywnymi parametrami (odpowiednio








efektywny spin i efektywna temperatura), uwzgl¦dniaj¡cymi antyferromagnetyczne oddziaªywanie mi¦dzy jonami manganu,
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S− spin pojedynczego jonu manganu, S=5/2,
g− wspóªczynnik Landego, g=2,
µB − magneton Bohra,
kB − staªa Boltzmanna.
Natomiast rozszczepienie ekscytonu lekkodziurowego (∆Elh ) w konguracji Faradaya
dane jest przez:

1
∆Elh (xM n , B, T ) = N0 α + N0 β M (xM n , B, T )
3




(1.15)

Gigantyczne rozszczepienie Zeemana stanów elektronowych jest jednym z charakterystycznych efektów, które mo»na zaobserwowa¢ w póªprzewodnikach póªmagnetycznych.
Rozszczepienie to jest konsekwencj¡ oddziaªywa« wymiennych mi¦dzy elektronami pasmowymi a elektronami z powªoki d jonów manganu. W rezultacie ekscytonowe przej±cie
optyczne ulega rozszczepieniu na sze±¢ skªadowych, których intensywno±ci PL zale»¡ od
stanu spinowego rekombinuj¡cej pary elektron−dziura i kierunku przyªo»onego pola. Cztery widoczne s¡ w konguracji Faradaya (dwie w polaryzacji koªowej prawoskr¦tnej, dwie w
polaryzacji koªowej lewoskr¦tnej) i dwie w konguracji Voigta, w polaryzacji liniowej gdy
namagnesowanie jest prostopadªe do kierunku rozchodzenia si¦ ±wiatªa. Reguªy wybory
dla tych przej±¢ zostaªy przedstawione na rys. 1.9.

1.6

Generacja drugiej harmonicznej

Nat¦»enia pola elektrycznego klasycznych ¹ródeª ±wiatªa, takich jak »arówka lub ±wieca wynosz¡ od 10 V/cm do 103 V/cm. Emitowane ±wiatªo nie jest monochromatyczne,
ani spójne w czasie i przestrzeni. wiatªo o takim nat¦»eniu oddziaªuj¡c z materi¡ nie
zmienia jej wªasno±ci makroskopowych ani struktury mikroskopowej. Sªabemu nat¦»eniu
±wiatªa towarzyszy pole elektryczne, takie »e chmura elektronowa w atomach o±rodka zachowuje si¦ jak klasyczny oscylator. Zatem, wychylenie elektronów ze stanu równowagi
jest proporcjonalne do pola elektrycznego. Dla tak maªych nat¦»e« ±wiatªa polaryzacja

~ ) zale»y liniowo od nat¦»enia pola elektrycznego E
~ [75, 76, 77, 78, 79]:
o±rodka (P
~
P~ = ε0 χ(1) E

(1.16)

gdzie χ(1) − liniowa podatno±¢ elektryczna o±rodka, a ε0 − przenikalno±¢ dielektryczna
pró»ni. Drgaj¡ce dipole wewn¡trz materii emituj¡ promieniowanie o tej samej cz¦stotliwo±ci co promieniowanie padaj¡ce.
Wraz z wynalezieniem laserów w latach 60−ych powstaªy ¹ródªa monochromatyczne, spójne w czasie i przestrzeni o ogromnym nat¦»eniu pola elektrycznego od 105 V/cm
do 108 V/cm. Nat¦»enia tego rz¦du s¡ porównywalne z nat¦»eniami pól elektrycznych
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Energia
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Rysunek 1.9: Schemat rozszczepienia spinowego w CdMnTe z zaznaczonymi dozwolonymi
przej±ciami optycznymi w polaryzacji koªowej prawoskretnej (σ + ), polaryzacji koªowej
lewoskr¦tnej (σ − ) i polaryzacji liniowej (π ). Na rysunku zaznaczono energi¦ elektronów
o spinie s = ±1/2 i energi¦ dziur o spinie j = ±1/2 (dziury lekkie), j = ±3/2 (dziury
ci¦»kie).
wewn¡trz materii, które wynosz¡ w póªprzewodnikach 107 V/cm. Pole elektryczne fali
±wietlnej padaj¡cej na o±rodek staje si¦ porównywalne z polem elektrycznym w atomie
o±rodka. Wychylenie elektronów ze stanu równowagi jest na tyle du»e, »e ujawnia anharmoniczno±¢ potencjaªu wi¡»¡cego elektrony. W silnych polach elektrycznych zmieniaj¡ si¦
wªa±ciwo±ci atomów lub molekuª. Polaryzacja elektryczna o±rodka nie jest liniow¡ funkcj¡
pola elektrycznego. Mo»na rozwin¡¢ j¡ w szereg pot¦gowy:

~ 2 + χ(3) E
~ 3 + ...)
~ + χ(2) E
P~ = ε0 (χ(1) E

(1.17)

gdzie χ(m) jest podatno±ci¡ m−tego rz¦du. Nieliniowe wspóªczynniki charakteryzuj¡ rodzaj i wielko±¢ nieliniowego oddziaªywania mi¦dzy polem a konkretnym o±rodkiem. W
o±rodku poddanym dziaªaniu pola elektrycznego w postaci:

~ = E~0 cos(ωt)
E

(1.18)

~ dana
gdzie: E0 jest amplitud¡ pola elektrycznego, ω− cz¦stotliwo±ci¡ fali, polaryzacja P
jest przez:
2
3
P~ = ε0 (χ(1) E~0 cos(ωt) + χ(2) E~0 cos2 (ωt) + χ(3) E~0 cos3 (ωt) + ...)

(1.19)
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Korzystaj¡c z to»samo±ci trygonometrycznej cos2 x =

P

(2)

1+cos 2x
,
2

polaryzacj¦ drugiego rz¦du

mo»na zapisa¢ jako:
2
2 1 + cos(2ωt)
P~ (2) = ε0 χ(2) E~0 cos2 (ωt) = ε0 χ(2) E~0
2

!

(1.20)

Zatem, drugi czªon równania (1.19) opisuje polaryzacj¦ ±wiatªa zmieniaj¡c¡ si¦ z cz¦stotliwo±ci¡ 2ω , 2 razy wi¦ksz¡ od cz¦stotliwo±¢ fali podstawowej. Nale»y zwróci¢ uwag¦, »e
w ukªadzie poza energi¡ fali padaj¡cej nie ma innych ¹ródeª energii. Zatem, energia fali o
cz¦stotliwo±ci 2ω pochodzi jedynie z energii fali podstawowej. W o±rodkach posiadaj¡cych
±rodek inwersji, polaryzacja jest nieparzyst¡ funkcj¡ nat¦»enia pola elektrycznego i czªon
kwadratowy w równaniu (1.17) znika.
Na rys. 1.10 zostaª przedstawiony schematycznie proces generacji drugiej harmonicz2πc
,
λ

nej. W wyniku oddziaªywania z o±rodkiem fali ±wietlnej o cz¦stotliwo±ci ω , gdzie ω =

a

λ− dªugo±¢ fali, w o±rodku powstaje nowa fala o cz¦stotliwo±ci 2ω . Po raz pierwszy proces

λ=980 nm

λ=490 nm

Rysunek 1.10: Schemat generacji drugiej harmonicznej, czyli fali o podwojonej cz¦sto±ci.
generacji drugiej harmonicznej zaobserwowali w latach 60−ych Franken i wspóªpracownicy [80] w krysztale kwarcu. Do±wiadczenie to staªo si¦ podstaw¡ optyki nieliniowej.
Nat¦»enie drugiej harmonicznej (ISHG ) powstaªej w o±rodku nieliniowym optycznie
przezroczystym o grubo±ci l dane jest przez [81]:
2



sin 1 l∆~k  2
ISHG (2ω, l) ≈ (χ(2) )2  1 2
I0
∆~kl

(1.21)

2

gdzie: I0 jest nat¦»eniem ±wiatªa padaj¡cego oraz |∆~
k| = |k~2 − 2~k| =

2ω
(n2ω
c

− nω ) ,

gdzie: k~2 i n2ω jest wektorem falowym i wspóªczynnikiem zaªamania dla fali o podwojonej
cz¦sto±ci, a ~
k i nω wielko±ci te dla fali podstawowej. Wzór (1.21) wskazuje, »e nat¦»enie
±wiatªa drugiej harmonicznej ro±nie kwadratowo z nat¦»eniem wi¡zki pobudzaj¡cej, jest
proporcjonalne do kwadratu podatno±ci drugiego rz¦du i zale»y równie» nietrywialnie od
dopasowania fazowego.

Rozdziaª 2
Techniki pomiarowe
W kolejnych rozdziaªach niniejszej pracy przedstawiono wyniki eksperymentów wykonanych na nanodrutach z ZnTe. Ka»dy z tych eksperymentów przebiegaª wedªug podobnego schematu. Najpierw zostaªy wyhodowane próbki, nast¦pnie próbki te zostaªy zbadane
za pomoc¡ skaningowego mikroskopu elektronowego w celu okre±lenia morfologii i g¦sto±ci
nanodrutów. Do bada« pojedynczych nanostruktur zostaªy wydzielone pojedyncze nanodruty z zespoªu. W przypadku nanodrutów zawieraj¡cych kropk¦ kwantow¡ sprawdzono
czy zostaªa ona wbudowana w struktur¦ nanodrutu. Gªównym narz¦dziem badawczym
byªy pomiary fotoluminescencji. Zmierzono fotoluminescencj¦ w pracy ci¡gªej (równie»
w polu magnetycznym) i rozdzielon¡ czasowo. Zbadano generacj¦ drugiej harmonicznej i
luminescencj¦ wielofotonow¡. Pomiary fotoluminescencji w pracy ci¡gªej przeprowadzono
w rodowiskowym Laboratorium Fizyki i Wzrostu Krysztaªów Niskowymiarowych (SL3)
w IF PAN, a fotoluminescencji w polu magnetycznym na Wydziale Fizyki UW. Fotoluminescencj¦ rozdzielon¡ w czasie zmierzono w Tuluzie, w Laboratorium Wysokich Pól
Magnetycznych. W niniejszym rozdziale zostan¡ opisane zastosowane techniki do±wiadczalne.

2.1

Skaningowy mikroskop elektronowy, SEM

Za pomoc¡ skaningowego mikroskopu elektronowego (ang. Scanning Electron Microscope, SEM) zbadano morfologi¦, g¦sto±¢ i rozmieszczenie nanodrutów. Schemat budowy
SEM zostaª przedstawiony na rys. 2.1. Zasada jego dziaªania jest nast¦puj¡ca [82, 83].
Analizowana próbka znajduje si¦ w komorze mikroskopu w warunkach wysokiej pró»ni
(10−6 mbar). Dziaªo elektronowe jest ¹ródªem elektronów pierwotnych. Zbudowane jest z
katody, cylindra Wehnelta i anody. W wyniku ró»nicy potencjaªów mi¦dzy katod¡ a anod¡ powstaje napi¦cie przyspieszaj¡ce elektrony. Emitowane elektrony s¡ ogniskowane w
cylindrze Wehnelta w wi¡zk¦ o ±rednicy 50 µm. Wi¡zka elektronów jest formowana przez
25
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Rysunek 2.1: Schemat budowy skaningowego mikroskopu elektronowego [82].

ukªad soczewek, a jej odchylenie odbywa si¦ przy u»yciu cewek skanuj¡cych. Wi¡zka jest
ogniskowana na próbce do plamki o rozmiarze kilku nanometrów i skanuje punkt po punkcie wybrany obszar próbki. Elektrony z wi¡zki pierwotnej oddziaªuj¡ z próbk¡. W wyniku
tego oddziaªywania próbka emituje m.in. elektrony wtórne (ang. secondary electrons, SE),
elektrony wstecznie rozproszone (ang. backscattered electrons, BSE), charakterystyczne
promieniowanie rentgenowskie [84], które rejestrowane s¡ za pomoc¡ odpowiednich detektorów. Najwa»niejszymi elementami detektorów elektronów wtórnych lub wstecznie
rozproszonych s¡ scyntylator i fotopowielacz. Scyntylator przeksztaªca energi¦ elektronów wtórnych w impulsy ±wietlne, które nast¦pnie s¡ wzmacniane przez fotopowielacz.
Zdolno±¢ rozdzielcza mikroskopu zale»y m.in. od napi¦cia przyspieszaj¡cego elektrony i
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badanych próbek. Wynosi ona okoªo 1 nm dla próbek przewodz¡cych i napi¦cia przyspieszaj¡cego elektrony 15 kV.
Na rys. 2.2 pokazano schemat oddziaªywania wi¡zki elektronów pierwotnych z próbk¡.
SE stanowi¡ 90% wszystkich elektronów wybijanych z próbki. S¡ to elektrony wyemito-

wiązka pierwotna

powierzchnia próbki
1 30 nm
10 100 nm

elektrony wtórne
elektrony
wstecznie
rozproszone
promieniowanie
rentgenowskie

~ 1µm

~µm
Rysunek 2.2: Schemat oddziaªywania elektronów pierwotnych z próbk¡ [82].
wane w wyniku zderze« niespr¦»ystych elektronów wi¡zki padaj¡cej z powierzchniowymi
atomami próbki. Do SE zaliczane s¡ te» elektrony pochodz¡ce z wi¡zki pierwotnej, które utraciªy energi¦ w wyniku rozproszenia i jednocze±nie wydostaªy si¦ z powierzchni
próbki. SE wykorzystywane s¡ do zbadania topograi próbki: elektrony w zagª¦bieniach
pozostan¡ w próbce, te z wypukªo±ci ªatwo j¡ opuszcz¡, dzi¦ki czemu powstanie kontrast
topograczny. Elektrony wstecznie rozproszone powstaj¡ w wyniku spr¦»ystego zderzenia elektronów pierwotnych z j¡drami atomowymi próbki. Zdolno±¢ odbijania elektronów
przez atomy pierwiastków zale»y od ich liczby atomowej (Z ). W zwi¡zku z tym elektrony te umo»liwiaj¡ obrazowanie kontrastu skªadu chemicznego. Technika wykorzystuj¡ca
charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie zostaªa opisana w rozdziale dotycz¡cym
spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego.
Przedstawiony na rys. 2.2 ksztaªt "gruszki" okre±la stref¦ oddziaªywania elektronów
pierwotnych z próbk¡ [82]. Na rysunku zaznaczono gª¦boko±ci, z których pochodzi dany
sygnaª. Elektrony wtórne pochodz¡ z warstwy o gª¦boko±ci do 30 nm, wstecznie rozproszone do 100 nm, a promieniowanie rentgenowskie do 1 µm. Ksztaªt i wielko±¢ obszaru
oddziaªywania zale»¡ od energii wi¡zki elektronów i liczby atomowej pierwiastka. Na rys.
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2.3 przedstawiono stref¦ oddziaªywania w zale»no±¢ od napi¦cia przyspieszaj¡cego elektrony i liczby atomowej pierwiastka buduj¡cego próbk¦.

niskie napięcie przyspieszające
niska Z

wysokie napięcie przyspieszające
niska Z

niskie napięcie przyspieszające
wysoka Z

wysokie napięcie przyspieszające
wysoka Z

Rysunek 2.3: Ksztaªt strefy oddziaªywania wi¡zki elektronów pierwotnych z próbk¡ w
zale»no±ci od napi¦cia przyspieszaj¡cego elektrony i Z− liczby atomowej pierwiastka [84].
Obrazy SEM badanych struktur wykonano za pomoc¡ mikroskopu elektronowego (Zeiss, Auriga) dost¦pnego w Laboratorium Mikroskopii i Nanolitograi w SL3. ródªem
elektronów jest dziaªo z termiczn¡ emisj¡ polow¡ zbudowane z wolframu (katoda Schottky'ego), zapewniaj¡ce wysok¡ stabilno±¢ wi¡zki i niski poziom szumów. Do analizy topograi próbki zastosowano niskie napi¦cie przyspieszaj¡ce elektrony (okoªo 4−5 kV) oraz
wykorzystano detektor elektronów wtórnych.

2.2

Spektroskopia dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego, EDX

Spektroskopia dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (ang. energy dispersive X-ray spectroscopy, EDX lub EDS) polega na pomiarze promieniowania rentgenowskiego generowanego przez atomy badanej próbki, umieszczonej w skaningowym mikroskopie
elektronowym. Padaj¡ca wi¡zka elektronów wybija elektrony z wewn¦trznych powªok z
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atomów próbki. Relaksacja elektronów z wy»szych powªok odbywa si¦ poprzez emisj¦
promieniowania rentgenowskiego o energii charakterystycznej dla danego pierwiastka. To
charakterystyczne promieniowanie jest wykorzystywane do okre±lenia skªadu chemicznego
badanej próbki. Mikroanaliz¦ rentgenowsk¡ mo»na przeprowadzi¢ w modzie punktowym,
wzdªu» wybranej linii albo z okre±lonej powierzchni. Badaj¡c dan¡ powierzchni¦ mo»na
uzyska¢ map¦ rozkªadu pierwiastków. Obok promieniowania charakterystycznego wzbudzane jest tak»e, w wyniku rozpraszania elektronów na j¡drach atomowych promieniowanie rentgenowskie ci¡gªe, które stanowi tªo pomiaru.
W niniejszej pracy wykorzystano technik¦ EDX do wykonania mapy rozkªadu pierwiastków buduj¡cych pojedyncze nanodruty. W przypadku nanodrutów zawieraj¡cych
kropk¦ kwantow¡ sprawdzono czy kropka zostaªa wbudowana w struktur¦ nanodrutu. Map¦ rozkªadu pierwiastków porównano ze zdj¦ciem SEM. Obrazowania dokonano za pomoc¡
skaningowego mikroskopu elektronowego (Zeiss, Auriga z oprogramowaniem Quantax) z
detektorem diodowym o powierzchni aktywnej 30 mm2 i rozdzielczo±ci energetycznej 127
eV dla linii Mn. Detektor umo»liwiaª rejestracj¦ promieniowania rentgenowskiego emitowanego przez atomy pierwiastków o liczbie atomowej wi¦kszej od 4 (od berylu). Do bada«
EDX zastosowano napi¦cie przyspieszaj¡ce elektrony 30 kV.

2.3

Katodoluminescencja, CL

W pomiarze katodoluminescencji (ang. cathodoluminescence, CL) próbka pobudzana jest wi¡zk¡ elektronów. W wyniku rekombinacji pary elektron−dziura emitowane jest
przez próbk¦ ±wiatªo. Do pomiarów CL próbka zostaªa umieszczona w komorze skaningowego mikroskopu elektronowego (Zeiss Evo HD 15) na stoliku przepªywowego kriostatu
helowego (Kammrath and Weiss). ródªem elektronów pierwotnych jest dziaªo elektronowe wykorzystuj¡ce termoemisj¦, zbudowane z krysztaªu heksaborku lantanu (LaB6 ).
Sygnaª katodoluminescencji zbierany jest za pomoc¡ lustra parabolicznego (rys. 2.4), a
nast¦pnie po odbiciu jako wi¡zka równolegªa jest skupiany za pomoc¡ soczewki i kierowany do spektrometru (monochromator Horiba Jobin Yvon). W spektrometrze siatka
dyfrakcyjna (600 linii/mm) rozdziela przestrzennie ±wiatªo, które nast¦pnie pada na detektor. Do rejestracji widm detektorem jest kamera CCD, a do uzyskania map ±wiecenia

− fotopowielacz. Mapowanie przeprowadzono monochromatycznie dla wybranej energii
fotonów. Katodoluminescencj¦ zmierzono w temperaturze 5 K na pojedynczych drutach
zawieraj¡cych kropk¦ kwantow¡. W zwi¡zku z tym, »e intensywno±¢ emitowanego ±wiatªa
byªa maªa, do rejestracji widma CL potrzebny byª dªugi czas akwizycji (okoªo 6 min) i
du»y pr¡d w wi¡zce pobudzaj¡cej (200 pA). Pojedyncze nanodruty pobudzano napi¦ciem
5 kV. Rozdzielczo±¢ przestrzenna ukªadu wynosiªa okoªo 30 nm dla napi¦cia przyspiesza-
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Rysunek 2.4: Zdj¦cie wn¦trza skaningowego mikroskopu elektronowego wykonane przed
przyst¡pieniem do pomiarów katodoluminescencji.
j¡cego elektrony 15 kV. Pomiary CL przeprowadzili mgr Wojciech Zaleszczyk i dr hab.
Piotr Wojnar.

2.4

Fotoluminescencja, PL

W pomiarach fotoluminescencji (ang. photoluminescence, PL) próbka o±wietlana jest
wi¡zk¡ ±wiatªa laserowego, co prowadzi do kreacji elektronu (w pa±mie przewodnictwa) i
dziury (w pa±mie walencyjnym). W wyniku rekombinacji ekscytonu emitowany jest foton.

2.4.1

Fotoluminescencja w pracy ci¡gªej, cw PL

Badania fotoluminescencji w pracy ci¡gªej (ang. continuous wave photoluminescence, cw PL) obejmowaªy mikrofotoluminescencj¦ (ang. microphotoluminescence, µPL) ,
mikrofotoluminescencj¦ w polu magnetycznym i makrofotoluminescencj¦ (makroPL). Poni»ej opisano ukªady pomiarowe do ww. technik pomiarowych.
Schemat do pomiaru µPL zostaª przedstawiony na rys. 2.5. Próbk¦ umieszczono w
kriostacie umo»liwiaj¡cym wykonanie pomiaru w zakresie temperatur od 5 K do 300 K.
Nanodruty pobudzano laserem o dªugo±ci fali 405 nm, 473 nm lub 532 nm. Wi¡zka la-
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Rysunek 2.5: Schemat ukªadu do pomiaru µPL.
sera przechodziªa przez obiektyw mikroskopu, który skupiaª j¡ do ±rednicy okoªo 2 µm.
Uzyskanie maªej plamki byªo konieczne do pomiarów pojedynczych nanodrutów. Dzi¦ki
przesuwowi stolika mikroskopu mo»liwy byª wybór miejsca na próbce. Kamera i monitor TV umo»liwiaªy podgl¡d ogniskowania plamki lasera na próbce. Sygnaª PL zbierany
byª tym samym obiektywem, przechodziª przez ltr, który eliminowaª wi¡zk¦ ±wiatªa laserowego, absorbuj¡c j¡. Skolimowany sygnaª PL byª skupiany za pomoc¡ soczewki na
szczelinie monochromatora o dªugo±ci ogniskowej 500 mm. Siatka dyfrakcyjna (600 linii/mm) rozdzielaªa przestrzennie sygnaª. Detektorem byªa kamera CCD. Rozdzielczo±¢
ukªadu wynosiªa 0.13 nm. Dodatkowo, wykorzystano polaryzatory i pªytki opó¹niaj¡ce do
przeprowadzenia pomiarów z rozdzielczo±ci¡ polaryzacyjn¡. Pomiary µPL przeprowadzono w temperaturze 10 K.
Ukªad eksperymentalny do pomiarów mikrofotoluminescencji w polu magnetycznym
byª analogiczny jak ten przedstawiony na rys. 2.5 z t¡ ró»nic¡, »e kriostat wyposa»ony
byª w dwie cewki nadprzewodz¡ce typu split-coil. Cewki umo»liwiaªy przykªadanie pola
magnetycznego od 0 T do 3 T w dowolnym kierunku na pªaszczy¹nie, w której le»aª
nanodrut. Kropki pobudzano laserem o dªugo±ci fali 532 nm w temperaturze 2 K. Pomiary
w polu magnetycznym równie» przeprowadzono ze zdolno±ci¡ polaryzacyjn¡.
Pomiary makrofotoluminescencji (makroPL) przeprowadzono w analogicznym ukªadzie jak ten przedstawiony na rys. 2.5. Zamiast obiektywu mikroskopu promie« laserowy
skupiano za pomoc¡ soczewki do plamki o ±rednicy okoªo 100 µm. Próbki pobudzano
laserem o dªugo±ci fali 405 nm, 473 nm lub 532 nm. Sygnaª fotoluminescencji z próbki
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byª doprowadzany za pomoc¡ ±wiatªowodu do monochromatora o dªugo±ci ogniskowej 300
mm. Detektorem byªa kamera CCD z siatk¡ 600 linii/mm daj¡ca rozdzielczo±¢ 0.21 nm.
Pomiary przeprowadzono w zakresie temperatur od 4 K do 100 K. Aby uzyska¢ ilo±ciowe
informacje na temat fotoluminescencji do widm PL dopasowano funkcj¦ Gaussa.

2.4.2

Fotoluminescencja rozdzielona czasowo, TRPL

Schemat ukªadu do fotoluminescencji rozdzielonej w czasie (ang. time-resolved photoluminescence, TRPL) zostaª przedstawiony na rys 2.6.
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Rysunek 2.6: Schemat ukªadu do pomiaru TRPL.
Próbk¦ umieszczono w kriostacie umo»liwiaj¡cym prowadzenie pomiarów w zakresie
temperatur od 4 K do 300 K. Nanodruty pobudzano ±wiatªem o podwojonej cz¦sto±ci z
optycznego oscylatora parametrycznego (OPO). Wi¡zka miaªa dªugo±¢ fali 505 nm. OPO
pompowano impulsowym laserem femtosekundowym tytan−szar z cz¦stotliwo±ci¡ repetycji 80 MHz, którego szeroko±¢ impulsu wynosiªa okoªo 300 fs. Wi¡zka pobudzaj¡ca byªa
skupiana za pomoc¡ obiektywu mikroskopu do plamki o ±rednicy okoªo 2 µm. Przy pomocy tego samego obiektywu zbierany byª sygnaª fotoluminescencji z próbki. Skupiona za
pomoc¡ soczewki wi¡zka traaªa do monochromatora. Detektorem byªa kamera smugowa o rozdzielczo±ci czasowej okoªo 7 ps. Za pomoc¡ diody

pin

synchronizowano w czasie

sygnaª kamery smugowej z laserem pobudzaj¡cym.
Kluczowym elementem pomiarów fotoluminescencji rozdzielonej w czasie byªa kamera
smugowa, która zamieniaªa czasow¡ ewolucj¦ sygnaªu fotoluminescencji na sygnaª rozdzie-

2.4. FOTOLUMINESCENCJA, PL

33

lony przestrzennie. Na rys. 2.7 przedstawiono schemat jej dziaªania. Sygnaª PL przechodzi
przez szczelin¦ kamery smugowej i za pomoc¡ ukªadu soczewek skupiany jest na fotokatodzie. Fotony wybijaj¡ z niej elektrony, które s¡ przyspieszane w staªym polu elektrycznym. Nast¦pnie elektrony ulegaj¡ odchyleniu przez zmienne w czasie sinusoidalne pole
elektryczne, generowane przez elektrody. W zale»no±ci od czasu przyj±cia fotonu elektrony s¡ zatem przyspieszane w innym polu elektrycznym. Pªytka wielokanaªowa MCP
(ang. micro−channel plate, MCP) dziaªa jak macierz fotopowielaczy i zwi¦ksza liczb¦
elektronów. Na luminoforze elektrony s¡ konwertowane na fotony. Elektrony traaj¡ na
luminofor w ró»ne miejsca tworz¡c smug¦. Obraz luminoforu jest nast¦pnie rejestrowany
przez kamer¦ CCD. W wyniku pomiaru otrzymuje si¦ map¦ przedstawiaj¡c¡ ewolucj¦
czasow¡ fotoluminescencji.
GENERATOR NAPIĘCIA
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SYGNAŁ WYZWALANIA
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Rysunek 2.7: Schemat dziaªania kamery smugowej.
Czasowo rozdzielone pomiary fotoluminescencji przeprowadzono na zespole nanodrutów i drutach pojedynczych. Zmierzono TRPL w funkcji grubo±ci otoczki nanodrutu i w
zakresie temperatur od 5 K do 100 K. Tak jak w przypadku pomiarów cw PL, aby uzyska¢
ilo±ciowe informacje na temat fotoluminescencji do widm PL dopasowano funkcj¦ Gaussa.

2.4.3

Generacja drugiej harmonicznej, SHG

Pomiary generacji drugiej harmonicznej (SHG) zostaªy przeprowadzone w ukªadzie,
którego schemat przedstawiono na rys. 2.5. Próbk¦ pobudzano ±wiatªem o dªugo±ci fali od
800 nm do 1140 nm. Do pobudzania w zakresie od 800 nm do 1050 nm u»yto lasera femtosekundowego tytan−szar z cz¦stotliwo±ci¡ repetycji 80 MHz. Natomiast do pobudzania w
przedziale od 1010 nm do 1140 nm wykorzystano OPO. Wi¡zka lasera przechodziªa przez
obiektyw mikroskopu, który skupiaª j¡ do ±rednicy okoªo 2 µm. Pomiary przeprowadzono w 4 K i w temperaturze pokojowej, na zespole nanodrutów i drutach pojedynczych.
Przeprowadzono równie» pomiary w zale»no±ci od orientacji polaryzacji ±wiatªa pobudzaj¡cego. W tym celu w biegu wi¡zki pobudzaj¡cej umieszczono polaryzator i póªfalówk¦.
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2.5

Przygotowanie próbek z po jedynczymi nanodrutami

Aby zbada¢ wªa±ciwo±ci optyczne pojedynczych nanodrutów nale»aªo je wyekstrahowa¢ z zespoªu nanodrutów. Schemat tej procedury zostaª przedstawiony na rys. 2.8.
Próbk¦ o powierzchni okoªo 0.25 cm2 z zespoªem nanodrutów umieszczono w zlewce w

izopropanol
roztwór z
drutami

druty z
ZnTe

(b)

(a)

podłoŜe
krzemowe
(c)

1 µm

(d)

Rysunek 2.8: (a) Próbka z nanodrutami w izopropanolu. (b) Roztwór uzyskany przez
±ci¦cie nanodrutów w pªuczce ultrad¹wi¦kowej. (c) Roztwór z pojedynczymi nanodrutami
nakropiony na podªo»e krzemowe. (d) Zdj¦cie SEM pojedynczych nanodrutów zrzuconych
na podªo»e krzemowe.
izopropanolu (rys. 2.8 (a)), a nast¦pnie wªo»ono do pªuczki ultrad¹wi¦kowej na okoªo 60
sekund. Ultrad¹wi¦ki usun¦ªy nanodruty, ±cinaj¡c je z powierzchni z próbki. W efekcie
powstaª roztwór izopropanolu z nanodrutami (2.8 (b)). Krople tego roztworu nakropiono
pipet¡ na podªo»e krzemowe (rys. 2.8 (c)). Po odparowaniu izopropanolu otrzymano na
krzemie pojedyncze nanostruktury rozdzielone przestrzennie (rys. 2.8 (d)). Tak przygotowane próbki wykorzystano do pomiarów µPL, TRPL i CL.
Do pomiarów µPL w polu magnetycznym próbk¦ umieszczono w ciekªym helu. W
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zwi¡zku z tym pojedyncze nanodruty nale»aªo zabezpieczy¢ przed ich spªyni¦ciem. W
tym celu rozwirowano na powierzchni próbki warstw¦ polimeru PMMA (polimetakrylan
metylu) o grubo±ci okoªo 150 nm.
Z kolei do pomiarów EDX podªo»a krzemowe nie nadawaªy si¦ ze wzgl¦du na du»y
sygnaª pochodz¡cy od krzemu, który stanowiª tªo pomiaru i uniemo»liwiaª przeprowadzenie analizy pierwiastków buduj¡cych nanodrut. W zwi¡zku z tym roztwór nanodrutów w
izopropanolu nakropiono pipet¡ na siatk¦ w¦glow¡.
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Rozdziaª 3
Fotoluminescencja nanodrutów
wyhodowanych na GaAs
Celem bada« opisanych w niniejszym rozdziale jest zbadanie wªa±ciwo±ci fotoluminescencyjnych pojedynczych nanodrutów typu rdze«/otoczka, w których rdze« jest póªprzewodnikiem Zn1−x Mnx Te, gdzie: x− uªamek molowy jonów manganu, a otoczka materiaªem Zn1−y Mgy Te, y− uªamek molowy jonów magnezu. W szczególno±ci celem jest
zbadanie wpªywu grubo±ci otoczki, koncentracji Mg w otoczce i obecno±ci Mn w rdzeniu
na fotoluminescencj¦ z nanodrutów i jej stopie« polaryzacji. rednic¦, dªugo±¢ i ksztaªt
nanodrutów wyznaczono za pomoc¡ skaningowego mikroskopu elektronowego. Nast¦pnie
zmierzono mikrofotoluminescencj¦ z pojedynczych nanodrutów.

3.1

Badane próbki

Wszystkie próbki badane w niniejszej pracy wyhodowaª dr hab. Piotr Wojnar. Procedura wzrostu próbek wyhodowanych do bada« w niniejszym rozdziale jest nast¦puj¡ca.
W komorze do epitaksji z wi¡zki molekularnej zostaªa napylona na podªo»e z arsenku
galu o orientacji (111) cienka warstwa zªota o grubo±ci 1 nm. Nast¦pnie warstw¦ t¦ podgrzano do temperatury 500◦ C , co spowodowaªo powstanie kropli o ±rednicy okoªo 20 nm,
zbudowanych z eutektyki zªota z galem. Dªugo±¢ i skªad chemiczny nanodrutów kontrolowano za pomoc¡ temperatury i czasu otwarcia poszczególnych komórek efuzyjnych. Rdze«
nanodrutów hodowano przez 1 godzin¦ w temperaturze 450◦ C . Aby spasywowa¢ stany powierzchniowe i zapewni¢ ±wiecenie z nanodrutów obhodowano nanodrut materiaªem stopowym z ZnMgTe, póªprzewodnikiem o wi¦kszej przerwie energetycznej ni» ZnTe. W tym
celu temperatur¦ wzrostu zmniejszono do 390◦ C . W tych warunkach wzrost nanodrutów
odbywaª si¦ wzdªu» jego promienia. Grubo±¢ powstaªej w ten sposób otoczki kontrolowano
czasem jej hodowania. Aby zbada¢ wpªyw grubo±ci otoczki na fotoluminescencj¦ wyhodo37
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wano dwie próbki, oznaczone jako A i B, w których otoczk¦ hodowano przez odpowiednio
3 min i 1 min, a koncentracja Mg w otoczce byªa taka sama i wynosiªa 26%. W celu okre±lenia wpªywu koncentracji Mg w otoczce wyhodowano trzeci¡ próbk¦, oznaczon¡ jako C,
w której grubo±¢ otoczki nanodrutów byªa taka sama jak w A, ale koncentracja Mg byªa
mniejsza i wynosiªa 11%. Dodatkowo sprawdzono wpªyw obecno±ci jonów Mn w rdzeniu
na wªa±ciwo±ci fotoluminescencyjne nanodrutów. Wyhodowano czwart¡ próbk¦ (D) z nanodrutami typu rdze«/otoczka Zn1−x Mnx Te/Zn1−y Mgy Te, w których x=4%, y =26%, a
otoczk¦ hodowano przez 7 minut. Parametry wzrostu wyhodowanych nanodrutów zostaªy
przedstawione w tabeli 3.1. Zawarto±¢ magnezu w otoczce i manganu w rdzeniu zostaªa
wyznaczona wedªug nast¦puj¡cej procedury. W innym procesie wzrostu zostaªy wyhodowane analogiczne próbki, z tym samym stosunkiem strumieni pierwiastków cynku do
magnezu i cynku do manganu. Na tych próbkach zostaªy przeprowadzone pomiary EDX,
które pozwoliªy wyznaczy¢ koncentracje Mg i Mn w nanodrutach.
czas
próbka

ozn.

materiaª rdzenia/otoczki

zawarto±¢ Mg

zawarto±¢ Mn

hodowania
otoczki

092611A

A

ZnTe/ZnMgTe

26%

0%

3 min

092611B

B

ZnTe/ZnMgTe

26%

0%

1 min

092611C

C

ZnTe/ZnMgTe

11%

0%

3 min

050611A

D

ZnMnTe/ZnMgTe

26%

4%

7 min

Tabela 3.1: Parametry wzrostu nanodrutów. Koncentracja Mg i Mn zostaªa wyznaczona
wedªug procedury opisanej w tek±cie.

3.2

Obrazowanie nanodrutów za pomoc¡ SEM

Na rys. 3.1 (a) zostaªo przedstawione przykªadowe zdj¦cie zespoªu nanodrutów z próbki D. Badana próbka znajduje si¦ pod k¡tem 45% wzgl¦dem wi¡zki detektora. Na zdj¦ciu
wida¢ nanodruty rosn¡ce w jednym kierunku. Wynik ten potwierdzony jest na rys. 3.1
(b), na którym wida¢ nanodruty z boku próbki, z tzw. przeªomu. Kierunek wzrostu nanodrutów to (111). Jak pokazano na rys. 3.1 (b) wyhodowane nanodruty maj¡ ksztaªt
sto»ka, ±rednica u ich podstawy jest wi¦ksza ni» ±rednica pod zªot¡ kropl¡, co zostaªo
potwierdzone na rys. 3.1 (c), przedstawiaj¡cym pojedyncze nanodruty z próbki A. Na
podstawie zdj¦¢ SEM wyznaczono ±redni¡ ±rednic¦ (d) dla ka»dej próbki. W tym celu
zbadano okoªo 20 pojedynczych nanodrutów z ka»dej próbki. W zwi¡zku ze sto»kowym
ksztaªtem nanodrutu ±rednic¦ zmierzono w poªowie jego wysoko±ci. Otrzymano dla próbki
A, dA =142 nm ± 4 nm, dla próbki B, dB =123 nm ± 4 nm, dla próbki C, dC =139 nm ±
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5 nm, a dla próbki D, dD =163 nm ± 6 nm. Zakres dªugo±ci nanodrutów z ka»dej próbki
jest zbli»ony i wynosi od 1.3 µm do 2 µm.

(a)

1µm

(b)

200 nm

(c)

1µm

Rysunek 3.1: Zdj¦cia SEM przedstawiaj¡ce zespóª nanodrutów z próbki D: (a) widok pod
k¡tem 45%, (b) widok z boku, z tzw. przeªomu. (c) Zdj¦cie drutów pojedynczych z próbki
A zrzuconych na podªo»e krzemowe. Procedura przygotowania próbek z pojedynczymi
nanodrutami zostaªa opisana w rozdziale 2.5
.
Wszystkie nanodruty badane w niniejszej pracy maj¡ ksztaªt sto»ka. Zwi¡zane jest to
z mechanizmem ich wzrostu [85, 86, 87]. Schematycznie zostaª on przedstawiony na rys.
3.2. Kolorowe kulki reprezentuj¡ atomy cynku i telluru pochodz¡ce z komórek efuzyjnych.

złota kropla

Zn
Te

podłoŜe
Rysunek 3.2: Schemat wyja±niaj¡cy sto»kowy ksztaªt nanodrutów. Kolorowe kulki reprezentuj¡ atomy cynku i telluru pochodz¡ce z komórek efuzyjnych, a strzaªki ruch dyfuzyjny
atomów po powierzchni próbki.
Atomy te mog¡ albo osi¡±¢ na podªo»u, albo mog¡ rozpu±ci¢ si¦ w zªotej kropli. Te,
które rozpuszcz¡ si¦ w zªotej kropli krystalizuj¡ poni»ej niej, co prowadzi do osiowego
wzrostu nanodrutu. Te, które dotr¡ do podªo»a dyfunduj¡ wzdªu» osi nanodrutu. Je±li
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dªugo±¢ dyfuzji jest wi¦ksza ni» wysoko±¢ nanodrutu, to docieraj¡ do zªotej kropli i tam
krystalizuj¡. W takim wypadku drut ma ksztaªt walca. Natomiast je±li droga dyfuzji jest
mniejsza ni» dªugo±¢ nanodrutu, to atomy krystalizuj¡ na bokach nanodrutu, co prowadzi
do jego wzrostu radialnego. W takim wypadku druty maj¡ ksztaªt sto»ka. Wszystkie
badane w niniejszej pracy nanodruty maj¡ ksztaªt sto»ka. Zatem, droga dyfuzji w czasie
wzrostu próbki jest krótsza ni» dªugo±¢ nanodrutu.

3.3

Fotoluminescencja po jedynczych nanodrutów

W niniejszym rozdziale zbadano wªa±ciwo±ci fotoluminescencyjne nanodrutów w zale»no±¢ od koncentracji Mn w rdzeniu, Mg w otoczce i grubo±ci otoczki. W szczególno±ci zbadano wpªyw tych parametrów na energi¦ ±wiecenia nanodrutów (EP L ), szeroko±¢
poªówkow¡ linii PL (Γ) i stopie« polaryzacji PL (ρ). Podane poni»ej energie emisji nanodrutów okre±laj¡ zmiany przerwy energetycznej bez efektów zwi¡zanych z kwantyzacj¡
ruchu. Zwi¡zane jest to z tym, »e nanodruty badane w ramach niniejszej pracy to struktury obj¦to±ciowe, w których nie wyst¦puje kwantowanie ruchu. Ich ±rednica znacznie
przewy»sza promie« Bohra ekscytonu, który w ZnTe wynosi 5.6 nm [41]. Zatem, g¦sto±¢
stanów elektronowych jest taka, jak dla materiaªów obj¦to±ciowych.
Zmierzono µPL z ponad 80 pojedynczych nanodrutów. Schemat ukªadu pomiarowego zostaª opisany w rozdziale 2.4.1. Nanodruty zostaªy zrzucone na podªo»e krzemowe,
zgodnie z procedur¡ opisan¡ w rozdziale 2.5 i pobudzane laserem o dªugo±ci fali 473 nm.
Pomiary przeprowadzono w temperaturze 10 K.
Przykªadowe widma PL z pojedynczych nanodrutów z próbek A, B, C i D zostaªy
przedstawione na rys. 3.3. Jak wida¢ na rys. 3.3 energia linii PL jest ró»na dla ka»dej z
próbek. Aby okre±li¢ jej rozkªad sporz¡dzono histogramy, przedstawione na rys. 3.4. Na
podstawie tych rozkªadów obliczono ±rednie warto±ci energii pików PL (hEP L i). Otrzymano:

• dla próbki A hEP L i = 2315 meV ± 1 meV
• dla próbki B hEP L i = 2325 meV ± 7 meV
• dla próbki C hEP L i = 2352 meV ± 4 meV
• dla próbki D hEP L i = 2371 meV ± 2 meV
Energia pików PL badanych nanodrutów le»y w przedziale od 2.3 eV do 2.4 eV. Dla
próbki B zaobserwowano przesuni¦cie piku PL o okoªo 10 meV w stron¦ wy»szych energii
w porównaniu do próbki A. Próbki A i B maj¡ tak¡ sam¡ zawarto±¢ Mg w otoczce, ale
ró»ni¡ si¦ jej grubo±ci¡ (patrz tab. 3.1). rednia ±rednica nanodrutów z próbki A jest o
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Rysunek 3.3: Przykªadowe widma emisji z pojedynczych nanodrutów z próbek A, B, C i
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Rysunek 3.4: (a) Histogramy przedstawiaj¡ce rozkªad energii piku PL pojedynczych nanodrutów dla próbek (a) A, B i C oraz (b) A i D. Na wykresach oznaczono ±redni¡ energi¦
piku PL(hEw i, gdzie w oznacza badan¡ próbk¦) i jej niepewno±¢. Dla próbek A, C, D
niepewno±¢ jest mniejsza ni» ±rednica narysowanej kropki.
okoªo 20 nm wi¦ksza w porównaniu do próbki B. Porównuj¡c próbki A i B zauwa»ono,
»e wraz ze wzrostem grubo±ci otoczki linia PL przesuwa si¦ w ni»sze energie. Znacznie
wi¦ksze przesuni¦cie w stron¦ wy»szych energii, o okoªo 37 meV w stosunku do próbki A
zaobserwowano dla próbki C. W próbce C nanodruty maj¡ tak¡ sam¡ grubo±¢ otoczki co w
A, ale znacznie mniejsz¡ koncentracj¦ Mg w otoczce (patrz tab. 3.1). Ró»nica koncentracji
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Mg mi¦dzy tymi dwiema próbkami wynosi 15%. Porównuj¡c próbki A i C zauwa»ono, »e
wraz ze wzrostem koncentracji Mg w otoczce energia piku PL przesuwa si¦ w stron¦
ni»szych energii. Ró»nice w obserwowanych energiach PL dla próbek A, B i C zwi¡zane
s¡ z napr¦»eniami jakie otoczka wywiera na rdze« nanodrutu. Napr¦»enia te wynikaj¡ z
ró»nicy staªych sieci mi¦dzy materiaªem, z którego zbudowane s¡ rdze« i otoczka. Dla
ZnTe staªa sieci wynosi 6.10 Å i ro±nie liniowo wraz z koncentracj¡ Mg do 6.35 Å dla
MgTe [34]. W zwi¡zku z tym staªa sieci dla otoczki z Zn0.74 Mg0.26 Te wynosi 6.17 Å, a dla
Zn0.89 Mg0.11 Te 6.13 Å. Na podstawie warto±ci staªych sieci dla otoczki (ashell )i rdzenia
(acore ) nanodrutu obliczono niedopasowanie sieciowe mi¦dzy tymi dwoma materiaªami
zdeniowane jako [88]:

f=

ashell − acore
· 100%
acore

(3.1)

Dla nanodrutów ZnTe/Zn0.74 Mg0.26 Te z próbki A otrzymano fA =1.15%, a dla nanodrutów
ZnTe/Zn0.89 Mg0.11 Te z próbki C fC =0.49%. Zatem, im wi¦ksza koncentracja Mg w otoczce nanodrutu, tym wi¦ksze niedopasowanie sieciowe mi¦dzy rdzeniem i otoczk¡. Wi¦ksza
staªa sieci materiaªu, z którego zbudowana jest otoczka powoduje powstanie w rdzeniu
napr¦»e« rozci¡gaj¡cych, zarówno wzdªu» osi nanodrutu, jak i w kierunku radialnym, a im
wi¦ksze napr¦»enia tym wi¦ksze przesuni¦cie linii PL. Wpªyw napr¦»e« w kierunku radialnym na energi¦ piku PL jest zaniedbywalny, gªówny wpªyw maj¡ napr¦»enia jednoosiowe
wyst¦puj¡ce wzdªu» osi nanodrutu [88]. Napr¦»enia te s¡ odpowiedzialne za przesuni¦cie
linii PL w stron¦ ni»szych energii dla próbek A, B i C, obserwowane na rys. 3.4, w stosunku
do przerwy energetycznej ZnTe. Schemat rozkªadu tych napr¦»e« w przypadku badanych
nanodrutów zostaª przedstawiony na rys. 3.5 (a). Na rys. 3.5 (b) zostaª przedstawiony
schematyczny rozkªadu napr¦»e« w dwuwymiarowej warstwie epitaksjalnej. W przypadku warstwy epitaksjalnej, gdy na podªo»e zostaje napylona dwuwymiarowa warstwa o
wi¦kszej staªej sieci ni» materiaª podªo»a jest ona ±ciskana w pªaszczy¹nie, a rozci¡gana
w kierunku wzrostu.
W zale»no±ci od ró»nicy staªych sieci mi¦dzy materiaªami, z których zbudowana jest
otoczka i rdze« w nanodrutach mog¡ wyst¦powa¢ zarówno napr¦»enia rozci¡gaj¡ce jak
i ±ciskaj¡ce. W pracy [89] Artioli i wspóªpracownicy zbadali wªa±ciwo±ci optyczne nanodrutów z ZnTe. Za pomoc¡ pomiarów EDX stwierdzili obecno±¢ naturalnej otoczki z
ZnO dookoªa nanodrutu, wynikaj¡cej z utlenienia jego powierzchni. W ich przypadku

ashell <acore , co prowadzi do f < 0. W wyniku oddziaªywania otoczki na rdze« nanodrutu
powstaªy napr¦»enia ±ciskaj¡ce. Zatem, w przypadku nanodrutów badanych w pracy [89]
nale»y spodziewa¢ si¦ przesuni¦cia linii PL w stron¦ wy»szych energii w porównaniu do
nanodrutów z ZnTe bez otoczki.
Nast¦pnie zbadano wpªyw obecno±ci Mn w rdzeniu na EP L . Na rys. 3.4 (b) porównano
rozkªady EP L dla próbek A i D. Zauwa»ono, »e wprowadzenie Mn do rdzenia nanodrutu
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Rysunek 3.5: Rozkªad napr¦»e« (czerwone strzaªki) w: (a) nanodrutach badanych w niniejszym rozdziale, w których niedopasowanie sieciowe f > 0, (b) dwuwymiarowej warstwie
wzrastaj¡cej na podªo»u, (c) nanodrutach typu rdze«/otoczka badanych w pracy [89], w
których f < 0. Rysunek powstaª na podstawie pracy [89].

powoduje przesuni¦cie linii PL w stron¦ wy»szych energii, o okoªo 60 meV w porównaniu
do nanodrutów bez jonów Mn. Na fotoluminescencj¦ z nanodrutów zawieraj¡cych mangan
wpªyw maj¡ dwa efekty. Z jednej strony wprowadzenie manganu powoduje, »e przerwa
energetyczna zwi¦ksza si¦, zgodnie z zale»no±ci¡ (1.10), co prowadzi do przesuni¦cia energii
PL w stron¦ wy»szych energii. Z drugiej strony napr¦»enia wynikaj¡ce z niedopasowania
sieciowego mi¦dzy rdzeniem i otoczk¡ przesuwaj¡ energi¦ PL w ni»sze energie. Te dwa
efekty powoduj¡, »e dla nanodrutów z próbki D wypadkowa energia ±wiecenia jest wy»sza
o 60 meV w porównaniu do nanodrutów bez jonów Mn z próbki A.
Nast¦pnie zbadano szeroko±¢ poªówkow¡ linii PL, Γ w zale»no±ci od obecno±ci Mn w
rdzeniu, koncentracji Mg w otoczce i grubo±ci otoczki. Na podstawie widm PL z pojedynczych nanodrutów sporz¡dzono rozkªad Γ dla ka»dej próbki i obliczono ±redni¡ jej warto±¢
(hΓi), co zostaªo przedstawione na rys. 3.6. Warto±ci Γ dla pojedynczych nanodrutów z
próbek badanych w tym rozdziale wynosz¡ od 2 meV do 20 meV. rednia jej warto±¢ dla
nanodrutów ZnTe/ZnMgTe z próbek A i C jest zbli»ona i wynosi odpowiednio hΓA i=9.5
meV ± 0.6 meV i hΓC i=8.2 meV ± 0.6 meV. Istotnie w¦»sze linie otrzymano dla nanodrutów z najcie«sz¡ otoczk¡, z próbki B. Dla tej próbki hΓB i=5.9 meV ± 0.8 meV. Wynik ten
zinterpretowano zakªadaj¡c, »e zale»no±¢ wielko±ci Γ od grubo±ci otoczki wynika z nieporz¡dku chemicznego zwi¡zanego z otoczk¡. Im grubsza otoczka tym przekrycie funkcji
falowych no±ników z atomami otoczki jest wi¦ksze. St¡d Γ jest wi¦ksza dla nanodrutów
z grubsz¡ otoczk¡. W przypadku cienkiej otoczki sytuacja jest odwrotna: na no±nik ma
mniejszy wpªyw nieporz¡dek chemiczny zwi¡zany z otoczk¡. Zatem w przypadku nanodrutów z próbki B otrzymano mniejsz¡ warto±¢ Γ ni» dla nanodrutów z próbki A. Z kolei
dla nanodrutów z próbki D otrzymano hΓD i=11.6 meV ± 1.1 meV. Dla tej próbki obec-
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no±¢ jonów Mn w rdzeniu powoduje poszerzenie linii, na skutek uktuacji spinów jonu
manganu. Efekt ten zostanie przedyskutowany w rozdziale 6.3.
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Rysunek 3.6: Histogramy rozkªadu Γ dla próbek A, B, C i D wraz z wyznaczon¡ jej ±redni¡
warto±ci¡, hΓw i, gdzie w oznacza badan¡ próbk¦.
Nast¦pnie zbadano wpªyw grubo±ci otoczki oraz koncentracji Mg i Mn na stopie« polaryzacji liniowej, ρ. W tym celu przeprowadzono pomiar anizotropii polaryzacji liniowej.
Zmierzono intensywno±¢ PL (IP L ) w funkcji k¡ta analizatora (k¡t θ ). Do zarejestrowanych widm dopasowano funkcj¦ Gaussa i wykre±lono zale»no±¢ amplitudy PL w funkcji θ .
Przykªadowy wynik pomiaru dla dwóch nanodrutów z próbki A zostaª przedstawiony na
rys. 3.7.
Zmieniaj¡c k¡t analizatora obserwujemy periodyczn¡ zale»no±¢ intensywno±ci fotoluminescencji (rys. 3.7). Jak zostaªo opisane w rozdziale 1.3, maksimum (minimum) (IP L )
wyst¦puje gdy o± analizatora ustawiona jest równolegle (prostopadle) do osi nanodrutu.
Do punktów przedstawionych na rys. 3.7 dopasowano funkcj¦ IP L (θ) = a cos2 (θ + ϕ) + b,
gdzie: a, b, ϕ - parametry dopasowania. Otrzymano nast¦puj¡ce warto±ci: dla nanodrutu
1 (NW 1): aN W 1 =0.72, bN W 1 =0.24, ϕN W 1 = −43◦ , dla nanodrutu 2 (NW 2): aN W 2 =0.59,
bN W 2 =0.36, ϕN W 2 = 37◦ . Na podstawie dopasowanych parametrów a i b wyznaczono ρ
dany przez:

ρ=

Ik − I⊥
a
=
Ik + I⊥
a + 2b

(3.2)
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Rysunek 3.7: Intensywno±¢ PL w funkcji k¡ta analizatora dla dwóch nanodrutów (NW 1
i NW 2) z próbki A, czerwona ci¡gªa linia przedstawia dopasowan¡ do punktów funkcj¦

IP L (θ) = a cos2 (θ + ϕ) + b.
Dla NW1 ρN W 1 =60%, a dla NW2 ρN W 2 =45%. Dodatkowo, na podstawie ró»nicy k¡tów
mi¦dzy maksimami wyznaczono k¡t mi¦dzy tymi dwoma nanodrutami: ϕN W 1 + ϕN W 2 =

37◦ + 43◦ = 80◦ . Pomiar anizotropii polaryzacji liniowej zostaª wykorzystany w dalszych
badaniach do wyznaczenia orientacji nanodrutu w laboratorium, co zostaªo opisane w
rozdziale 7.
Jak wida¢ na rys. 3.7 stopie« polaryzacji dwóch nanodrutów ró»ni si¦ mi¦dzy sob¡.
Aby zbada¢ wpªyw obecno±ci Mn w rdzeniu, koncentracji Mg i grubo±ci otoczki na ρ
zmierzono anizotropi¦ PL z ponad 60 nanodrutów. Na rys. 3.8 przedstawiono histogramy
rozkªadu ρ dla nanodrutów z próbek A, B, C i D. Dla ka»dej próbki wyznaczono ±redni¡
warto±¢ hρi. Otrzymano:

• dla próbki A hρA i = 41% ± 3%
• dla próbki B hρB i = 54% ± 4%
• dla próbki C hρC i = 41% ± 4%
• dla próbki D hρD i = 41% ± 3%
Jak zostaªo przedstawione na rys. 3.8 stopie« polaryzacji badanych nanodrutów z
próbek A, B, C i D zmienia si¦ od 20% do 90%. rednie warto±ci ρ dla próbek A, C i D s¡
równe. St¡d mo»na wnioskowa¢, »e ρ nie zale»y ani od koncentracji Mg w otoczce ani od
obecno±ci jonów Mn w rdzeniu. Istotnie wi¦kszy ±redni stopie« polaryzacji w porównaniu
do próbki A otrzymano dla próbki B, w której nanodruty miaªy mniejsz¡ ±rednic¦.
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Rysunek 3.8: Histogramy rozkªadu ρ dla próbek A, B, C i D wraz z obliczon¡ jej ±redni¡
warto±ci¡ hρw i, gdzie w oznacza badan¡ próbk¦.
Jak wspomniano w rozdziale 1.3, anizotropia polaryzacji liniowej PL wynika z ró»nicy
staªych dielektrycznych mi¦dzy drutem a otoczeniem. Zakªadaj¡c, »e ±rednica nanodrutu
jest du»o mniejsza ni» dªugo±¢ fali PL mo»na wyznaczy¢ stopie« polaryzacji zgodnie ze
wzorem (1.7). W przypadku badanych nanodrutów staªa dielektryczna nanodrutu wynosi εN W =9.1, a staªa dielektryczna otoczenia εm =1. Podstawiaj¡c te warto±ci do wzoru
(1.7) otrzymano ρ=92%. Warto±¢ ta jest z grubsza 2 razy wi¦ksza ni» hρi zmierzona dla
próbek A, B, C i D. Zwi¡zane jest to z faktem, »e ±rednica badanych nanodrutów jest
porównywalna z dªugo±ci¡ fali PL. Dla nanodrutów, których ±rednica jest porównywalna
z dªugo±ci¡ fali PL, Ruda i Shik w pracy [90] zaproponowali model, w którym pokazali, »e

ρ zale»y istotnie od ±rednicy nanodrutu i energii jego linii PL. Zgodnie z modelem Rudy
i Shika, aby nanodruty posiadaªy stopie« polaryzacji ρ > 90% nale»aªoby wyhodowa¢ je
du»o cie«sze, o ±rednicy okoªo 50 nm lub mniejszej.

3.4

Podsumowanie

Celem bada« przedstawionych w niniejszym rozdziale byªo scharakteryzowanie fotoluminescencji z pojedynczych nanodrutów typu rdze«/otoczka z (Zn,Mn)Te/ZnMgTe. Zbadano wpªyw grubo±ci otoczki, obecno±ci Mn w rdzeniu i koncentracji Mg w otoczce na
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EP L , Γ i ρ. Pokazano, »e energia pików PL z nanodrutów le»y w przedziale od 2.3 eV do 2.4
eV. Czynnikiem determinuj¡cym jej wielko±¢ s¡ napr¦»enia wyst¦puj¡ce miedzy rdzeniem
i otoczk¡. Napr¦»enia te wynikaj¡ z ró»nicy staªych sieci mi¦dzy materiaªami buduj¡cymi
rdze« i otoczk¦. S¡ one tym wi¦ksze, im wi¦ksza jest grubo±¢ otoczki lub im wi¦ksza jest
zawarto±¢ magnezu w otoczce. Wzrost koncentracji Mg w otoczce o 15% przesuwa PL w
stron¦ ni»szych energii o okoªo 37 meV. Z kolei obecno±¢ Mn w rdzeniu nanodrutu powoduje przesuni¦cie PL o 60 meV w stron¦ wy»szych energii w stosunku to nanodrutów bez
jonów Mn. Stwierdzono, »e ρ nie zale»y od koncentracji Mg w otoczce i koncentracji Mn w
rdzeniu. rednia jej warto±¢ wynosi okoªo 40% dla nanodrutów ró»ni¡cych si¦ zawarto±ci¡
Mg i Mn. Wi¦kszy stopie« polaryzacji otrzymano dla nanodrutów z cie«sz¡ otoczk¡.
Powy»sze rezultaty pokazuj¡, »e dobieraj¡c odpowiednio zawarto±¢ Mg i Mn mo»na
sterowa¢ energi¡ PL. Nale»y jednak pami¦ta¢, »e wprowadzenie do nanodrutu magnezu o
koncentracji wi¦kszej ni» 30% jest niepraktyczne. Próbki takie s¡ higroskopijne i szybko
ulegaj¡ degradacji.
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Rozdziaª 4
Dynamika ekscytonów i no±ników w
drutach z ZnTe
Nanodruty s¡ intensywnie badane ze wzgl¦du na praktyczne wykorzystanie tych struktur m.in. jako ¹ródeª ±wiatªa [1, 11, 12, 3, 13, 14, 6]. Aby mogªy by¢ efektywnymi ¹ródªami
±wiatªa, musz¡ mie¢ wysok¡ wydajno±¢ ±wiecenia, która ograniczana jest przez procesy
niepromieniste. Jednym ze ¹ródeª wyst¦powania tych procesów jest rekombinacja przez
stany powierzchniowe. Zminimalizowa¢ ten efekt mo»na pasywuj¡c stany powierzchniowe nanodrutów, na przykªad poprzez obhodowanie rdzenia nanodrutu póªprzewodnikiem
o wi¦kszej przerwie energetycznej ni» materiaª rdzenia. Jak zostaªo pokazane w pracach
[15, 16] pasywacja stanów powierzchniowych powoduje nie tylko wzrost intensywno±ci PL
z nanodrutów, ale tak»e zwi¦kszenie czasu »ycia PL.
W niniejszym rozdziale zostan¡ przedstawione badania dynamiki PL nanodrutów z
ZnTe. Jak zostanie pokazane grubo±¢ otoczki nanodrutu z ZnMgTe bardzo silnie wpªywa
zarówno na intensywno±¢ jak i czas »ycia PL. Aby to wykaza¢ zostanie zmierzony czas
»ycia PL w funkcji grubo±ci otoczki nanodrutu.
Zbadane zostan¡ dwa mechanizmy obni»aj¡ce wydajno±¢ ±wiecenia nanodrutów. Jednym z nich jest tunelowanie elektronów do stanów powierzchniowych, które prowadzi do
bezpromienistej relaksacji energii. Drugim − rozpraszanie no±ników na fononach optycznych podªu»nych.
W ramach bada« zostanie zbadana fotoluminescencja rozdzielona w czasie (TRPL) z
pojedynczych nanodrutów oraz zostanie wyznaczony czas »ycia no±ników i ekscytonów w
tych nanostrukturach.
Wyniki zaprezentowane w tym rozdziale zostaªy opublikowane w pracy:

M. Szymura, . Kªopotowski, A. A. Mitioglu, P. Wojnar, G. Karczewski, T. Wojtowicz, D. K. Maude, P. Pªochocka and J. Kossut,

Zn1−x Mgx Te core-shell nanowires

Exciton and carrier dynamics in ZnTe-

Phys. Rev. B. 93, 155429 (2016).
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4.1

Badane próbki

Nanodruty zostaªy wyhodowane z zastosowaniem mechanizmu wzrostu para−ciecz−ciaªo
staªe [50] przedstawionego w rozdziale 1.3. Próbki do bada« opisanych w tym rozdziale
przygotowano wedªug nast¦puj¡cej procedury. Przed rozpocz¦ciem wzrostu podªo»e krzemowe o orientacji (111) trawiono przez 1 minut¦ w 38% kwasie uorowodorowym, aby
oczy±ci¢ jego powierzchni¦. Nast¦pnie w komorze reaktora MBE na podªo»e krzemowe
napylono warstw¦ zªota o grubo±ci 1 nm. Warstw¦ t¦ podgrzano do temperatury 500◦ C .
Powstaªy w ten sposób krople zbudowane z eutektyki zªota z krzemem, o ±rednicy okoªo 20
nm. Rdze« z ZnTe hodowano przez 25 min w temperaturze 370◦ C . Wyhodowano 4 próbki
ró»ni¡ce si¦ grubo±ci¡ otoczki. Otoczk¦ z Zn1−y Mgy Te, gdzie y =0.35 ± 0.03 hodowano
w temperaturze 300◦ C przez: 2, 4, 6 lub 8 minut w zale»no±ci od próbki. Koncentracja
Mg w otoczce dla tych nanodrutów zostaªa wyznaczona na podstawie pomiarów dyfrakcji
promieniowania rentgenowskiego [91]. Dodatkowo, do bada« pojedynczych nanodrutów,
wyhodowano nanodruty ZnTe/Zn1−y Mgy Te, gdzie y =0.3, w których wzrost rdzenia odbywaª si¦ przez 70 min, a otoczk¦ hodowano przez 9 minut. Parametry wzrostu nanodrutów
wykorzystanych do bada« w niniejszym rozdziale zostaªy zebrane w tab. 4.1.
czas hodowania

czas hodowania

rdzenia

otoczki

110613B

25 min

2 min

3 nm

110713A

25 min

4 min

8 nm

110713B

25 min

6 min

12 nm

110713C

25 min

8 min

16 nm

032613A

70 min

9 min

niemo»liwa do wyznaczenia,

próbka

±rednia grubo±¢ otoczki (L)

brak próbki referencyjnej
Tabela 4.1: Parametry wzrostu nanodrutów z ZnTe/ZnMgTe wyhodowanych do bada« w
tym rozdziale. Opis metody wyznaczenia grubo±ci otoczki przedstawiono w rozdziale 4.2
.

4.2

Obrazowanie nanodrutów za pomoc¡ SEM

Na rys. 4.1 (a) i (b) zostaªy przedstawione zdj¦cia SEM zespoªów nanodrutów z otoczkami hodowanymi przez 4 i 8 minut. W porównaniu do nanodrutów opisanych w rozdziale
3.1, nanodruty te rosn¡ w ró»nych kierunkach. Zwi¡zane jest to z rodzajem podªo»a, na
którym wzrastaj¡. W tym przypadku nanodruty zostaªy wyhodowano na krzemie, pokrytym naturaln¡, amorczn¡ warstw¡ SiO2 . Kierunek wzrostu nanodrutów jest (111), ale
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w zwi¡zku z tym, »e ich wzrost odbywa si¦ na warstwie amorcznej to kierunki (111)
s¡ skierowane pod ró»nymi k¡tami do podªo»a. Druty na rys. 4.1 (a) s¡ cie«sze ni» te
pokazane na rys. 4.1 (b), co potwierdza, »e reguluj¡c czas hodowania otoczki mo»na kontrolowa¢ ±rednic¦ nanodrutów. Na rys. 4.1 (c) zostaªo przedstawione zdj¦cie pojedynczego
nanodrutu z otoczk¡ hodowan¡ 8 minut. Tak jak druty hodowane na GaAs omawiane w
poprzednim rozdziale, druty te maj¡ ksztaªt sto»ka.

(a)

(c)

200 nm

(b)
200 nm

Rysunek 4.1: Zdj¦cia SEM wykonane z boku próbki, z tzw. przeªomu, przedstawiaj¡ce:
(a) zespóª nanodrutów z otoczk¡ hodowan¡ 4 minuty, (b) zespóª nanodrutów z otoczk¡
hodowan¡ 8 minut. (c) Zdj¦cie SEM pojedynczego nanodrutu z otoczk¡ hodowan¡ 8 minut.
Grubo±¢ otoczki zostaªa wyznaczona wedªug nast¦puj¡cej procedury. W jednym procesie wzrostu zostaªy wyhodowane druty z otoczk¡ i druty referencyjne z ZnTe bez otoczki.
Nast¦pnie za pomoc¡ SEM zmierzono ±rednic¦ nanodrutów − tych obhodowanych jak i
referencyjnych. W zwi¡zku z tym, »e nanodruty maj¡ ksztaªt sto»ka, ±rednice zmierzono w
poªowie ich wysoko±ci. Na podstawie uzyskanych wyników dla okoªo 100 nieobhodowanych
nanodrutów wyznaczono ±redni promie« rdzenia, który wyniósª R=9.5 nm. W ten sam
sposób wyznaczono ±redni¡ ±rednic¦ nanodrutów d, w których otoczk¦ hodowano przez 2,
4, 6 i 8 minut. Znaj¡c ±rednic¦ rdzenia, wyznaczono ±redni¡ grubo±¢ otoczki dla tych nanodrutów L = 1/2(d − 2R). Otrzymano warto±ci odpowiednio 3 nm, 8 nm, 12 nm i 16 nm.
Nale»y podkre±li¢, »e warto±ci L s¡ to warto±ci ±rednie dla caªego zespoªu nanodrutów.
Jak zostanie pokazane w dalszej cz¦±ci pracy zespoªy te s¡ niehomogeniczne i odst¦pstwa
od ±redniej mog¡ by¢ du»e. Dªugo±¢ nanodrutów dla wy»ej wymienionych próbek wynosi
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okoªo 1 µm. Dla próbki 032613A nie wyhodowano próbki referencyjnej, dlatego nie mo»na byªo wyznaczy¢ grubo±ci otoczki dla tych nanodrutów tylko ich caªkowit¡ ±rednic¦,
która wynosi 74 nm. Dªugo±¢ nanodrutów z próbki 032613A si¦ga 2 µm. rednia g¦sto±¢
nanodrutów w próbkach badanych w tym rozdziale to okoªo 50 nanodrutów/µm2 .

4.3

Pomiary PL

Wpªyw grubo±ci otoczki na energi¦ fotoluminescencji i jej intensywno±¢ zbadano w
ukªadzie pomiarowym opisanym w rozdziale 2.4.1. Na rys. 4.2 zostaªy przedstawione wid-

Znormalizowana intensywność PL

ma PL z zespoªów nanodrutów o ró»nych grubo±ciach otoczek. Szeroko±¢ widm pochodzi

x1 x32 x48 x174

2250

2300

3 nm
8 nm
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Energia (meV)
Rysunek 4.2: Widma intensywno±ci PL dla zespoªów nanodrutów o ró»nych grubo±ciach
otoczek. Wspóªczynnik normalizuj¡cy amplitud¦ zostaª podany przy ka»dym z widm.
od poszerzenia niejednorodnego zwi¡zanego z wyst¦powaniem drutów o ró»nych grubo±ciach otoczek w zespole. W szczególno±ci mo»na zauwa»y¢, »e widmo próbki z nanodrutami ze ±redni¡ otoczk¡ L=16 nm przekrywa si¦ z widmem próbki z nanodrutami z

L=12 nm czy nawet z L=3 nm. Wraz z rosn¡c¡ grubo±ci¡ otoczki linia PL przesuwa si¦
w ni»sze energie, z 2330 meV dla L=3 nm do 2280 meV dla L=16 nm. Jest to skutek napr¦»e« jednoosiowych rozci¡gaj¡cych jakie wywoªuje otoczka w rdzeniu nanodrutu [91].
Wyst¦powanie tych napr¦»e« w nanodrutach z ZnTe i ich konsekwencje zostaªy opisane
w rozdziale 3.3. Jednocze±nie wraz z grubo±ci¡ otoczki ro±nie intensywno±¢ PL. Na rys.
4.2 zostaªy pokazane znormalizowane widma intensywno±ci PL, a przy ka»dym z widm
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znajduje si¦ czynnik normalizuj¡cy amplitud¦ (czyli dla nanodrutów z najszersz¡ otoczk¡
amplituda intensywno±ci PL jest 174 razy wi¦ksza ni» dla drutów z otoczk¡ najw¦»sz¡).
Aby wytªumaczy¢ sk¡d bior¡ si¦ ró»nice w intensywno±ciach PL obserwowane na rys. 4.2
zmierzono fotoluminescencj¦ rozdzielon¡ w czasie (TRPL).

4.4

Pomiary TRPL zespoªu nanodrutów

Schemat ukªadu pomiarowego do TRPL zostaª opisany w rozdziale 2.4.2. W wyniku
pomiarów otrzymywano mapy przedstawiaj¡ce ewolucje czasowe fotoluminescencji. Przykªadowy obraz z kamery smugowej dla zespoªu nanodrutów z otoczk¡ o grubo±ci 16 nm
zostaª przedstawiony na rys. 4.3 (a). Kolory na mapie odpowiadaj¡ intensywno±ci PL. Asymetryczny ksztaªt obrazu PL widoczny na rys. 4.3 (a) wskazuje, »e czas »ycia PL zale»y
od energii emitowanego fotonu. Aby lepiej pokaza¢ t¦ zale»no±¢, na rys. 4.3 (b), narysowano zaniki PL scaªkowane w przedziaªach energetycznych o szeroko±ci 20 meV z zakresów
zaznaczonych na rys. 4.3 (a) jako A, B, C. Najwolniejszy zanik PL zaobserwowano dla
zakresu A, z niskoenergetycznej cz¦±ci widma, najszybszy dla C − z wysokoenergetycznej
cz¦±ci widma.
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Rysunek 4.3: (a) Mapa zaniku PL dla zespoªu nanodrutów z otoczk¡ o grubo±ci 16 nm.
Kolory na mapie odpowiadaj¡ intensywno±ci PL, czerwony − najwi¦ksza intensywno±¢
PL. A, B i C − przedziaªy o szeroko±ci 20 meV, z których wykre±lono krzywe zaniku PL.
(b) Zaniki PL scaªkowane w przedziaªach A, B i C.
Porównuj¡c uzyskane wyniki z wykresem przedstawionym na rys. 4.2 stwierdzono, »e
niskoenergetyczna (wysokoenergetyczna) cz¦±¢ widma odpowiada rekombinacji z nanodrutów, w których otoczka jest najszersza (najw¦»sza). Wyniki pokazane na rys. 4.3 sugeruj¡
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zatem, »e zanik PL z drutów o cienkiej otoczce jest szybszy ni» zanik PL z nanodrutów o
otoczce grubej.
Wobec tego, na podstawie przeprowadzonego pomiaru postawiono hipotez¦, »e grubo±¢ otoczki nanodrutu kontroluje dynamik¦ PL. Aby zwerykowa¢ t¦ hipotez¦ zmierzono
TRPL na próbkach z nanodrutami o ró»nych grubo±ciach otoczek.
Znormalizowane przebiegi czasowe PL dla nanodrutów z otoczkami o grubo±ciach 3

Znormalizowana intensywność PL

nm, 8 nm, 12 nm i 16 nm zostaªy przedstawione na rys. 4.4. G¦sto±¢ mocy pobudzania dla
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Rysunek 4.4: Przebiegi czasowe PL zmierzone dla zespoªów nanodrutów w funkcji grubo±ci
otoczki od 3 nm do 16 nm.
wszystkich próbek byªa taka sama i wynosiªa 104 W/cm2 . Ta relatywnie du»a g¦sto±¢ mocy
byªa potrzebna do zaobserwowania PL z najcie«szych nanodrutów, których intensywno±¢
PL byªa najmniejsza. Zauwa»ono, »e zgodnie z dyskusj¡ wyników pokazanych na rys. 4.3
wraz z grubo±ci¡ otoczki z ZnMgTe czas »ycia PL ro±nie. Dla najcie«szych nanodrutów z

L=3 nm i L=8 nm, otrzymano przebieg czasowy PL ograniczony rozdzielczo±ci¡ czasow¡
ukªadu pomiarowego, która wynosi 7 ps.
Analizuj¡c wyniki uzyskane dla próbek z L=12 nm i L=16 nm stwierdzono, »e krzywa
zaniku PL ma ksztaªt nieeksponencjalny. Ksztaªt ten uniemo»liwia wyznaczenie czasu
»ycia PL dla ka»dej próbki poprzez dopasowanie do danych funkcji monoeksponencjalnej z
jednym czasem zaniku. Aby zbada¢ ¹ródªo wyst¦powania tego nieeksponencjalnego zaniku
PL, porównano fotoluminescencj¦ rozdzielon¡ w czasie z zespoªu nanodrutów i z drutu
pojedynczego. Wyniki, uzyskane dla próbki 032613A, przedstawiono na rys. 4.5.
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Rysunek 4.5: Znormalizowane przebiegi czasowe z zespoªu nanodrutów i z nanodrutu pojedynczego z próbki 032613A. Czerwona linia − dopasowana funkcja IP L (t) =

A exp(−t/τd ) + I0 , gdzie: τd − czas zaniku PL, A− amplituda intensywno±ci PL, I0 −
tªo. Wstawka na wykresie przedstawia nanodrut oraz prol przestrzenny jego dna pasma
przewodnictwa gdzie: R− promie« rdzenia nanodrutu, L− grubo±¢ jego otoczki, Ek −
energia kinetyczna elektronu, V − wysoko±¢ bariery potencjaªu. Przedstawiony schemat
zostaª wykorzystany do zaprezentowania modelu opisanego w tek±cie.

Zauwa»ono, »e zanik z pojedynczego nanodrutu jest monoeksponencjalny. Do przebiegu intensywno±ci PL w funkcji czasu (IP L (t)) dopasowano funkcj¦ IP L (t) = A exp(−t/τd )+

I0 , gdzie τd − czas zaniku PL, A− amplituda intensywno±ci PL, I0 − tªo. Dla tego konkretnego nanodrutu otrzymano τd = (31 ± 1) ps. Na rys. 4.6 zostaªy przedstawione przebiegi
czasowe dla 4 przykªadowych nanodrutów z próbki 032613A. Wszystkie otrzymane krzywe wykazuj¡ zanik monoeksponencjalny. Otrzymano czasy zaniku w przedziale od 7 ps
dla NW 2, b¦d¡cego na granicy rozdzielczo±ci czasowej ukªadu pomiarowego do 31 ps
otrzymanego dla NW 1. Ró»nice pomi¦dzy wyznaczonymi τd prawdopodobnie zwi¡zane
s¡ z tym, »e w obr¦bie zespoªu nanodrutów, istniej¡ nanodruty obhodowane otoczkami o
ró»nej grubo±ci. Zatem, postawiono hipotez¦, »e nieeksponencjalny zanik PL z zespoªu nanodrutów wynika z superpozycji zaników z pojedynczych nanodrutów z ró»nymi czasami
»ycia PL [92]. Nanodruty pobudzano plamk¡ o ±rednicy 2 µm, co przy g¦sto±ci nanodru-

ROZDZIA 4. DYNAMIKA EKSCYTONÓW I NONIKÓW W
DRUTACH Z ZNTE

56

Intensywność PL (j.u.)

10000
NW 1
NW 2
NW 3
NW 4

1000

100

0

50

100

150

Czas (ps)
Rysunek 4.6: Punkty: zaniki PL dla 4 nanodrutów z próbki 032613A, czerwone linie −
dopasowane monoeksponencjalne funkcje.
tów równej okoªo 50 nanodrutów/µm2 oznacza, »e zaniki PL zmierzono jednocze±nie z
okoªo 150 nanodrutów z ró»nymi τd .

4.4.1

Model

Aby zwerykowa¢ hipotez¦ przedstawion¡ w poprzednim podrozdziale zaproponowano model opisuj¡cy superpozycj¦ zaników z nanodrutów o ró»nych grubo±ciach otoczek.
W modelu tym zaªo»ono, »e obserwowany zanik PL pochodzi od dwóch zjawisk: od rekombinacji promienistej z czasem rekombinacji τr , niezale»nym od grubo±ci otoczki i od
ucieczki no±ników w wyniku tunelowania z rdzenia do stanów powierzchniowych z czasem
tunelowania τt , silnie zale»nym od L. Zatem, czas zaniku PL, τd zdeniowano jako:

1
1
1
=
+
τd
τr τt

(4.1)

W pierwszej kolejno±ci nale»y rozstrzygn¡¢, które no±niki tuneluj¡ szybciej − elektrony czy dziury. Nieci¡gªo±¢ pasm przewodnictwa (ang. conduction band oset, acbo ) mi¦dzy
rdzeniem z ZnTe i otoczk¡ z Zn1−x Mgx Te wynosi 20% [93, 94], a masy efektywne elektronu
i dziury dla ZnTe wynosz¡ odpowiednio m∗e =0.12 m0 , m∗h =0.6 m0 (m0 − masa spoczynkowa elektronu) [32]. W zwi¡zku z tym, »e elektrony s¡ 5 razy l»ejsze ni» dziury i wysoko±¢
bariery potencjaªu dla elektronów jest 4 razy mniejsza ni» dla dziur, czas tunelowania
elektronów przez otoczk¦ do stanów powierzchniowych jest kilka rz¦dów wielko±ci krótszy
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ni» dla dziur. Zatem, nale»y oczekiwa¢, »e tunelowanie elektronów, a nie dziur, b¦dzie
miaªo decyduj¡cy wpªyw na dynamik¦ PL.
Czas τt obliczono w modelu póªklasycznym, w którym τt = τs T −1 , gdzie τs jest ±rednim
czasem dotarcia elektronu z rdzenia do interfejsu rdze«/otoczka, a T jest wspóªczynnikiem transmisji dla tunelowania elektronu przez prostok¡tn¡ barier¦ potencjaªu (patrz
schemat na rys. 4.5). Wspóªczynnik ten zale»y od ±redniej energii kinetycznej elektronu
(Ek ), wysoko±ci bariery potencjaªu (V ) i L. Czas τs obliczono bior¡c pod uwag¦ ±redni
promie« rdzenia nanodrutu (R) i ±redni¡ pr¦dko±¢ elektronu w kierunku prostopadªym
do jego osi υe⊥ : τs =

R
.
υe ⊥

Pr¦dko±¢ elektronu zostaªa zwi¡zana ze ±redni¡ energi¡ kinetyczn¡, hEk i uwzgl¦dniaj¡c
skªadowe pr¦dko±ci, υe w kierunkach υx , υy , υz :

hEk i =

m∗e 2
hυ + υy2 + υz2 i
2 x

(4.2)

Ze wzgl¦du na to, »e »aden z kierunków x, y, z nie jest wyró»niony, mo»emy przyj¡¢, »e:

hEk i =

m∗e 2
3
hυx + υy2 + υz2 i = m∗e hυe2 i
2
2

(4.3)

Bior¡c pod uwag¦ tylko skªadowe pr¦dko±ci w kierunku prostopadªym do osi nanodrutu:
2
hυe⊥
i = hυx2 + υy2 i = 2hυe2 i =

4hEk i
3m∗e

(4.4)

q
4Ek
Zatem, υe⊥ = 3m
∗.
e

Aby obliczy¢ zale»no±¢ intensywno±ci PL od czasu uwzgl¦dniono wkªad od caªego
zespoªu nanodrutów. Zatem, obliczaj¡c ewolucj¦ czasow¡ PL scaªkowano wkªady od nanodrutów o ró»nych L. Otrzymano w ten sposób [92]:


Z ∞

IP L (t) =

Γ(L) exp

0

−t
dL
τd

(4.5)

gdzie czas τd dany wzorem (4.1) jest funkcj¡ parametrów τr , V , Ek . Na podstawie zdj¦¢
z SEM wyznaczono histogramy rozkªadu grubo±ci otoczek dla nanodrutów ze ±rednim

L=12 nm i L=16 nm. Histogramy te sporz¡dzono z danych dla okoªo 100 nanodrutów
dla ka»dej próbki. Do otrzymanych histogramów dopasowano funkcj¦ rozkªadu prawdopodobie«stwa Gamma, Γ(L), co zostaªo przedstawione jako wstawka na rys. 4.7. Funkcj¦

IP L (t) zadan¡ równaniem (4.5) dopasowano do zaniku PL. Na rys. 4.7 przedstawiono rezultaty dopasowa« dla nanodrutów ze ±rednim L=12 nm i L=16 nm. W zwi¡zku z tym, »e
ewolucja czasowa PL dla najcie«szych nanodrutów (z L=3 nm i L=8 nm) jest na granicy
rozdzielno±ci czasowej ukªadu pomiarowego model zastosowano tylko dla nanodrutów z

L=12 nm i L=16 nm. Jak mo»na zauwa»y¢ dopasowane funkcje dobrze opisuj¡ czasow¡
ewolucj¡ fotoluminescencji. Otrzymane dopasowane warto±ci parametrów zostaªy zebrane
w tabeli 4.2.
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Rysunek 4.7: Punkty przedstawiaj¡ ewolucje czasowe PL z zespoªu nanodrutów z otoczkami o grubo±ciach: (a) L=12 nm, (b) L=16 nm. Czerwona ci¡gªa linia − dopasowana
funkcja zadana równaniem (4.5). Wstawki na wykresie − histogramy rozkªadu L dla ka»dej próbki wraz z dopasowan¡ funkcj¡ dystrybucji Gamma (czarna ci¡gªa linia).

Parametr

Dopasowane

Oszacowane

L=12 nm

L=16 nm

L=12 nm

L=16 nm

czas rekombinacji, τr (ps)

320 ± 30

360 ± 30

∼ 100 dla warstwy ZnTe [95]

bariera potencjaªu, V (meV)

148.5

150

139 ± 16

145 ± 17

energia kinetyczna, hEk i (meV)

119

130

121

131

Tabela 4.2: Parametry uzyskane z dopasowania funkcji zadanej równaniem (4.5) do zmierzonych zaników PL oraz oszacowanie warto±ci tych parametrów dla nanodrutów z L=12
i L=16 nm.
Nale»y podkre±li¢, »e dopasowanie monotonicznej zale»no±ci funkcj¡ trzyparametrow¡
nie ±wiadczy jeszcze o poprawno±ci zastosowanego modelu. Poni»ej przedstawiono dyskusj¦ uzyskanych parametrów dopasowania. Dopiero przedstawienie zgodno±ci uzyskanych
warto±ci z oczekiwaniami wynikaj¡cymi z zyki badanego ukªadu stanowi¢ mo»e o poprawno±ci zastosowanego modelu. W tabeli 4.2 przedstawiono w kolumnie Dopasowane parametry uzyskane z dopasowania modelu do danych do±wiadczalnych, w kolumnie

Oszacowane

warto±ci tych parametrów uzyskane na podstawie oblicze«.

Czas rekombinacji
Rekombinacja zachodzi w rdzeniu, w zwi¡zku z tym nale»y oczekiwa¢, »e czas rekombinacji nie b¦dzie zale»aª od grubo±ci otoczki. Istotnie, otrzymane warto±ci τr dla próbek
z L=12 nm i L=16 nm w granicach bª¦du dopasowania s¡ równe, co potwierdza, »e czas
ten nie zale»y od L. Otrzymany ±redni czas rekombinacji, τr ≈ 340 ps jest okoªo 3 razy
dªu»szy ni» warto±¢ czasu rekombinacji dla warstw ZnTe [95, 96]. Na tej podstawie mo»na
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przypuszcza¢, »e g¦sto±¢ centrów nieradiacyjnych w przypadku badanych nanodrutów jest
mniejsza w porównaniu do warstw ZnTe badanych w pracach [95, 96].

Bariera potencjaªu
Aby przekona¢ si¦ o sensowno±ci dopasowanych warto±ci V porównano je z obliczon¡
wysoko±ci¡ bariery (Vx ). Obliczono zatem nieci¡gªo±¢ pasma przewodnictwa na interfejsie
rdze«/otoczka ZnTe/Zn1−y Mgy Te z uwzgl¦dnieniem napr¦»e« rozci¡gaj¡cych jakie wywoªuje otoczka na rdze« nanodrutu [97, 98]. Schemat obrazuj¡cy poªo»enie pasm przewodnictwa w tych nanodrutach zostaª przedstawiony na rys. 4.8.

V0

rdzeń
ZnTe

otoczka
Zn1-yMgyTe

VSS

Vx

VSC

Rysunek 4.8: Schemat obrazuj¡cy poªo»enie pasm przewodnictwa w nanodrutach
rdze«/otoczka z ZnTe/Zn1−y Mgy Te (czarna linia), przerywan¡ lini¡ zaznaczono poªo»enie
pasm uwzgl¦dniaj¡c napr¦»enia. Wielko±ci Vx , V0 , Vsc , Vss opisano w tek±cie.
Wysoko±¢ bariery tunelowej Vx przyj¦to jako sum¦:

Vx = V0 + Vsc + Vss

(4.6)

V0 jest gª¦boko±ci¡ studni potencjaªu w rdzeniu pod nieobecno±¢ napr¦»e«. Zale»y ona
od koncentracji Mg w otoczce i acbo . V0 dane jest wzorem:

V0 = acbo · y · (Eg(M gT e) − Eg(ZnT e) )

(4.7)

gdzie:

Eg(M gT e) − przerwa energetyczna MgTe (w 5 K),
Eg(ZnT e) − przerwa energetyczna ZnTe (w 5 K).
Dla y =0.35 ± 0.03 i acbo = 20% [94] otrzymano V0 =(74 ± 6) meV.
Wielko±¢ Vsc opisuje przesuni¦cie dna pasma przewodnictwa w rdzeniu wzgl¦dem
otoczki na skutek dziaªania napr¦»e« rozci¡gaj¡cych jakie wywoªuje otoczka na rdze«
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nanodrutu. Wielko±¢ ta zostaªa obliczona przez dr. hab. Michaªa Zieli«skiego w pracy
[91], na podstawie hamiltonianu Bira−Pikusa. W pracy [91] przyj¦to precyzj¦ wyznaczenia Vsc (∆Vsc ) jako 15% Vsc . Otrzymano Vsc =(65 ± 10) meV i Vsc =(71 ± 11) meV
odpowiednio dla próbki z L=12 nm i L=16 nm.
Wielko±¢ Vss opisuje przesuni¦cie dna pasma przewodnictwa w otoczce wzgl¦dem rdzenia na skutek napr¦»e« jakie rdze« wywiera na otoczk¦. Je»eli obj¦to±¢ otoczki (Votoczki )
jest znacznie wi¦ksza ni» obj¦to±¢ rdzenia (Vrdzenia ) to struktura krystalograczna rdzenia
dostosowuje si¦ do otoczki, a otoczka pozostaje nienapr¦»ona. W takim wypadku mo»na
przyj¡¢ Vss ≈ 0. W przypadku badanych próbek, dla nanodrutów z L=16 nm Votoczki ≈ 7

Vrdzenia , natomiast dla L=12 nm, Votoczki ≈ 4 Vrdzenia . W zwi¡zku z tym, przyj¦to Vss ≈
0.
Zatem, uwzgl¦dniaj¡c wszystkie wkªady otrzymano Vx = (139 ± 16) meV i Vx =(145 ±
17) meV odpowiednio dla L=12 nm i L=16 nm. Bior¡c pod uwag¦ sumaryczn¡ niepewno±¢
wyznaczenia warto±ci Vx mo»na stwierdzi¢, »e otrzymane warto±ci z dopasowa« s¡ w
granicach bª¦du równe tym z oblicze«.

Energia kinetyczna
Warto±¢ otrzymanej energii kinetycznej porównano z pocz¡tkow¡ ±redni¡ warto±ci¡
energii kinetycznej jak¡ posiadaj¡ elektrony w chwili wzbudzenia (hEk0 i). Energia ta zostaªa obliczona zakªadaj¡c paraboliczne i sferycznie symetryczne pasma przewodnictwa i
walencyjne. Na rys. 4.9 przedstawiono schemat uªo»enia pasm wraz z zaznaczon¡ energi¡ pocz¡tkow¡, energi¡ wzbudzenia, EL =2454 meV (odpowiada dªugo±ci fali lasera 505
nm) i warto±ci¡ przerwy energetycznej nanodrutów z L=12 nm lub L=16 nm, Eg . Warto±¢ przerwy zostaªa obliczona jako suma energii ±wiecenia nanodrutów i energii wi¡zania
ekscytonu (EB =13 meV). Otrzymano Eg = 2309 meV i Eg = 2297 meV, odpowiednio dla
nanodrutów z L=12 nm i L=16 nm.

hEk0 i dana jest wzorem:
hEk0 i =

EL − Eg
m∗e
1+ m
∗

(4.8)

h

gdzie m∗e,h − masa efektywna elektronu, ci¦»kiej dziury.
Otrzymano hEk0 i=121 meV i hEk0 i=131 meV, odpowiednio dla nanodrutów z L=12
nm i L=16 nm. Warto±ci te s¡ tylko o kilka procent wi¦ksze ni» dopasowane warto±ci

hEk i. Energia kinetyczna zwi¡zana jest z temperatur¡ elektronów. Zaraz po wzbudzeniu
temperatura ta znacznie przewy»sza temperatur¦ sieci (5 K), gdy» caªa energia wzbudzenia laserem przekazana jest przez zderzenia spr¦»yste elektronom. Nast¦pnie na skutek
oddziaªywa« z fononami elektrony trac¡ energi¦ kinetyczn¡, a wi¦c ich temperatura si¦
zmniejsza. W zwi¡zku z tym, »e otrzymano z dopasowa« Ek niewiele mniejsz¡ ni» Ek0 ,
to prawdopodobnie elektrony nie zd¡»yªy istotnie schªodzi¢ si¦ przed wytunelowaniem i
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Rysunek 4.9: Schemat obrazuj¡cy metod¦ wyznaczenia pocz¡tkowej energii kinetycznej
elektronów. Ek0 − pocz¡tkowa energia kinetyczna elektronów w chwili wzbudzenia, EL −
energia wzbudzenia i Eg − warto±¢ przerwy energetycznej nanodrutu.
rekombinacj¡. Sugeruje to, i» czas dochodzenia do temperatury sieci jest dªu»szy ni» czas
tunelowania.
Powy»sza dyskusja uzyskanych parametrów τr , V , hEk i pokazuje, »e warto±ci te s¡
zbli»one do warto±ci oczekiwanych, co ±wiadczy o tym, »e zastosowany model uwzgl¦dnia
gªówne procesy zachodz¡ce w ukªadzie.
Zaproponowany model wskazuje, »e czas zaniku PL z zespoªu nanodrutów powinien
silnie zale»e¢ od energii wzbudzenia. Skoro zmniejszanie warto±ci EL powoduje obni»enie

Ek0 oczekuje si¦ znacznego spowolnienia tunelowania, a w konsekwencji zwi¦kszenia czasu
»ycia PL. Na przykªad, dla Ek <130 meV i L=16 nm, czasy tunelowania powinny by¢ dªu»sze ni» czas rekombinacji, prowadz¡c do zmniejszenia wpªywu tunelowania na dynamik¦
PL. Obliczenia przewiduj¡ nawet silniejsze przyspieszenie zaniku PL wraz ze wzrostem

EL . Dla L=16 nm i Ek =149 meV czas zaniku PL staje si¦ mniejszy ni» rozdzielczo±¢
czasowa ukªadu pomiarowego.
Na podstawie dopasowanych parametrów zostaª obliczony ±redni czas tunelowania,
który wyniósª τt = (12 ± 1) ps i τt = (31 ± 3) ps odpowiednio dla nanodrutów z L=12 nm
i L=16 nm. Czas ten, w obu wypadkach jest znacznie krótszy od τr . Nale»y podkre±li¢, »e
otrzymane warto±ci τt s¡ warto±ciami ±rednimi. Na przykªad dla nanodrutów ze ±rednim

L =12 nm w badanym na SEM zespole nanodrutów mo»na byªo znale¹¢ nanodruty nawet
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z L=6 nm czy z L=18 nm. Dla tych skrajnych warto±ci obliczona warto±¢ τt wyniosªa
odpowiednio 0.3 ps i 451 ps.

4.4.2

Pomiary w funkcji temperatury

Tunelowanie elektronów przez otoczk¦ zmniejsza intensywno±¢ PL i jej czas »ycia, i
prowadzi w efekcie do bezpromienistej relaksacji energii. Nie jest to jedyny mechanizm
obni»aj¡cy wydajno±¢ ±wiecenia. Wraz z rosn¡c¡ temperatur¡ pojawiaj¡ si¦ inne procesy
nieradiacyjne, które maj¡ wpªyw na dynamik¦ PL. Zatem, aby zbada¢ efektywno±¢ tych
procesów zmierzono intensywno±¢ fotoluminescencji i jej przebiegi czasowe w funkcji temperatury. Na rys. 4.10 (a) przedstawiono widma PL, zmierzone w pracy ci¡gªej na zespole
nanodrutów z L=16 nm.
Zauwa»ono, »e wraz ze wzrostem temperatury, od 5 K do 85 K intensywno±¢ PL maleje 150 razy. Aby zbada¢ czy efekt ten ma aktywacyjny charakter wyznaczono wzgl¦dn¡
intensywno±¢ PL, zdeniowan¡ jako I(0)/I(T ) − 1, gdzie I(T )− intensywno±¢ PL w temperaturze T , I(0)− intensywno±¢ PL ekstrapolowana do T =0 K. Wielko±¢ t¦ wykre±lono
jako punkty w funkcji odwrotno±ci temperatury na rys. 4.10 (b). Do danych do±wiadczalnych dopasowano funkcj¦:

−E1
−E2
I(0)
− 1 = C1 exp
+ C2 exp
(4.9)
I(T )
kB T
kB T
gdzie kB − staªa Boltzmanna, C1 , C2 − parametry dopasowania. Wynik dopasowania przed







stawiono jako lini¦ na wykresie 4.10 (b). Pozwoliªo to wyznaczy¢ energie aktywacji (E1
i E2 ) procesów odpowiedzialnych za wygaszanie PL. Otrzymano warto±ci E1 =(1.3±0.3)
meV i E2 =(27.9±2.2) meV.
Wpªyw procesów aktywowanych z energi¡ E1 uwidacznia si¦ w niskich temperaturach,
w zakresie od 5 K do 20 K. Prowadzi to do du»ej niepewno±ci wyznaczenia tej wielko±ci i
utrudnia jej interpretacj¦ zyczn¡. Warto±¢ E2 jest zbli»ona do energii fononu optycznego podªu»nego (LO) dla obj¦to±ciowego ZnTe, która wynosi 26.1 meV [99]. Mo»na wi¦c
przypuszcza¢, »e dominuj¡cym mechanizmem odpowiedzialnym za wygaszanie PL w wysokich temperaturach jest aktywacja rekombinacji niepromienistej przez oddziaªywanie
ekscytonów z fononami LO. Aby zwerykowa¢ t¦ hipotez¦ przeprowadzono pomiary fotoluminescencji rozdzielonej w czasie w funkcji temperatury.
Na rys. 4.10 (c) przedstawiono znormalizowane przebiegi czasowe PL z zespoªu nanodrutów z L=16 nm, w przedziale temperatur od 5 K do 100 K. Wida¢, »e wraz ze
wzrostem temperatury PL zanika szybciej. Obserwowane zaniki pochodz¡ z zespoªu nanodrutów, a zatem jak zostaªo omówione w podrozdziale 4.4.1 krzywa zaniku ma ksztaªt
nieeksponencjalny. Aby wyznaczy¢ zale»no±¢ τr od T , zastosowano model przedstawiony
w podrozdziale 4.4.1. Dla ka»dej zmierzonej temperatury, do przebiegu czasowej ewolucji
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Rysunek 4.10: (a) Widma PL zmierzone w zakresie temperatur od 5 K do 85 K dla
nanodrutów z L=16 nm. (b) Punkty−wyznaczona wzgl¦dna intensywno±¢ PL w funkcji
odwrotno±ci temperatury, linia − dopasowana do danych krzywa (4.9), E1 , E2 − energie
aktywacji procesów odpowiedzialnych za wygaszanie PL. (c) Znormalizowane przebiegi
czasowe PL dla nanodrutów z L=16 nm, zmierzone w zakresie temperatur od 5 K do 100
K. (d) Punkty − zale»no±¢ τr od temperatury wyznaczona z przebiegów PL z (c), zielona
linia ci¡gªa − obliczona temperaturowa zale»no±¢ τr , uwzgl¦dniaj¡ca aktywacj¦ termiczn¡
procesów nieradiacyjnych, zadana krzyw¡ (4.10). Patrz opis w tek±cie.
PL, przedstawionej na rys. 4.10 (c) dopasowano funkcj¦ (4.5). Uzyskano w ten sposób
zale»no±¢ τr od T , któr¡ przedstawiono na rysunku 4.10 (d). Jak mo»na zauwa»y¢, wraz
ze wzrostem T , czas τr maleje od 360 ps dla 5 K do 22 ps dla 100 K. Jak wspomniano
wcze±niej, jest to skutek aktywacji procesów nieradiacyjnych. Aby si¦ przekona¢, czy aktywacja odbywa si¦ z udziaªem fononów LO, na rys. 4.10 (d) wykre±lono zale»no±¢ τr od

T dan¡ przez:

1
1
1
=
+
(4.10)
τr
τrad τnrad
gdzie przyj¦to, »e czas rekombinacji radiacyjnej, τrad , równy jest warto±ci zmierzonej w 5
K, τrad = 360 ps, a czas rekombinacji nieradiacyjnej τnrad = τn0 exp( kE2T ), gdzie τn0 − czas
B

rekombinacji nieradiacyjnej dla temperatury d¡»¡cej do niesko«czono±ci. Przyj¦to zatem,
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»e w 5 K procesy nieradiacyjne nie odgrywaj¡ roli, a czas τnrad skraca si¦ aktywacyjnie
z energi¡ aktywacji E2 , wyznaczon¡ z pomiarów fotoluminescencji w pracy ci¡gªej (patrz
rys. 4.10 (b)), która zbli»ona jest do energii fononów LO w ZnTe. Krzywa na rys. 4.10 (d)
ma zatem tylko jeden parametr dopasowania τn0 . W wyniku dopasowania otrzymano τn0 ≈
1 ps. Jak wida¢ krzywa ta dobrze opisuje otrzyman¡ zale»no±¢ τr od T . Potwierdza to, »e
dominuj¡cym mechanizmem aktywuj¡cym rekombinacj¦ nieradiacyjn¡ jest oddziaªywanie
ekscytonów z fononami LO.

4.4.3

Podsumowanie pomiarów fotoluminescencji rozdzielonej w
czasie przeprowadzonej na zespole nanodrutów

W rozdziale tym zostaªy zbadane procesy rekombinacji niepromienistej w nanodrutach. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów mo»na wyci¡gn¡¢ wnioski jak zwi¦kszy¢
efektywno±¢ PL z nanodrutów.
W niskich temperaturach dominuj¡cym procesem ograniczaj¡cym wydajno±¢ ±wiecenia nanodrutów jest tunelowanie elektronów z rdzenia do stanów powierzchniowych. Zgodnie z zastosowanym modelem opisuj¡cym zanik PL zaproponowano, »e mniejsza energia
wzbudzenia spowoduje, »e tunelowanie stanie si¦ mniej efektywne na skutek zmniejszenia
energii kinetycznej elektronów. Zatem, nale»y spodziewa¢ si¦, »e luminescencja b¦dzie bardziej efektywna w przypadku pobudzania nanodrutów fotonami o mniejszej energii. Inn¡
metod¡ na zmniejszenie efektywno±ci tunelowania jest zwi¦kszenie bariery potencjaªu, na
przykªad poprzez zwi¦kszenie koncentracji magnezu w otoczce. Zwi¦kszenie koncentracji
magnezu spowoduje z jednej strony wzrost przerwy energetycznej otoczki, a z drugiej poprzez napr¦»enia spowoduje obni»enie energii ekscytonu. Oba te efekty spowoduj¡ wzrost
energii bariery tunelowej. Kolejn¡ metod¡ na zwi¦kszenie efektywno±ci ±wiecenia nanodrutów jest pogª¦bienie studni potencjaªu. Mo»na to osi¡gn¡¢ poprzez dodanie kadmu do
rdzenia nanodrutu.
W wysokich temperaturach dominuj¡cym mechanizmem ograniczaj¡cym efektywno±¢
±wiecenia nanodrutów jest oddziaªywanie ekscytonów z fononami LO. Aby mechanizm ten
zminimalizowa¢ nale»y ograniczy¢ liczb¦ centrów nieradiacyjnych w nanodrutach. Mo»na
to osi¡gn¡¢ na przykªad poprzez zapewnienie wy»szej czysto±ci procesu wzrostu nanodrutów.

4.5

Pomiary TRPL po jedynczych nanodrutów

Aby uzyska¢ dodatkowe informacje na temat dynamiki ekscytonów i no±ników w nanodrutach przeanalizowano TRPL z pojedynczego nanodrutu w warunkach silnego wzbudzenia (moc¡ 300 µW). Pomiary przeprowadzono na próbce 032613A. Kamer¡ smugow¡
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zarejestrowano przebiegi czasowe PL. Otrzymane widma PL zintegrowano w czasie, w
przedziale o szeroko±ci 10 ps i przedstawiono na rys. 4.11. Czerwon¡ strzaªk¡ oznaczono przerw¦ energetyczn¡ nanodrutu sªabo pobudzanego moc¡ 50 µW, Eg0 =2383 meV.
Warto±¢ ta zostaªa wyznaczona jako poªo»enie maksimum piku PL z pomiarów fotoluminescencji w pracy ci¡gªej powi¦kszon¡ o energi¦ wi¡zania ekscytonu, EB =13 meV. Nagªy
spadek intensywno±ci w 2420 meV, obserwowany na rys. 4.11 zwi¡zany jest z absorpcj¡
przez ltr kraw¦dziowy. Jak mo»na zauwa»y¢, 25 ps po wzbudzeniu, widmo jest szerokie,

log Intensywność PL (j.u.)

25 ps
30 ps
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2360

2400

2440
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Rysunek 4.11: Widma PL zintegrowane w przedziale o szeroko±ci 10 ps. Czerwon¡ strzaªk¡
oznaczono przerw¦ energetyczna sªabo pobudzanego nanodrutu, Eg0 . Dla lepszej wizualizacji widma zostaªy wygªadzone za pomoc¡ ltra szybkiej transformaty Fouriera. Czerwona
gruba linia jest dopasowan¡ krzyw¡ nachylenia zbocza wysokoenergetycznego.
a jego szeroko±¢ poªówkowa wynosi okoªo 40 meV. Jednocze±nie du»a cz¦±¢ sygnaªu wyst¦puje w energii wi¦kszej ni» Eg0 . Wraz z rosn¡cym opó¹nieniem, widmo zaw¦»a si¦, a
jego maksimum przesuwa w ni»sze energie. Okoªo 100 ps po wzbudzeniu widoczny jest pik
w energii 2369 meV, o szeroko±ci poªówkowej okoªo 20 meV, którego ksztaªt z rosn¡cym
opó¹nieniem ju» si¦ nie zmienia.
Analiza widm przedstawionych na rysunku 4.11 pozwala prze±ledzi¢ PL od momentu
wzbudzenia, gdzie g¦sto±¢ no±ników jest bardzo du»a do kompletnego zaniku PL. Du»a
g¦sto±¢ no±ników wzbudzonych laserem powoduje ekranowanie przyci¡gaj¡cego oddziaªywania kulombowskiego miedzy elektronem i dziur¡. Dla g¦sto±ci no±ników wi¦kszych ni»
g¦sto±¢ Motta, która w ZnTe wynosi okoªo 1017 cm−3 [100], rekombinacja ekscytonowa
znika i ±wiecenie pochodzi od plazmy elektronowo−dziurowej (ang. electron−hole plasma,
EHP). EHP jest gazem swobodnych no±ników (elektronów i dziur), niezwi¡zanych w eks-
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cytony. Zatem, obserwowane szerokie widmo, zaraz po wzbudzeniu zinterpretowano jako
rekombinacj¦ plazmy elektronowo−dziurowej [101, 102]. Przedyskutowano pochodzenie
ogonów nisko i wysokoenergetycznych cz¦±ci widma PL przedstawionego na rys. 4.11.
W tym celu na rys. 4.12 zostaª przedstawiony schemat pasm przewodnictwa i walencyjnego obsadzonych odpowiednio elektronami (kolor niebieski) i dziurami (kolor czerwony).
Strzaªk¡ 1 oznaczono przej±cie obserwowane w zboczu niskoenergetycznym. Natomiast
przej±cie oznaczone strzaªk¡ 2 jest obserwowane w zboczu wysokoenergetycznym. Stany daj¡ce wkªad do przej±cia 2 s¡ opró»niane na skutek rekombinacji EHP oraz przez
chªodzenie. Zauwa»ono, »e przej±cie typu 1 znajduje si¦ w energii znacznie poni»ej Eg0 .

pasmo
przewodnictwa

EF

Energia

e

1

EhF

2

pasmo
walencyjne

Rysunek 4.12: Schemat obrazuj¡cy poªo»enie pasm przewodnictwa obsadzonych elektronami (kolor niebieski) i walencyjnego zapeªnionego dziurami (kolor czerwony). EFe (EFh )
oznacza energi¦ quasi−poziomów Fermiego dla elektronów (dziur), przej±cie typu 1 (2)
zwi¡zane jest z rekombinacj¡ z niskoenergetycznego (wysokoenergetycznego) zbocza widma przedstawionego na rys. 4.11.
Zwi¡zane jest to z tym, »e du»a g¦sto±¢ no±ników prowadzi nie tylko do ekranowania
oddziaªywania kulombowskiego, ale tak»e do renormalizacji przerwy (ang. band−gap renormalization, BGR). Z upªywem czasu po wzbudzeniu laserem, g¦sto±¢ no±ników maleje,
efekt renormalizacji zmniejsza si¦, a energia przerwy przesuwa si¦ w stron¦ wy»szych
energii. Jednocze±nie ekranowanie oddziaªywanie kulombowskiego sªabnie. Gdy g¦sto±¢
no±ników spada poni»ej g¦sto±ci Motta oddziaªywanie kulombowskie pozwala na zwi¡zanie ekscytonów. Zatem, 100 ps po wzbudzeniu obserwowany pik w 2369 meV zwi¡zany
jest ze ±wieceniem ekscytonowym.
Jak mo»na zauwa»y¢ na rys. 4.11 wraz z rosn¡cym opó¹nieniem po wzbudzeniu, maleje
nachylenie zbocza wysokoenergetycznego widma PL, które zwi¡zane jest z temperatur¡
no±ników. Analizuj¡c zale»no±¢ nachylenia tego zbocza od czasu mo»na okre±li¢ dynamik¦
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chªodzenia no±ników i wyznaczy¢ czas chªodzenia no±ników, tc . Ksztaªt zbocza wysokoenergetycznego, IHE mo»na przybli»y¢ formuª¡:
(4.11)

IHE (E) ∝ ρeh (E)fe (E)fh (E)
gdzie:

ρeh − ª¡czna g¦sto±¢ stanów elektronowo−dziurowych,
fe,h − funkcje dystrybucji Fermiego dla elektronów i dziur.
Dla dwuwymiarowych studni kwantowych, g¦sto±¢ stanów jest staªa, tzn. nie zale»y
od energii i wtedy:

−(E − Eg )
IHE (E) ∝ exp
kB Tc

!

(4.12)

gdzie Eg − warto±¢ przerwy energetycznej, a Tc − temperatura no±ników. W przypadku
nanodrutów badanych w niniejszej pracy, sytuacja jest bardziej skomplikowana. rednica
badanych nanodrutów (>20 nm) jest du»o wi¦ksza ni» promie« Bohra (5.6 nm), wi¦c
g¦sto±¢ stanów jest taka jak dla póªprzewodnika 3D. Zatem, ρeh (E) jest pierwiastkow¡
funkcj¡ energii. Wtedy IHE (E) dane jest przez:

−(E − Eg )
IHE (E) ∝ (E − Eg ) exp
kB Tc
α

!

(4.13)

ze wspóªczynnikiem α = 1/2. W zwi¡zku z obecno±ci¡ du»ej g¦sto±ci no±ników, oddziaªywania wielociaªowe powoduj¡, »e ksztaªt widma jest bardziej skomplikowany i efektywny
wspóªczynnik α mo»e przyjmowa¢ warto±ci mi¦dzy 1 a 2 [96]. Aby uzyska¢ wiarygodn¡
informacj¦ o temperaturze no±ników nale»aªoby wymodelowa¢ caªy ksztaªt linii bior¡c pod
uwag¦ ró»ne procesy wielociaªowe (patrz np. [103]).
W ramach niniejszej pracy aby prze±ledzi¢ dynamik¦ chªodzenia no±ników i wyznaczy¢

tc do zbocza wysokoenergetycznego dopasowano IHE (E) ∝ exp(−E/Es ). W ten sposób
wyznaczono nachylenie tego zbocza Es . Zastosowanie tej procedury jest uproszczeniem,
które prowadzi prawdopodobnie do przeszacowania temperatury no±ników, ale daje informacje o tempie ich chªodzenia. Na rys. 4.13 przedstawiono dopasowane warto±ci Es w
funkcji czasu. Do punktów dopasowano monoeksponencjalny zanik i wyznaczono tc =14 ps.
Obserwowana dynamika chªodzenia no±ników jest zbli»ona do dynamiki dla nanodrutów
z ZnTe zbadanych w pracy [104], gdzie czas ten wyniósª 35 ps.
Analiza czasowych zmian widm PL pojedynczego nanodrutu pozwala wyznaczy¢ osobno czas »ycia no±ników i ekscytonów. Mapy przebiegów czasowych oraz widma przedstawione na rys. 4.11 pokazuj¡, »e zanik PL zale»y od energii fotonu. Na rys. 4.14 (a)
przedstawiono przykªadowe przebiegi czasowe PL dla czterech warto±ci energii. Wszystkie
krzywe s¡ monoeksponencjalne. Aby zbada¢ jak czas zaniku PL zale»y od energii fotonu
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Rysunek 4.13: Punkty − nachylenie zbocza (ES ) w funkcji czasu, czerwona linia − mo-
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Rysunek 4.14: (a) Punkty − przebiegi czasowe PL dla ró»nych warto±ci energii, linie −
dopasowania funkcji monoeksponencjalnej. (b) Czasy zaniku (punkty) w funkcji energii,
naªo»one na zintegrowane w czasie widmo PL z pojedynczego nanodrutu.
dopasowano monoeksponencjalne funkcje do zaników PL w caªym zakresie energii PL. Na
rys. 4.14 (b) przedstawiono uzyskane czasy zaniku PL w funkcji energii na tle zintegrowanego w czasie widma PL z pojedynczego nanodrutu.
Jak mo»na zauwa»y¢ czasy zaniku PL z wysoko− i niskoenergetycznej cz¦±ci widma
PL wynosz¡ odpowiednio 10 ps i 20 ps. Sa one okoªo 2-4 razy krótsze ni» czas zaniku z
cz¦±ci ±rodkowej, który wynosi 40 ps. Jak wspomniano wcze±niej, emisja z wysokoenergetycznej cz¦±ci widma zwi¡zana jest z no±nikami, które ulegaj¡ chªodzeniu i zmniejsza
si¦ ich g¦sto±¢. W zwi¡zku z tym otrzymany czas zaniku odzwierciedla oba procesy. Czas
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ten jest krótszy ni» czas z niskoenergetycznej cz¦±ci widma, która zwi¡zana jest tylko
ze zmniejszaniem si¦ g¦sto±ci no±ników. St¡d, analizuj¡c zanik PL dla najni»szej energii,
czyli dla 2325 meV wyznaczono czas »ycia no±ników, który wyniósª 20 ps. rodkowa cz¦±¢
widma, zaraz po wzbudzeniu zwi¡zana jest z plazm¡ elektronowo−dziurow¡, a 100 ps po
wzbudzeniu obserwuje si¦ rekombinacj¦ ekscytonow¡ dla tej cz¦±ci widma. W zwi¡zku z
tym analizuj¡c zanik PL dla ±rodkowej cz¦±ci widma, czyli dla energii 2369 meV wyznaczono czas »ycia ekscytonów w tym nanodrucie, który wyniósª 40 ps. W gruncie rzeczy
nale»aªoby dopasowa¢ zanik dla t>100 ps ale jak wida¢ na rys. 4.14 (a) dynamika zaniku
jest taka sama w caªym zakresie czasu, gdzie ten zanik jest obserwowany.
W zwi¡zku z tym, »e wysokoenergetyczna cz¦±¢ widma zwi¡zana jest z rekombinacj¡ no±ników i ich chªodzeniem, aby uzyska¢ miar¦ zmiany przerwy energetycznej przez
renormalizacj¦ (∆BGR ) przeanalizowano niskoenergetyczn¡ cz¦±¢ widma. Aby wyznaczy¢
warto±¢ ∆BGR zastosowano podej±cie zaproponowane przez L. V. Titov¡ i wspóªpracowników w pracy [105]. Na rys. 4.15 przedstawiono widma PL po czasie 30 ps (linia czerwona)
i 110 ps (linia niebieska) od wzbudzenia, oletow¡ strzaªk¡ skierowan¡ w lewo zaznaczono

∆BGR . Zatem, ∆BGR wyznaczono jako ró»nic¦ energii odci¦cia zbocza niskoenergetycznego widma PL mi¦dzy rekombinacj¡ EHP i ekscytonow¡. Dla widma w opó¹nieniu 30 ps
otrzymano ∆BGR ≈ 46 meV.
Aby oszacowa¢ g¦sto±¢ no±ników n0 , która prowadziªaby do tak du»ej BGR zastosowano formuª¦ zaproponowan¡ przez Vashisht¦ i Kali¦ [101]:

∆BGR =

−4.8316 − 5.0879rs
EB
0.0152 + 3.0426rs + rs2

(4.14)

gdzie:

rs−3 =4/3πa3B n0 ,
aB − promie« Bohra ekscytonu dla ZnTe, aB =5.6 nm [41],
EB − energia wi¡zania ekscytonu dla ZnTe, EB =13 meV [43].
Otrzymano, n0 ≈ 5.9 × 1018 cm−3 . Warto±¢ ta jest wi¦ksza ni» g¦sto±¢ Motta, która w
ZnTe wynosi okoªo 1017 cm−3 [100], co potwierdza, »e zaraz po wzbudzeniu widoczna jest
rekombinacja zdegenerowanej plazmy elektronowo−dziurowej. Otrzyman¡ g¦sto±¢ no±ników n0 porównano z liczb¡ fotonów zaabsorbowanych przez nanodrut, nN W . Uwzgl¦dniaj¡c moc wi¡zki pobudzaj¡cej nanodrut, P=300 µW, okres pomi¦dzy impulsami lasera,
timp =12 ns i energi¦ fotonów pobudzaj¡cych nanodrut, En =2454 meV, liczba fotonów w
impulsie, nimp dana jest przez:

nimp =

P · timp
En

(4.15)

Bior¡c pod uwag¦ wspóªczynnik absorpcji dla ZnTe, αZnT e = 105 cm−1 [106], nN W wynosi:

nN W = αZnT e · nimp

SN W
Slaser · VN W

(4.16)
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Rysunek 4.15: Wyznaczenie zmiany przerwy energetycznej (BGR) w wyniku renormalizacji. Linie odpowiadaj¡ widmom po 30 ps (czerwona) i 110 ps (niebieska) od wzbudzenia.
Linia przerywana − poziom tªa. Cienkie czarne linie pozwalaj¡ wyznaczy¢ zmian¦ przerwy
energetycznej (∆BGR ). Patrz opis w tek±cie.

gdzie:

SN W − powierzchnia nanodrutu,
Slaser − powierzchnia plamki lasera,
VN W − obj¦to±¢ nanodrutu.
Otrzymano nN W = 4.5 × 1019 cm−3 . Warto±¢ ta jest o rz¡d wielko±ci wi¦ksza ni»
g¦sto±¢ no±ników obliczona na podstawie renormalizacji przerwy ze wzoru (4.14). Zwi¡zane
jest to np. z tym, »e g¦sto±¢ no±ników obliczono dla t= 25 ps po wzbudzeniu. Natomiast
liczba fotonów zaabsorbowanych przez nanodrut zostaªa obliczona dla sytuacji zaraz po
wzbudzeniu impulsem lasera dla t= 0 ps. Ponadto w tym podej±ciu uwzgl¦dniono tylko
wspóªczynnik absorpcji, nie uwzgl¦dniono m.in. odbicia ±wiatªa od nanodrutu.
Nast¦pnie dla ka»dej warto±ci opó¹nienia po wzbudzeniu wyznaczono ∆BGR w funkcji
czasu, metod¡ opisan¡ powy»ej. Otrzyman¡ zale»no±¢ przedstawiono na rys. 4.16. Wraz z
rosn¡cym opó¹nieniem po wzbudzeniu ∆BGR zmniejsza si¦ od 46 meV w chwili wzbudzenia
do 0 meV dla 110 ps.

∆ BGR (meV)
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Rysunek 4.16: Zmiana przerwy energetycznej przez renormalizacj¦ (∆BGR ) w funkcji czasu
po wzbudzeniu.
4.5.1

Podsumowanie pomiarów fotoluminescencji rozdzielonej w
czasie przeprowadzonej na pojedynczych nanodrutach.

Przeprowadzono pomiary fotoluminescencji rozdzielonej w czasie na pojedynczym nanodrucie typu rdze«/otoczka z ZnTe/ZnMgTe. Zaobserwowano efekt renormalizacji przerwy energetycznej oraz ekranowania kulombowskiego w PL pojedynczego nanodrutu. Dla
badanego nanodrutu wyznaczono czas »ycia no±ników, który wyniósª 20 ps i czas »ycia
ekscytonu − 40 ps. Analiza zmiany nachylenia zbocza wysokoenergetycznego widma PL
pozwoliªa wyznaczy¢ czas chªodzenia no±ników, który wyniósª 14 ps.
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Rozdziaª 5
Generacja drugiej harmonicznej w
nanodrutach z ZnTe
W rozdziale tym zostanie pokazane jak dokona¢ konwersji ±wiatªa podczerwonego na
±wiatªo widzialne z wykorzystaniem nanodrutów. B¦dzie to mo»liwe w wyniku generacji
w nich ±wiatªa o podwojonej cz¦sto±ci w stosunku do cz¦sto±ci fali lasera pobudzaj¡cego,
czyli generacji drugiej harmonicznej (SHG) w tych strukturach. Badania z ostatnich lat
pokazaªy, »e proces ten mo»na wykorzysta¢ m.in do wyznaczenia krystalogracznej orientacji nanodrutów [107, 108, 109], mapowania symetrii funkcji falowych kropek kwantowych
[110] czy do bada« defektów w nanostrukturach [111]. Ponadto, nieliniowe wªa±ciwo±ci
optyczne póªprzewodnikowych nanodrutów rozszerzaj¡ potencjalne mo»liwo±ci zastosowania tych struktur w mikroskopii optycznej [107, 112], jako konwerterów cz¦stotliwo±ci
[113] czy elementów nanofotonicznych [114].
Proces generacji drugiej harmonicznej jest zjawiskiem z zakresu optyki nieliniowej
i wynika z oddziaªywania ±wiatªa z materi¡. Szczegóªy tego procesu zostaªy opisane w
rozdziale 1.6. Drug¡ harmoniczn¡ mo»na wygenerowa¢ w o±rodkach, które nie posiadaj¡
±rodka symetrii. Badane nanodruty zbudowane s¡ z ZnTe o strukturze krystalogracznej
blendy cynkowej [115, 116]. Struktura ta nie posiada symetrii inwersji, a zatem, proces
generacji drugiej harmonicznej w tych nanodrutach jest mo»liwy. Jak zostanie pokazane
w niniejszym rozdziale, generacja w próbce fali elektromagnetycznej o energii wi¦kszej
ni» przerwa energetyczna nanodrutu powoduje równocze±nie wielofotonowe wzbudzenie
luminescencji (MPL).
W niniejszym rozdziale zostan¡ przedstawione badania generacji drugiej harmonicznej
w nanodrutach typu rdze«/otoczka z ZnTe/ZnMgTe. Eksperymenty prowadzono zarówno
na zespole nanodrutów jak i drutach pojedynczych. Celem tych bada« byªo zbadanie efektywno±ci generowania drugiej harmonicznej oraz luminescencji wielofotonowej dla ró»nych
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dªugo±ci fal wzbudzenia i w funkcji k¡ta mi¦dzy osi¡ nanodrutu a kierunkiem polaryzacji
liniowej ±wiatªa pobudzaj¡cego.
Na podstawie uzyskanych wyników planowane jest napisanie publikacji:

M. Szymura, . Kªopotowski, A. A. Mitioglu, P. Wojnar, D. K. Maude, J. Kossut and
P. Pªochocka Giant

second harmonic generation enhancement in core/shell ZnTe/ZnMgTe

nanowires.
5.1

Próbki

Badania przeprowadzono na próbce 032613A z nanodrutami typu rdze«/otoczka z
ZnTe/ZnMgTe. Procedura wzrostu tej próbki zostaªa opisana w rozdziale 4.1.

5.2

Generacja fali o podwo jonej cz¦sto±ci

Schemat ukªadu pomiarowego wykorzystanego do przedstawionych tu bada« zostaª
opisany w rozdziale 2.4.3. Pomiary przeprowadzono w 4 K. Na rys. 5.1 przedstawiono
widmo emisji ±wiatªa z zespoªu nanodrutów przy pobudzaniu laserem impulsowym (λlaser )
o dªugo±ci fali 980 nm. W widmie tym zaobserwowano dwa piki, w 490 nm i w 525 nm.

Intensywność światła (j.u.)

Z faktu, »e pik obecny w 490 nm wyst¦puje w poªowie dªugo±ci fali lasera pobudzaj¡cego
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Rysunek 5.1: Widmo emisji ±wiatªa próbki z zespoªem nanodrutów pobudzanej laserem
o dªugo±ci fali 980 nm. Na rysunku oznaczono SHG−generacj¦ drugiej harmonicznej i
MPL−luminescencj¦ wielofotonow¡.
mo»na przypuszcza¢, »e pik ten jest wynikiem podwojenia cz¦sto±ci tego lasera. Natomiast
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na podstawie poªo»enia piku obecnego w 525 nm i jego ksztaªtu mo»na przypuszcza¢, »e
jest to luminescencja wygenerowana drug¡ harmoniczn¡.
Aby zwerykowa¢ pochodzenie piku w 490 nm wykonano pomiary intensywno±ci emitowanego ±wiatªa w zale»no±ci od λlaser i w funkcji mocy pobudzania (P ). Do ka»dego z
widm dopasowano funkcj¦ Gaussa, w ten sposób otrzymano intensywno±¢ ±wiatªa i poªo»enie energetyczne obu pików. Na rys. 5.2 (a) przedstawiono widma emisji dla λlaser w
zakresie od 800 nm do 1050 nm. Moc wi¡zki pobudzaj¡cej wynosiªa 40 mW. Zauwa»ono, »e maksimum piku oznaczonego na rys. 5.1 jako SHG wyst¦puje w poªowie λlaser , co
zostaªo pokazane na rys. 5.2 (b). Czerwon¡ lini¡ zostaªa oznaczona prosta y= λlaser
. Na2
tomiast jak zostaªo pokazane na rys. 5.2 (a) poªo»enie energetyczne piku wyst¦puj¡cego
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w 525 nm nie zmienia si¦ przy zmianie λlaser . Nast¦pnie wykonano pomiar intensywno±ci
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Rysunek 5.2: (a) Widma emisji próbki pobudzanej ±wiatªem o dªugo±ci fal od 800 nm do
1050 nm. Intensywno±¢ ±wiatªa MPL i SHG zostaªa przedstawiona w skali logarytmicznej
w funkcji dªugo±ci fali. (b) Dªugo±¢ fali piku SHG (λSHG ) w funkcji dªugo±ci fali lasera
. (c) Logarytm z
pobudzaj¡cego (λlaser ), czerwona linia − wykre±lona funkcja: y= λlaser
2
intensywno±ci piku SHG (ISHG ) w funkcji logarytmu z mocy pobudzania (P ) wraz z
dopasowanym wykªadnikiem α.
piku SHG (ISHG ) w funkcji P . Na rys. 5.2 (c) przedstawiono logarytm z ISHG w funkcji
logarytmu z P . Do otrzymanych punktów dopasowano prost¡, z której nachylenia wynika,
»e intensywno±¢ piku SHG ro±nie wykªadniczo z moc¡ ISHG ∼ P α , z wykªadnikiem α =
2.02 ± 0.04. Uzyskane wyniki, czyli wyst¦powanie piku SHG w poªowie dªugo±ci fali lasera
i wzrost intensywno±¢ tego piku z kwadratem mocy pobudzania dowodz¡, »e pik obecny
na rys. 5.1 w 490 nm pochodzi od generacji podwojonej cz¦sto±ci [117]. Poni»ej ±wiecenie
to b¦dzie oznaczane przez SHG.
Aby zidentykowa¢ pochodzenie piku obserwowanego w 525 nm porównano widma
emisji powstaªe w wyniku pobudzania laserem o dªugo±ci fali 980 nm i 473 nm, czyli
pobudzaj¡c nanodrut odpowiednio poni»ej i powy»ej przerwy energetycznej. Wyniki tego
porównania przedstawiono na rys. 5.3. Zauwa»ono, »e w 525 nm pik wyst¦puje w obu
tych widmach. Zarówno ksztaªt jak i poªo»enie widm pokrywaj¡ si¦. Zatem, pik obecny
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Rysunek 5.3: (a) Znormalizowane widma intensywno±ci ±wiatªa luminescencji pobudzanej
laserem o dªugo±ci fali 980 nm i 473 nm. (b) Logarytm z intensywno±ci piku MPL (IM P L )
w funkcji logarytmu z mocy pobudzania (P ) wraz z dopasowanym wykªadnikiem α.

w 525 nm zidentykowano jako luminescencj¦ wielofotonow¡, oznaczon¡ w dalszej cz¦±ci
rozdziaªu jako MPL. Na rys. 5.3 (b) przedstawiono jak zmienia si¦ intensywno±¢ piku MPL
(IM P L ) z P . Do otrzymanych punktów dopasowano prost¡. Zauwa»ono, »e intensywno±¢
piku MPL ro±nie wykªadniczo z moc¡ IM P L ∼ P α z wykªadnikiem α =2.61 ± 0.24. Dla
pobudzania dwufotonowego nale»y spodziewa¢ si¦ α =2. Obserwacja zwi¦kszonej warto±ci
wykªadnika α mo»e by¢ zwi¡zana z tym, »e PL pobudzana jest poprzez proces, w którym
bior¡ udziaª wi¦cej ni» 2 fotony.
Poni»ej zostanie przedyskutowana efektywno±¢ SHG w zale»no±ci od λlaser . Na rys. 5.4
(a) zostaªy przedstawione w skali logarytmicznej widma z zespoªu nanodrutów otrzymane
przy pobudzaniu laserem o dªugo±ci fali od 800 nm do 1050 nm. Wida¢, »e zwi¦kszaj¡c

λlaser intensywno±¢ piku SHG mocno ro±nie. Aby dokªadniej zbada¢ t¦ zale»no±¢, na rys.
5.4 (b) przedstawiono intensywno±ci pików SHG i MPL (obliczone jako caªki pod krzyw¡)
w skali logarytmicznej w funkcji dªugo±ci fali. Intensywno±¢ piku SHG ro±nie o prawie
cztery rz¦dy wielko±ci, przy zmianie λlaser od 800 nm do 1050 nm. W tym samym zakresie dªugo±ci fal, intensywno±¢ piku MPL wykazuje uktuacje o czynnik okoªo 4. Wzrost
intensywno±ci ±wiatªa piku SHG, jak i niezale»no±¢ intensywno±ci piku MPL od λlaser
zaobserwowano zarówno na zespole nandorutów jak i drucie pojedynczym. Postawiono
hipotez¦, »e obserwowany wzrost intensywno±ci piku SHG zwi¡zany jest z rezonansem
podwojonej energii lasera z energi¡ ekscytonu w drucie [118]. Aby to sprawdzi¢ konieczne byªo przeprowadzenie pomiaru intensywno±ci piku SHG wokóª rezonansu w 525 nm.
Do zbadania intensywno±ci SHG dla dªugo±ci fal wi¦kszych ni» 530 nm, czyli do pobudzania nanodrutów laserem o dªugo±ci fali wi¦kszej ni» 1060 nm wykorzystano optyczny
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Rysunek 5.4: (a) Widma emisji ±wiatªa otrzymane przy pobudzaniu laserem o dªugo±ci
fali od 800 nm do 1050 nm. (b) Intensywno±¢ ±wiatªa fotoluminescencji wielofotonowej
(MPL) i drugiej harmonicznej (SHG), w skali logarytmicznej, w funkcji dªugo±ci fali.
oscylator parametryczny pobudzany laserem femtosekundowym tytan−szar. Dªugo±¢ fali
pobudzaj¡cej zmieniano od 1010 nm do 1140 nm, u»ywaj¡c mocy 40 mW, równej mocy
wi¡zki pobudzaj¡cej poni»ej rezonansu. Na rys. 5.5 przedstawiono intensywno±¢ SHG wokóª rezonansu ekscytonowego na tle widma PL. Intensywno±¢ ±wiatªa SHG jest najwi¦ksza
1
λ
2 laser

dla

≈525 nm. Zatem, wzrost intensywno±ci SHG zwi¡zany jest z rezonansem po-

dwojonej energii pobudzaj¡cego fotonu z energi¡ ekscytonu w drucie, która wynosi 525
nm.
Innym czynnikiem, który wpªywa na efektywno±¢ SHG generowanej w nanodrucie jest
anizotropia jego ksztaªtu. Zmierzono IM P L i ISHG w funkcji k¡ta mi¦dzy kierunkiem polaryzacji liniowej ±wiatªa pobudzaj¡cego a osi¡ nanodrutu. K¡t ten w dalszej cz¦±ci rozdziaªu oznaczono jako φ. Pomiary przeprowadzono na pojedynczym nanodrucie, pobudzanym
laserem o dªugo±ci fali 980 nm i mocy 46 mW. Dla ka»dej warto±ci k¡ta φ wyznaczono

IM P L i ISHG . Wyniki pomiaru przedstawiono na rys. 5.6 (a). Zauwa»ono, »e intensywno±¢ ±wiatªa SHG ma tak¡ sam¡ zale»no±¢ k¡tow¡ jak MPL z maksimum intensywno±ci
±wiatªa w φ = 90◦ . Jak zostaªo przedstawione w rozdziale 3.3 zmiana intensywno±ci
±wiatªa emitowanego w funkcji k¡ta mi¦dzy polaryzacj¡ lasera a osi¡ nanodrutu wynika z ró»nicy staªych dielektrycznych, ε mi¦dzy nanodrutem (εN W = 8.9) a otoczeniem
(pró»nia, εm = 1). Ró»nica staªych dielektrycznych powoduje, »e skªadowa równolegªa
pola elektrycznego rozchodz¡cego si¦ wewn¡trz nanodrutu pozostaje bez zmian w stosunku do pola elektrycznego fali pobudzaj¡cej (E0 ). Natomiast skªadowa prostopadªa jest
tªumiona o czynnik γ . Czynnik ten zale»y mi¦dzy innymi od ±rednicy nanodrutu, staªej
dielektrycznej materiaªu, z którego zbudowany jest nanodrut czy cz¦stotliwo±ci ±wiatªa
lasera pobudzaj¡cego [53, 119, 120, 121]. Schematycznie nanodrut wraz z opisanymi wek-

ROZDZIA 5. GENERACJA DRUGIEJ HARMONICZNEJ W
NANODRUTACH Z ZNTE

Znormalizowana intensywność światła

78

460

480

500

520

540

560

Długość fali (nm)
Rysunek 5.5: Punkty − znormalizowana intensywno±¢ ±wiatªa drugiej harmonicznej w
funkcji dªugo±ci fali. Czerwone punkty − pobudzanie laserem impulsowym w zakresie od
920 nm do 1050 nm. Niebieskie punkty − pobudzanie laserem impulsowym z wykorzystaniem optycznego oscylatora parametrycznego w zakresie od 1010 nm do 1140 nm. Zielona
ci¡gªa linia − widmo luminescencji wielofotonowej.
torami pól elektrycznych zostaª przedstawiony na rys. 5.6 (b). Zatem, jak wspomniano
w rozdziale 3 anizotropia ksztaªtu nanodrutu powoduje, »e jego wªa±ciwo±ci fotoluminescencji silnie zale»¡ od polaryzacji ±wiatªa pobudzaj¡cego. Jak zostaªo pokazane na rys.
5.6 równie» generacja drugiej harmonicznej jest silnie zale»na od k¡ta mi¦dzy kierunkiem
polaryzacji liniowej ±wiatªa pobudzaj¡cego a osi¡ nanodrutu.
4
Przyj¦to, »e zarówno ISHG jak i IM P L proporcjonalne s¡ do P 2 , a zatem do Ein
. W

zwi¡zku z tym:
q

ISHG,M P L ∼| Ein |4 ∼ ( Ek2 + γ 2 E⊥2 )4 ∼ (Ek2 + γ 2 E⊥2 )2

(5.1)

gdzie:

Ek − skªadowa równolegªa pola elektrycznego, Ek = E0 cos φ,
E⊥ − skªadowa prostopadªa pola elektrycznego, E⊥ = E0 sin φ
γ− czynnik okre±laj¡cy tªumienie skªadowej prostopadªej pola elektrycznego rozchodz¡cego si¦ wewn¡trz nanodrutu.
Do danych pomiarowych, przedstawionych na rys. 5.6 (a) dopasowano funkcj¦ (5.1)
(czerwone linie na wykresie 5.6 (a)). Otrzymano nast¦puj¡ce warto±ci parametru γ : dla
piku SHG, γSHG = 0.58 ± 0.05, a dla piku MPL, γM P L = 0.51 ± 0.04. Otrzymane warto-
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Rysunek 5.6: (a) Punkty−intensywno±¢ ±wiatªa pików MPL i SHG w funkcji k¡ta mi¦dzy
kierunkiem polaryzacji ±wiatªa a osi¡ nanodrutu (k¡t φ), czerwona linia − dopasowana funkcja (5.1). (b) Schemat nanodrutu wraz z zaznaczonymi wektorami: Ein − pole
elektryczne rozchodz¡ce si¦ wewn¡trz nanodrutu, Eout − wypadkowe pole elektryczne fali
±wiatªa emitowanej przez nanodrut, Ek − skªadowa równolegªa pola elektrycznego rozchodz¡cego si¦ w nanodrucie, E⊥ − skªadowa prostopadªa pola elektrycznego, tªumiona o
czynnik γ na skutek kontrastu dielektrycznego mi¦dzy nanorutem i otoczeniem.

±ci w granicach bª¦du dopasowania s¡ równe, co potwierdza, »e zarówna anizotropia SHG
jak i MPL wynika z anizotropii ksztaªtu nanodrutu i z ró»nicy staªych dielektrycznych
miedzy nanodrutem i otoczeniem. W rezultacie skªadowa prostopadªa pola elektrycznego
rozchodz¡cego si¦ wewn¡trz nanodrutu jest osªabiana o czynnik γ . Dopasowane warto±ci

γ mo»na porówna¢ z obliczon¡ γcal dla nanodrutu o ±rednicy du»o mniejszej ni» dªugo±¢
fali elektromagnetycznej wewn¡trz niego. Uwzgl¦dniaj¡c jedynie ró»nic¦ staªych dielektrycznych mi¦dzy nanodrutem (εN W ) a otoczeniem (εm ) otrzymano: γcal =

2εm
εN W +εm

[90],

czyli dla bardzo cienkich nanodrutów z ZnTe nale»y oczekiwa¢ γcal = 0.2. Uzyskane warto±ci γ ≈ 0.55 s¡ wi¦ksze ni» 0.2 i wskazuj¡, i» przybli»enie cienkiego drutu w przypadku
badanych nanodrutów nie jest speªnione. Dla drutów o sko«czonej grubo±ci w ilo±ciowej
dyskusji stopnia polaryzacji SHG i MPL nale»y uwzgl¦dni¢ rozkªad przestrzenny pola
elektrycznego wewn¡trz drutu [90].
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5.3

Podsumowanie

W niniejszym rozdziale przedstawiono przykªad zastosowania nanodrutów typu rdze«/
otoczka z ZnTe/ZnMgTe jako konwerterów ±wiatªa podczerwonego na ±wiatªo widzialne.
O±wietlaj¡c próbk¦ laserem podczerwonym zaobserwowano równocze±nie emisj¦ drugiej
harmonicznej (w poªowie dªugo±ci fali lasera pobudzaj¡cego) i luminescencj¦ wielofotonow¡ w 525 nm. Wraz ze wzrostem dªugo±ci fali pobudzania, w zakresie od 800 nm do 1050
nm, intensywno±¢ SHG wrosªa o cztery rz¦dy wielko±ci. Efekt ten wynikaª z rezonansu
podwojonej energii lasera z energi¡ ekscytonu w drucie. W tym samym zakresie dªugo±ci
fal intensywno±¢ MPL wykazaªa uktuacje o czynnik 4. Zaobserwowano tak»e zale»no±¢
intensywno±ci ±wiatªa SHG i MPL od k¡ta mi¦dzy polaryzacj¡ liniow¡ lasera a osi¡ nanodrutu. Zale»no±¢ ta wynikaªa z anizotropii ksztaªtu nanodrutu, przy du»ej ró»nicy staªych
dielektrycznych mi¦dzy nanodrutem a otoczeniem.

Rozdziaª 6
Wªa±ciwo±ci fotoluminescencyjne
kropek z CdTe i CdMnTe
wyhodowanych w nanodrutach.
W niniejszym rozdziale zostan¡ porównane wªa±ciwo±ci fotoluminescencyjne kropek
z CdTe i CdMnTe wyhodowanych w nanodrutach z ZnTe z kropkami epitaksjalnymi z
tych samych materiaªów. Na podstawie zale»no±ci intensywno±ci ±wiecenia od mocy pobudzania oraz analizy przesuni¦cia spektroskopowego dla danego piku w widmie zostanie
przedstawiona próba identykacji przej±¢ optycznych z kropki wyhodowanej w nanodrucie.
Wyniki zaprezentowane w tym rozdziale zostaªy opublikowane w pracy:

M. Szymura, . Kªopotowski, P. Wojnar, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Kossut,

Identication of Optical Transitions from CdTe and CdMnTe Quantum Dots Embedded
in ZnTe Nanowires, Acta Phys. Pol. A, 124 (5), 824-826 (2013).

6.1

Badane próbki

Próbki zostaªy wyhodowane w komorze reaktora do epitaksji z wi¡zek molekularnych
z zastosowaniem mechanizmu wzrostu para−ciecz−ciaªo staªe [50] opisanego w rozdziale
1.3. Wyhodowano dwie próbki, oznaczone jako 052010B i 021113A. Wzrost nanodrutów
z próbki 052010B odbywaª si¦ wedªug nast¦puj¡cej procedury. W komorze reaktora MBE
na podªo»e z GaAs o orientacji (111) zostaªa napylona warstwa zªota o grubo±ci 1 nm.
Warstwa ta zostaªa podgrzana do temperatury 500◦ C , co spowodowaªo powstanie kropli
zbudowanych z eutektyki zªota z galem, o ±rednicy okoªo 20 nm. Krople te posªu»yªy jako
katalizatory wzrostu nanodrutów. Rdze« z ZnTe hodowano przez 35 min w temperaturze 420◦ C . W celu wyhodowania kropki temperatur¦ zmniejszono do 380◦ C , zamkni¦to
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komórk¦ efuzyjn¡ z cynkiem, a otworzono komórk¦ z kadmem na 1 min. Po wyhodowaniu kropki z CdTe, dalszy wzrost rdzenia z ZnTe odbywaª si¦ przez 5 min w tej samej
temperaturze, co temperatura kropki. Natomiast nanodruty z próbki 021113A zostaªy wyhodowane na podªo»u krzemowym o orientacji (111). Przed rozpocz¦ciem wzrostu podªo»e
to trawiono przez 1 minut¦ w 38% kwasie uorowodorowym, aby oczy±ci¢ jego powierzchni¦. Podobnie jak w poprzedniej próbce, w komorze reaktora MBE na podªo»e z Si zostaªa
napylona warstwa zªota o grubo±ci 1 nm. Warstwa ta zostaªa podgrzana do temperatury
500◦ C , co spowodowaªo powstanie zªotych kropli zbudowanych z eutektyki zªota z krzemem. Najpierw hodowano rdze« z ZnTe, nast¦pnie kropk¦ z CdTe, potem rdze« z ZnTe,
kropk¦ z CdMnTe i dalej kontynuowano wzrost rdzenia. W przeciwie«stwie do próbki
052010B ko«cowym etapem byªo obhodowanie nanodrutów otoczk¡ z ZnMgTe. Rdze« z
ZnTe hodowano ª¡cznie przez 37 min w temperaturze 420◦ C . Kropki z CdTe i CdMnTe hodowano w temperaturze 380◦ C przez 2 min ka»d¡. Otoczk¦ hodowano przez 6 min
w temperaturze 350◦ C . Próbka 021113A posªu»yªa do bada« anizotropii rozszczepienia
Zeemana opisanego w rozdziale 7. W szczególno±ci w ramach tych bada« wyznaczono
koncentracj¦ Mn w kropce, która wyniosªa okoªo 4%. Na rys. 6.1 przedstawiono schemat
wyhodowanych struktur, a w tab. 6.1 zebrano parametry wzrostu nanodrutów wykorzystanych do bada« w niniejszym rozdziale.

Rysunek 6.1: Schemat nanodrutów wyhodowanych do bada« w niniejszym rozdziale.

6.2. OBRAZOWANIE NANODRUTÓW ZA POMOC SEM
próbka

052010B

021113A

materiaª rdzenia/otoczki

ZnTe/brak

ZnTe/ZnMgTe

materiaª podªo»a

GaAs

Si/SiO2

temperatura hodowania rdzenia

420◦ C , 380◦ C

420◦ C

czas hodowania rdzenia

40 min

37 min

materiaª kropki kwantowej

CdTe

CdTe, CdMnTe

◦

temperatura hodowania kropki kwantowej

380 C

380◦ C

czas hodowania kropki kwantowej

1 min

2 min, 2 min

temperatura hodowania otoczki

nie dotyczy

350◦ C

czas hodowania otoczki

nie dotyczy

6 min
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Tabela 6.1: Parametry wzrostu nanodrutów i wbudowanych w ich struktur¦ kropek kwantowych.

6.2

Obrazowanie nanodrutów za pomoc¡ SEM

Na rys. 6.2 (a) przedstawiono zdj¦cie SEM zespoªu nanodrutów wykonane z góry z
próbki 021113A. Jak mo»na zauwa»y¢ nanodruty te rosn¡ w ró»nych kierunkach. Jak zostaªo omówione w rozdziale 4.2 zwi¡zane jest to z rodzajem podªo»a na którym wzrastaj¡.
Ich wzrost odbywaª si¦ na krzemie pokrytym amorczn¡ warstw¡ SiO2 . Z kolei wzrost nanodrutów z próbki 052010B odbywaª si¦ na GaAs i w tym przypadku, na zdj¦ciach SEM
mo»na zaobserwowa¢ jeden kierunek wzrostu (patrz rozdziaª 3.2). Tym kierunkiem wzrostu jest (111). Kierunek wzrostu kropki w nanodrucie pokrywa si¦ z kierunkiem wzrostu
samego nanodrutu. Zatem, kropki wyhodowane w nanodrutach w kierunku (111) przyjmuj¡ kierunek wzrostu (111). Na rys. 6.2 (b) przedstawiono zdj¦cie SEM pojedynczego
nanodrutu z próbki 021113A zrzuconego na podªo»e krzemowe. Pokazuje ono, »e nanodruty maj¡ ksztaªt sto»ka, ich ±rednica u podstawy jest wi¦ksza ni» ±rednica pod zªot¡
kropl¡. Mechanizm prowadz¡cy do powstania nanodrutów w ksztaªcie sto»ka zostaª opisany w rozdziale 3.2. rednica nanodrutów z próbki 021113A wynosi od 30 nm (tu» pod
zªot¡ kropl¡) do 150 nm (u podstawy nanodrutu), a dªugo±¢ zmienia si¦ od 800 nm do 1.5

µm. Nanodruty z próbki 052010B s¡ cie«sze i dªu»sze, ich ±rednica zmienia si¦ od 30 nm
do 70 nm, a ich dªugo±¢ wynosi od 1.5 µm do 2 µm. W zwi¡zku ze sto»kowym ksztaªtem
nanodrutu (patrz rys. 3.2), wbudowana w jego struktur¦ kropka kwantowa jest otoczona
radialn¡ otoczk¡ z ZnTe. Znaj¡c ±rednic¦ u podstawy i wierzchoªka nanodrutu, jego dªugo±¢ i odlegªo±¢ kropki od wierzchoªka mo»na oszacowa¢ grubo±¢ tej otoczki. Wynosi ona
okoªo 5 nm.
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1µm
(a)

200 nm
(b)

Rysunek 6.2: Zdj¦cia SEM wykonane z góry na próbce 021113A, przedstawiaj¡ce: (a)
zespóª nanodrutów, (b) pojedynczy nanodrut zrzucony na podªo»e krzemowe.
6.3

Pomiary PL

Pomiary µPL przeprowadzono w ukªadzie opisanym w rozdziale 2.4.1. Nanodruty pobudzano laserem o dªugo±ci fali 473 nm lub 532 nm. Pomiary wykonano w temperaturze
10 K. Na rys. 6.3 (a) przedstawiono widmo µPL z zespoªu nanodrutów z próbki 052010B.
W wyniku pomiaru otrzymano szerokie widmo emisji, skªadaj¡ce si¦ z w¡skich linii obserwowanych w przedziale energii od 1950 meV do 2250 meV. Pierwsz¡ kwesti¡ do rozstrzygni¦cia jest stwierdzenie, czy te w¡skie linie zwi¡zane s¡ z PL z kropek w nanodrutach, czy
z PL z nanodrutów. W tym celu widmo z rys. 6.3 (a) porównano z widmem PL dla kropek
z CdTe wyhodowanych epitaksjalnie, które przedstawiono na rys. 6.3 (b). Ci¡gª¡ gªadk¡
lini¦ (niebieska linia na wykresie 6.3 (b)) otrzymano w wyniku pomiaru makroPL z du»ego
zespoªu kropek. Pomiary z zastosowaniem obiektywu mikroskopu pozwoliªy zaobserwowa¢ w widmie piki pochodz¡ce od pojedynczych kropek (linia zielona). Stwierdzono, »e
piki przedstawione na rys. 6.3 (a) ±wiec¡ w tym samym przedziale energii co epitaksjalne
kropki kwantowe, których widmo przedstawiono na rys. 6.3 (b). Szeroko±ci poªówkowe obu
widm równie» s¡ porównywalne i wynosz¡ okoªo 200 meV. Postawiono zatem hipotez¦, »e
obserwowane ±wiecenie przedstawione na rys. 6.3 (a) pochodzi od kropek w nanodrutach,
a nie od nanodrutów.
Aby to sprawdzi¢ porównano energi¦ PL i szeroko±¢ poªówkow¡ linii PL (Γ) kropek
epitaksjalnych z CdTe, drutów z ZnTe i kropek z CdTe wbudowanych w struktur¦ nanodrutów. Pomiary przeprowadzono na pojedynczych nanodrutach, zrzuconych na podªo»e
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Rysunek 6.3: (a) Widmo µPL z zespoªu nanodrutów z próbki 052010B. Dªugo±¢ fali pobudzania to 532 nm. (b) Widma PL z zespoªu kropek epitaksjalnych z CdTe, niebieska
gªadka krzywa − makroPL, zielona poszarpana krzywa − µPL. Szczegóªy wzrostu kropek
epitaksjalnych opisano w pracy [59].
krzemowe. Zatem, ±wiatªo z tych nanostruktur zbierano prostopadle do osi nanodrutu.
Na rys. 6.4 (a) przedstawiono widmo µPL z nanodrutu zawieraj¡cego kropk¦ z próbki
052010B i z nanodrutu typu rdze«/otoczka z ZnTe/ZnMgTe z próbki 092611A (opis mechanizmu wzrostu nanodrutów z tej próbki przedstawiono w rozdziale 3.1). Widma te
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zostaªy oznaczone odpowiednio QD i NW. Jak zostaªo przedstawione w poprzednich roz-
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Γ = 2 meV
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(b)

Γ≈ 200 µeV

Γ = 8 meV

2310

2340

Energia (meV)

Rysunek 6.4: (a) Widma µPL z nanodrutu zawieraj¡cego kropk¦ z CdTe (QD) i z pojedynczego nanodrutu typu rdze«/otoczka ZnTe/ZnMgTe (NW) z próbki 092611A. Dªugo±¢
fali pobudzania 473 nm. (b) Widmo µPL z pojedynczej epitaksjalnej kropki z CdTe. Na
0

rysunku oznaczono przej±cia: X− ekscytonowe, CX i CX − z ekscytonów naªadowanych
o przeciwnych znakach, XX− biekscytonowe. Widmo pochodzi z pracy [56].
dziaªach nanodruty ±wiec¡ w przedziale energii od 2250 meV do 2400 meV. W przypadku
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widma PL z próbki 052010B energia PL jest ni»sza i wynosi od 1800 meV do 2250 meV.
Nie tylko energia ±wiecenia jest ró»na ni» energia PL nanodrutów, ale tak»e inna jest Γ.
Dla piku QD, ΓQD =2 meV, a dla NW, ΓN W =8 meV. Na podstawie analizy energii ±wiecenia i szeroko±ci linii PL mo»na stwierdzi¢, »e w¡skie linie obserwowane na rys. 6.3 (a)
pochodz¡ od rekombinacji z kropek wyhodowanych w nanodrutach. Ostatecznym dowodem s¡ wyniki pomiarów korelacji fotonowych zmierzone z nanodrutów z próbki 052010B
[25]. Pokazuj¡ one, »e istotnie ¹ródªem ±wiecenia s¡ zerowymiarowe centra emituj¡ce pojedyncze fotony.
Poni»ej zostanie porównana szeroko±¢ poªówkowa linii PL kropek w nanodrutach z
kropkami epitaksjalnymi z tych samych materiaªów. W przypadku samoorganizuj¡cych
si¦ kropek z CdTe, szeroko±ci linii emisyjnych s¡ znacznie mniejsze ni» dla kropek w nanodrutach i wynosz¡ okoªo 200 µeV [122, 123, 58]. Przykªadowe widmo z pojedynczej
epitaksjalnej kropki z CdTe wraz z zidentykowanymi przej±ciami optycznymi zostaªo
przedstawione na rys. 6.4 (b) [56]. Otrzymanie wi¦kszych warto±ci Γ dla kropek w nanodrutach ni» dla kropek epitaksjalnych zwi¡zane jest z tym, »e kropki w nanodrutach
znajduj¡ si¦ bli»ej powierzchni, która jest ¹ródªem nieporz¡dku elektrostatycznego. I tak,
jak powiedziano w rozdziale 6.2 dla nanodrutów z próbki 052010B kropki oddzielone s¡
od powierzchni cienk¡ otoczk¡ o grubo±ci okoªo 5 nm. Natomiast w przypadku kropek
epitaksjalnych z CdTe badanych w grupie SL3 w Instytucie Fizyki PAN powierzchnia
odseparowana jest od kropek warstw¡ przykrycia (z ang.

cap layer),

która wynosi stan-

dardowo 50 nm [124, 58, 59].
W widmach PL próbek 052010B i 021113A nie obserwuje si¦ ±wiecenia z nanodrutów,
tylko z kropek wbudowanych w ich struktur¦. Zwi¡zane jest to z tym, »e energia ekscytonów w kropkach jest mniejsza ni» w drutach i kropki wychwytuj¡ no±niki wzbudzone w
drutach zanim zd¡»¡ one zrekombinowa¢.
W dalszej cz¦±ci rozdziaªu zostanie dokonana próba identykacji linii PL obserwowanych w kropkach w nanodrutach. Na rys. 6.5 (a) przedstawiono widmo z pojedynczej
kropki wyhodowanej w nanodrucie z próbki 052010B. Dla g¦sto±ci mocy okoªo 103 W/cm2
zaobserwowano pojedyncz¡ lini¦ w 2078 meV o szeroko±ci 2 meV, oznaczon¡ jako X1 . Na
rys. 6.5 (b) przedstawiono widma PL w funkcji mocy pobudzania (P ). Wraz z rosn¡c¡
moc¡ w widmie pojawiaj¡ si¦ w ni»szych energiach dwie dodatkowe linie, oznaczone jako

X2 i X3 . Dla najwy»szych mocy obserwuje si¦ przesuni¦cia maksimów tych trzech pików
w stron¦ ni»szych energii, na skutek grzania siln¡ wi¡zk¡ lasera, a a po stronie niskich
energii pojawia si¦ szerokie pasmo ±wiecenia (patrz czarna strzaªka na wykresie 6.5 (b)).
Aby przekona¢ si¦ czy przej±cia optyczne przedstawione na rys. 6.5 (b) pochodz¡ z jednej
kropki przeprowadzono pomiar anizotropii polaryzacji liniowej.
W pomiarze anizotropii polaryzacji liniowej badane jest ±wiatªo emitowane prostopadle
do osi nanodrutu. Jak opisano w rozdziale 1.3 na skutek anizotropii ksztaªtu nanodrutu
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Rysunek 6.5: (a) Widmo µPL z pojedynczej kropki wyhodowanej w nanodrucie z próbki
052010B. (b) Widma PL z tej samej kropki dla ró»nych mocy pobudzania. Czarn¡ strzaªk¡
zaznaczono pojawianie si¦ szerokiego pasma ±wiecenia.
i kontrastu dielektrycznego mi¦dzy nanodrutem i otoczeniem, skªadowa równolegªa pola
elektrycznego rozchodz¡cego si¦ wewn¡trz nanodrutu jest silniejsza ni» skªadowa prostopadªa. Powoduje to cz¦±ciow¡ liniow¡ polaryzacj¦ ±wiecenia nanodrutu. Zatem, ±wiecenie
z kropki równie» jest spolaryzowane liniowo bez wzgl¦du na to jakie stany ekscytonowe w
kropce s¡ za to ±wiecenie odpowiedzialne. W zwi¡zku z tym, je±li trzy linie obserwowane
na rys. 6.5 (b) pochodz¡ z jednej kropki to nale»y spodziewa¢ si¦ takiej samej zale»no±ci
k¡towej intensywno±ci PL (IP L ). Zmierzono IP L dla pików X1 , X2 i X3 w funkcji k¡ta
analizatora (θ ). Wyniki pomiaru przedstawiono na rys. 6.6. Zauwa»ono periodyczn¡ zale»no±¢ IP L od k¡ta θ dla tych trzech linii. Co wi¦cej maksimum (minimum) obserwowanych

IP L wyst¦puje dla tych samych warto±ci θ. Aby wyznaczy¢ ρ dla tych trzech linii do
punktów dopasowano funkcj¦, która uwzgl¦dnia czasowy dryf intensywno±ci PL widoczny
na rys. 6.6. Funkcja ta dana jest przez: IP L (θ) = a cos2 (θ + ϕ) + b + cθ , gdzie: a, b, c,

ϕ− parametry dopasowania. Stopie« polaryzacji dany jest przez: ρ =

Ik −I⊥
,
Ik +I⊥

gdzie Ik (I⊥ )

oznacza intensywno±¢ emisji spolaryzowanej równolegªe (prostopadle) do osi nanodrutu.
W zwi¡zku z tym, »e dopasowany parametr c jest maªy w porównaniu do a i b, ρ mo»na
przybli»y¢ przez: ρ =

a
.
a+2b

W ten sposób dla X1 otrzymano ρ1 =68% i ϕ1 =12◦ , dla X2

ρ2 =65% i ϕ2 =10◦ , dla X3 ρ3 =58%, ϕ3 =11◦ . Powy»sze warto±ci ρ i ϕ dla pików X1 , X2
i X3 ró»ni¡ si¦ o 15 % mi¦dzy sob¡. Zatem, na podstawie zgodno±ci stopnia polaryzacji i
zale»no±ci k¡towej intensywno±ci PL dla tych trzech pików stwierdzono, »e obserwowane
przej±cia optyczne pochodz¡ z jednej kropki.
Prób¦ identykacji pików X1 , X2 i X3 obserwowanych na rys. 6.5 (b) przeprowadzono
na podstawie zale»no±ci intensywno±ci PL tych trzech pików od mocy pobudzania i na
podstawie analizy przesuni¦cia spektroskopowego (∆Ez ) dla danego piku. Wielko±¢ ∆Ez
zdeniowano jako ró»nic¦ energii mi¦dzy pikiem o najwy»szej energii i pikiem z . Identy-
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Rysunek 6.6: Intensywno±¢ PL w funkcji k¡ta analizatora dla pików X1 , X2 i X3 . Ci¡gªe
linie − dopasowana do punktów pomiarowych funkcja IP L (θ) = a sin2 (θ + ϕ) + b + cθ ,
gdzie: θ jest k¡tem analizatora, a, b, c, ϕ - parametry dopasowania.

kacji dokonano poprzez porównanie uzyskanych wyników dla kropek w nanodrutach z
wynikami dla kropek epitaksjalnych z tych samych materiaªów [59, 125, 58].
Na rys. 6.7 przedstawiono logarytm z IP L (obliczone jako caªka pod krzyw¡) w funkcji
logarytmu z P dla pików X1 , X2 i X3 . Dla maªych mocy IP L ro±nie z moc¡ wykªadniczo,
czyli IP L ∼ P α , a dla du»ych mocy widoczne jest nasycenie IP L , które zwi¡zane jest z
zapeªnianiem powªoki s no±nikami. Obserwowane nasycenie oznacza, »e czas pomi¦dzy
kolejnymi wzbudzeniami kropki kwantowej jest porównywalny z czasem »ycia ekscytonów
w tej kropce. Do otrzymanych punktów, poni»ej nasycenia dopasowano prost¡ i wyznaczono wykªadniki wzrostu intensywno±ci PL. Otrzymano, dla X1 , αX1 = 1.2 ± 0.2, dla

X2 , αX2 = 1.5 ± 0.2, a dla X3 , αX3 = 2.1 ± 0.2. Nast¦pnie dla X2 i X3 wyznaczono
przesuni¦cia spektroskopowe wzgl¦dem linii X1 . Otrzymano ∆EX2 = 4 meV, ∆EX3 = 8
meV.
Otrzymane wykªadniki wzrostu intensywno±ci PL i przesuni¦cia spektroskopowe porównano z warto±ciami dla epitaksjalnych kropek kwantowych z CdTe. Na rys. 6.8 przedstawiono przykªadowe widmo dla samoorganizuj¡cej si¦ kropki z CdTe [59], na którym
oznaczono kompleksy ekscytonowe i dopasowane wykªadniki wzrostu intensywno±ci PL. I
tak, na przykªad ekscyton neutralny ro±nie z moc¡ z wykªadnikiem 0.8 i jego energia w
widmie jest najwi¦ksza.
W tabeli 6.2 porównano ∆Ez i αz dla kropek epitaksjalnych z prac [58, 59, 125] i
dla kropek wyhodowanych w nanodrutach badanych w tym rozdziale. Jak wspomniano
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Rysunek 6.7: Logarytm z intensywno±ci PL w funkcji logarytmu z mocy (P ) wraz z
dopasowanym wykªadnikiem α dla (a) X3 , (b) X2 , (c) X1 .
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Rysunek 6.8: Widmo samoorganizuj¡cej si¦ kropki z CdTe, na którym oznaczono kompleksy ekscytonowe i dopasowane wykªadniki wzrostu intensywno±ci PL. Widmo pochodzi
z pracy [59].
w rozdziale 1.4 ró»nice w tempie narastania intensywno±ci luminescencji ró»nych kompleksów ekscytonowych zwi¡zane s¡ z ró»n¡ liczb¡ no±ników wchodz¡cych w skªad tych
kompleksów. Przej±cie w X1 znajduje si¦ w najwy»szej energii spo±ród tych trzech pików
a jego intensywno±¢ PL zmienia si¦ z moc¡ w granicach bª¦du dopasowania liniowo, czyli
proporcjonalnie do liczby pobudzanych przez laser i wychwytywanych przez kropk¦ par
elektron−dziura. Zatem, przej±cie w X1 mo»na zidentykowa¢ jako rekombinacj¦ ekscytonu neutralnego (X ). Z kolei przej±cie w X3 przesuni¦te jest o 8 meV w ni»sze energie
w stosunku do X1 , poni»ej linii X3 nie wida¢ »adnych wyodr¦bnionych pików. Wykªadnik
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kropka wyhodowana epitaksjalnie

kropka w nanodrucie

∆EX+ [meV]

od 5 do 10

∆EX2 [meV]

4

∆EX− [meV]

od 7 do 12

∆EX3 [meV]

8

∆E2X [meV]

od 10 do 16

αX

0.8, 0.9

αX1

1.2 ± 0.2

αX +

0.64, 0.9, 1.0

αX2

1.5 ± 0.2

αX −

0.78, 0.8, 1.0

αX3

2.1 ± 0.2

αX 2−

0.88, 1.1

α2X

1.7

α2X −

1.15, 1.8

Tabela 6.2: Warto±ci przesuni¦¢ spektroskopowych ∆Ez i wykªadników pot¦gowych αz
gdzie z jest danym kompleksem dla kropek z CdTe wyhodowanych epitaksjalnie [58, 59,
125] porównane z warto±ciami dla kropek wyhodowanych w nanodrutach.

αX3 w granicach bª¦du dopasowania wynosi 2. W zwi¡zku z tym X3 mo»na zidentykowa¢
jako przej±cie zwi¡zane z biekscytonem (2X ). Przej±cie w X2 znajduje si¦ w poªowie odlegªo±ci mi¦dzy przej±ciami zwi¡zanymi z X i 2X , a jego intensywno±¢ PL ro±nie z moc¡
nadliniowo. Zatem, przej±cie w X2 mo»na zidentykowa¢ jako przej±cie zwi¡zane z ekscytonem naªadowanym (CX ). W ramach prowadzonych bada« nie jest mo»liwe okre±lenie
czy przej±cie w X2 zwi¡zane jest z ekscytonem naªadowanym dodatnio czy ujemnie. Aby
to okre±li¢ nale»y przeprowadzi¢ pomiary korelacji fotonowych.
Nale»y podkre±li¢, »e nie jest to jednoznaczna identykacja powy»szych przej±¢ optycznych. Dopasowany wykªadnik αX1 jest wi¦kszy ni» 1. Sugeruje to, »e z kompleksem X1
zwi¡zanych jest wi¦cej ni» jedna para elektron−dziura. W procesie wzrostu nanodrutów
u»ywana jest eutektyka, w której skªad wchodz¡ atomy galu lub krzemu. Atomy te mog¡
powodowa¢ domieszkowanie na typ n badanych nanodrutów. Gdyby domieszkowanie to
byªo bardzo efektywne, wtedy du»a liczba elektronów w kropce uniemo»liwi powstanie w
niej neutralnego ekscytonu. W zwi¡zku z tym przej±cie w X1 mo»na zidentykowa¢ jako

X − . Wtedy, na podstawie wykªadników αX2 i αX3 mo»na przej±cie w X2 zidentykowa¢
jako X 2− , podwójnie naªadowany ekscyton, a w X3 jako 2X − , podwójnie naªadowany
biekscyton.
Aby rozstrzygn¡¢, która z powy»ej zaproponowanych identykacji jest prawidªowa
mo»na wykona¢ nast¦puj¡ce eksperymenty. Pierwszy to pomiary korelacji fotonowych,
które dostarcz¡ informacji o mechanizmach pobudzania kropek i pozwol¡ zidentykowa¢
kompleksy ekscytonowe. Drugim eksperymentem jest wykonanie kontaktów elektrycznych
do pojedynczych nanodrutów z kropkami, a nast¦pnie zmierzenie ich przewodnictwa. Pomiar ten pozwoli stwierdzi¢ czy badane nanodruty s¡ domieszkowane.
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Nanodruty z próbki 021113A zawieraj¡ dwie kropki, jedn¡ z CdTe, drug¡ z CdMnTe.
W ich widmach PL widoczne s¡ dwa rodzaje linii, w¦»sze, o szeroko±ci okoªo 2 meV,
zwi¡zane prawdopodobnie z przej±ciem optycznym z kropki z CdTe lub linie szersze, o
szeroko±ci okoªo 7 meV, zwi¡zane prawdopodobnie z przej±ciem optycznym z kropki z
jonami Mn.
Szeroko±ci poªówkowe linii PL dla kropek zawieraj¡cych jony manganu s¡ wi¦ksze ni»
dla kropek z CdTe, CdSe czy InP wyhodowanych w nanodrutach [25, 126, 127]. Zwi¡zane jest to z obecno±ci¡ jonów Mn w tych kropkach. Wprowadzenie jonów Mn do kropki
powoduje poszerzenie linii PL, które wynika z ró»nych energii fotonów powstaªych przy
rekombinacji ekscytonu dla ró»nych stanów jonów Mn w kropce [128]. Nie zaobserwowano
jednoczesnego ±wiecenia zarówno z kropki z CdTe jak i z CdMnTe. Istniej¡ dwie hipotezy
wyja±niaj¡ce ten wynik. Po pierwsze mogªo to by¢ zwi¡zane z procesem przygotowania pojedynczych drutów, które w pªuczce ultrad¹wi¦kowej ulegªy zªamaniu w obszarze mi¦dzy
kropkami. Innym wyja±nieniem mo»e by¢ transfer energetyczny mi¦dzy kropkami, który
powodowaª, »e no±niki wychwycone przez kropk¦, której energia ekscytonu byªa wi¦ksza
wytunelowaªy do drugiej kropki, której energia ekscytonu byªa mniejsza.
Przykªadowe widmo dla kropki z CdMnTe z próbki 021113A zostaªo przedstawione
na rys. 6.9 (a). Zaobserwowano widmo o szeroko±ci 7 meV z maksimum fotoluminescencji
w 1908 meV. Na rys. 6.9 (b) przedstawiono ewolucj¦ widm PL przy zmianie mocy od 70

µW do 7.5 mW. Wraz ze wzrostem mocy w niskoenergetycznej cz¦±ci widma wyrasta pik,
oznaczony na wykresie 6.9 (b) jako X2 którego intensywno±¢ ro±nie z moc¡ szybciej ni»
dla piku, oznaczonego jako X1 z cz¦±ci wysokoenergetycznej widma PL. Dodatkowo, wraz
ze wzrostem mocy maksimum widm PL przesuwa si¦ w niskie energie na skutek grzania
siln¡ wi¡zk¡ lasera, a po stronie niskich energii pojawia si¦ szerokie pasmo ±wiecenia (patrz
strzaªka na rys. 6.9 (b)). Jako wstawk¦ na rys. 6.9 (a) przedstawiono logarytm z IP L w
funkcji logarytmu z P dla X1 (punkty niebieskie) i X2 (punkty zielone). Podobnie jak
w przypadku kropki z CdTe, dla maªych mocy IP L ro±nie z moc¡ wykªadniczo IP L ∼

P α , a dla du»ych mocy widoczne jest nasycenie IP L , które zwi¡zane jest z zapeªnianiem
powªoki s no±nikami. Do otrzymanych punktów, poni»ej nasycenia dopasowano prost¡ i
wyznaczono wykªadniki wzrostu IP L . Dla X1 otrzymano αX1 =1.1 ± 0.1, dla X2 αX2 =1.5

± 0.1. Intensywno±¢ PL piku X1 zmienia si¦ liniowo z moc¡, a jego nasycenie PL wyst¦puje
dla mniejszych mocy ni» dla X2 . Zatem, pik X1 mo»na zidentykowa¢ jako X . Z kolei
przej±cie w X2 zmienia si¦ z moc¡ z wykªadnikiem 1.5, co mo»e sugerowa¢ »e przej±cie to
zwi¡zane jest z rekombinacj¡ CX . Natomiast przej±cie zwi¡zane z 2X prawdopodobnie
widoczne jest w niskoenergetycznym ogonie widma przedstawionego na rys. 6.9 (b).
Nast¦pnie porównano szeroko±ci poªówkowe linii PL kropki Cd1−x Mnx Te wyhodowanej w nanodrucie z Γ dla epitaksjalnej kropki zbadanej w pracy [129]. W pracy [129]
przedstawiono widmo PL kropki o x ≈ 0.035, której Γ=6 meV. Dla kropki w nanodru-
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Rysunek 6.9: (a) Widmo PL z kropki CdMnTe z próbki 021113A. Wstawka na wykresie −
logarytm z intensywno±ci PL w funkcji logarytmu z mocy (P ) dla X1 (punkty niebieskie)
i X2 (punkty zielone) wraz z wykªadnikami pot¦gowymi wzrostu α. (b) Widma PL kropki
z CdMnTe z próbki 021113A w funkcji P . Czarn¡ strzaªk¡ zaznaczono pojawianie si¦
szerokiego pasma ±wiecenia.
cie z próbki 021113A o x ≈ 0.04 otrzymano dla X1 ΓX1 =7 meV, a dla X2 ΓX2 =4 meV.
Porównywane kropki maj¡ zbli»on¡ koncentracj¦ Mn i analizuj¡c warto±ci Γ dla przej±¢
ekscytonowych mo»na uzna¢, »e otrzymane warto±ci s¡ tak»e do siebie zbli»one. Oznacza
to, »e w przypadku kropek z CdMnTe gªównym mechanizmem odpowiedzialnym za poszerzenie linii PL s¡ uktuacje spinów jonów Mn w kropce. Natomiast obecno±¢ powierzchni
nanodrutu i nieporz¡dek elektrostatyczny ma drugorz¦dne znaczenie.
Dla powy»szej kropki z CdMnTe przeanalizowano zale»no±¢ IP L w funkcji P w szerszym zakresie energii, co zostaªo przedstawione na rys. 6.10. Powy»ej 0.5 mW pojawia si¦
dodatkowy pik w widmie przesuni¦ty o okoªo 42 meV w wy»sze energie w stosunku do X1 .
Zbadano IP L tego piku w zale»no±ci od P . Jego intensywno±¢ ro±nie wykªadniczo z moc¡ z wykªadnikiem α ≈ 2.4. Oznacza to rekombinacj¦ z kompleksu zawieraj¡cego wi¦cej
ni» 2 pary elektron−dziura. Dla samorganizuj¡cych si¦ kropek z CdTe, w zale»no±ci od
wielko±ci kropki przej±cia z powªoki p, zidentykowano w energii od 20 meV do 60 meV
wi¦kszej ni» przej±cie ekscytonu neutralnego z powªoki s [59]. Zatem, na podstawie poªo»enia energetycznego tego piku i zmiany jego intensywno±ci z moc¡ postawiono hipotez¦,
»e jest to przej±cie zwi¡zane z wy»szymi powªokami.

6.4

Podsumowanie

W niniejszym rozdziale porównano wªa±ciwo±ci fotoluminescencyjne kropek z CdTe i z
CdMnTe wyhodowanych w nanodrutach z ZnTe z kropkami epitaksjalnymi z tych samych
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Rysunek 6.10: Widma PL kropki z CdMnTe z próbki 021113A w funkcji mocy pobudzania.
materiaªów. Kropki wyhodowane w nanodrutach ±wiec¡ w tym samym zakresie co kropki
epitaksjalne. W widmie PL zaobserwowano w¡skie linie pochodz¡ce z pojedynczych kropek w nanodrutach. Otrzymano wi¦ksze warto±ci Γ dla kropek z CdTe wyhodowanych w
drutach w porównaniu do kropek epitaksjalnych. Wynika to z faktu, »e kropka w nanodrucie znajduje si¦ bli»ej powierzchni, która jest ¹ródªem nieporz¡dku elektrostatycznego.
Natomiast warto±ci Γ kropek z CdMnTe wyhodowanych w nanodrutach i epitaksjalnie s¡
do siebie zbli»one.
Dokonano próby identykacji przej±¢ optycznych z kropki w nanodrucie na podstawie
analizy energii emisji danego piku w widmie i wzrostu jego intensywno±ci ±wiecenia w
funkcji mocy pobudzania. Dla kropki z CdTe przedstawiono dwie mo»liwe identykacje
pików w widmie. Zidentykowano linie pochodz¡ce prawdopodobnie z przej±cia X , CX
i 2X . Alternatywna identykacja zakªada nieintencjonalne domieszkowanie nanodrutów i
wtedy w widmie widoczne s¡ linie pochodz¡ce z: X − , X 2− i 2X − . Aby przekona¢ si¦, która
z tych dwóch identykacji jest bardziej prawdopodobna nale»y przeprowadzi¢ dodatkowe
pomiary. Dla kropki z CdMnTe zidentykowano przej±cie zwi¡zane z X , CX i szerokie
pasmo ±wiecenia pojawiaj¡ce si¦ w niskoenergetycnzej cz¦±ci widma PL, które zwi¡zane
jest prawdopodobnie z 2X . Analiza widma PL w szerszym zakresie energii pozwoliªa
zidentykowa¢ pik pochodz¡cy prawdopodobnie z wy»szych powªok.

ROZDZIA 6. WACIWOCI FOTOLUMINESCENCYJNE KROPEK Z
94
CDTE I CDMNTE WYHODOWANYCH W NANODRUTACH.

Rozdziaª 7
Anizotropia rozszczepienia Zeemana w
kropkach z CdMnTe
Jak wspomniano w rozdziale 1.4 stan podstawowy dziury w kropce kwantowej mo»e
by¢ lekko− lub ci¦»kodziurowy w zale»no±ci od morfologii kropki. Celem tej cz¦±ci pracy
byªo zbadanie charakteru tego stanu w kropce wyhodowanej w nanodrucie. Do bada« wyhodowano nanodruty typu rdze«/otoczka z ZnTe/ZnMgTe zawieraj¡ce kropk¦ kwantow¡
z CdMnTe. Analiz¦ badanych struktur rozszerzono o pomiary CL i EDX, które poparªy
wniosek z rozdziaªu 6, »e kropka zostaªa wbudowana w struktur¦ nanodrutu.
Jako narz¦dzie do zbadania stanu podstawowego dziury w kropce kwantowej wykorzystano anizotropi¦ rozszczepienia Zeemana ekscytonu. Kluczowym etapem pomiarów
byªy badania mikrofotoluminescencji w polu magnetycznym, przeprowadzone na pojedynczych kropkach. Pole magnetyczne przykªadano równolegle lub prostopadle do osi
wzrostu kropki kwantowej i zbadano energi¦ przej±cia ekscytonowego z kropki w funkcji
pola magnetycznego. Wymagaªo to znajomo±ci orientacji nanodrutu wzgl¦dem okre±lonego kierunku w laboratorium. Uzyskano to poprzez pomiar anizotropii polaryzacji liniowej.
Wyniki zaprezentowane w tym rozdziale zostaªy opublikowane w pracy:

M. Szymura, P. Wojnar, . Kªopotowski, J. Suczy«ski, M. Goryca, T. Smole«ski, P.
Kossacki, W. Zaleszczyk, T. Wojciechowski, G. Karczewski, T. Wojtowicz and J. Kossut,

Spin Splitting Anisotropy in Single Diluted Magnetic Nanowire Heterostructures,

Nano

Lett. 15 (3), 1972 - 1978 (2015).

7.1

Badane próbki

Próbki zostaªy wyhodowane w komorze reaktora do epitaksji z wi¡zek molekularnych
z zastosowaniem mechanizmu wzrostu para−ciecz−ciaªo staªe [50] opisanego w rozdziale
1.3. Przed rozpocz¦ciem procedury wzrostu podªo»a krzemowe trawiono przez 1 minut¦
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w 38% kwasie uorowodorowym aby oczy±ci¢ ich powierzchni¦. Nast¦pnie w komorze reaktora na podªo»e krzemowe o orientacji (111) napylono warstw¦ zªota o grubo±ci 1 nm.
Warstwa ta zostaªa podgrzana do temperatury 500◦ C , co spowodowaªo powstanie stopu
eutektycznego zªota z krzemem. Sporz¡dzono dwie próbki. Nanodruty z jedn¡ kropk¡ z
CdMnTe, oznaczone jako 020613A. Nanodruty te zostaªy wyhodowane wedªug nast¦puj¡cej procedury. Rdze« z ZnTe hodowano przez 30 min w temperaturze 430◦ C . W celu
wyhodowania kropki temperatur¦ zmniejszono do 380◦ C , zamkni¦to komórk¦ efuzyjn¡ z
cynkiem, a otworzono komórki z Cd i Mn na 3 min. Po wyhodowaniu kropki z CdMnTe
zwi¦kszono temperatur¦ do 430◦ C i przez 5 min kontynuowano wzrost ZnTe. Ko«cowym etapem byªo obhodowanie nanodrutów przez 9 min otoczk¡ z ZnMgTe. W tym celu
zmniejszono temperatur¦ wzrostu do 350◦ C . Druga próbka zawieraªa nanodruty z dwiema
kropkami, jedn¡ z CdTe, drug¡ z CdMnTe. Próbka ta zostaªa oznaczona jako 021113A,
a procedur¦ jej wzrostu opisano w rozdziale 6.1. Parametry wzrostu kropek kwantowych
wyhodowanych w nanodrutach zostaªy zebrane w tab. 7.1.
próbka

materiaª rdzenia/otoczki

materiaª kropki kwantowej

czas hodowania kropki

020613A

ZnTe/ZnMgTe

CdMnTe

3 min

021113A

ZnTe/ZnMgTe

CdTe, CdMnTe

2 min, 2min

Tabela 7.1: Parametry wzrostu kropek kwantowych wyhodowanych w nanodrutach z
ZnTe.

7.2

Obrazowanie nanodrutów za pomoc¡ SEM

Na rys. 7.1 (a) zostaªo przedstawione zdj¦cie SEM z zespoªu nanodrutów z próbki
020613A. Jak mo»na zauwa»y¢ nanodruty te rosn¡ w ró»nych kierunkach. W rozdziale 4.2
zostaªo wyja±nione, »e jest to zwi¡zane z rodzajem podªo»a, na którym wzrastaj¡, czyli
krzemie pokrytym naturaln¡ amorczn¡ warstw¡ SiO2 .
Jak mo»na zauwa»y¢ na rys. 7.1 (b) nanodruty maj¡ ksztaªt sto»ka, ich ±rednica u
podstawy jest wi¦ksza ni» ±rednica pod zªot¡ kropl¡ i zmienia si¦ od 30 nm (pod zªot¡
kropl¡) do 150 nm (u podstawy nanodrutu). Dªugo±¢ nanodrutów wynosi od 800 nm do
1.5 µm. Podobn¡ dªugo±¢, ±rednic¦, ksztaªt i kierunek wzrostu posiadaj¡ nanodruty z
próbki 021113A.

7.3

Pomiary EDX

Celem pomiarów EDX byªo zbadanie jak atomy Cd i Mn wbudowuj¡ si¦ w struktur¦
nanodrutu. Pomiary przeprowadzono na pojedynczych nanodrutach z próbki 020613A. W
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Rysunek 7.1: Zdj¦cia SEM wykonane na próbce 020613A przedstawiaj¡ce: (a) zespóª
nanodrutów, (b) druty pojedyncze zrzucone na podªo»e krzemowe.
ramach bada« wykonano mapy rozkªadu pierwiastków buduj¡cych nanostruktur¦: cynku,
telluru, kadmu i zªota. Na rys. 7.2 zostaª przedstawiony przykªadowy wynik pomiaru EDX.
Rysunek 7.2 (a) przedstawia zdj¦cie SEM pojedynczego nanodrutu zako«czonego zªot¡
kropl¡. Jak mo»na zauwa»y¢, drut ten jest zagi¦ty.

Te

Zn

(a)

(b)

Au

(c)

Cd
(d)

(e)

Rysunek 7.2: (a) Zdj¦cie SEM pojedynczego nanodrutu z próbki 020613A. (b)−(e) Mapy
pierwiastków buduj¡cych nanodrut. Rozkªad kolejno telluru, cynku, zªota i kadmu.
Rysunki 7.2 (b) i 7.2 (c) przedstawiaj¡ równomierny rozkªad kolejno telluru i cynku w
nanodrucie. Zªoto widoczne jest tylko w zako«czeniu nanodrutu, w zªotej kropli (rys. 7.2
(d)). Du»e zag¦szczenie atomów kadmu przedstawione na rys. 7.2 (e) informuje o poªo»eniu kropki kwantowej, w zagi¦ciu nanodrutu. Natomiast w zwi¡zku z nisk¡ koncentracj¡
manganu w kropce (okoªo 4 %) nie byªo mo»liwe sporz¡dzenie mapy rozkªadu tego pier-
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wiastka. Zagi¦cie obserwowane na rys. 7.2 (a) prawdopodobnie zwi¡zane jest z ponownym
hodowaniem ZnTe na CdMnTe. Jednak, jak pokazano na zdj¦ciu SEM (rys. 7.1 (b)) nie
zawsze wbudowanie kropki w struktur¦ nanodrutu powodowaªo jego zagi¦cie. Potwierdz¡
to równie» pomiary katodoluminescencji przeprowadzone na pojedynczych nanodrutach.
Jak mo»na zauwa»y¢ na rys. 7.2 (e) atomy kadmu znajduj¡ si¦ nie tylko w poªo»eniu
kropki kwantowej, ale s¡ równie» rozªo»one wzdªu» osi nanodrutu. Podobny efekt zaobserwowali Rueda−Fonseca i wspóªpracownicy [130], którzy przeprowadzili pomiary EDX
na pojedynczych nanodrutach z ZnTe z kropk¡ z CdTe. W obr¦bie jednej próbki zaobserwowali zarówno nanodruty o cylindrycznym ksztaªcie jak i sto»kowym. W cylindrycznych nanodrutach atomy kadmu byªy wbudowane tylko w kropk¦ kwantow¡. Natomiast
w nanodrutach w ksztaªcie sto»ka atomy kadmu nie tylko byªy wbudowane w kropk¦ z
CdTe, ale tworzyªy radialn¡ struktur¦ dookoªa nanodrutu. Taka radialna struktura mogªaby tworzy¢ studni¦ kwantow¡, która wychwytuje no±niki i powoduje luminescencj¦.
Zatem, nie byªoby wiadomo czy obserwowane ±wiecenie w µPL pochodzi od tej radialnej
studni kwantowej czy od kropki wyhodowanej w nanodrucie. Aby sprawdzi¢ czy obecno±¢ atomów kadmu rozªo»onych wzdªu» osi nanodrutu powoduje istotne ±wiecenie w PL
przeprowadzono pomiary CL.

7.4

Pomiary CL

Schemat ukªadu pomiarowego zostaª opisany w rozdziale 2.3. Pomiary przeprowadzono na pojedynczych nanodrutach z próbki 020613A w temperaturze 5 K. Na rys. 7.3
(a) przedstawiono zdj¦cie SEM pojedynczego nanodrutu, a zebrane widmo katodoluminescencji z tego obszaru pokazano na rys. 7.3 (b). Otrzymano intensywny pik w energii
1990 meV (623 nm). W kolejnym kroku przeprowadzono monochromatyczne mapowanie
katodoluminescencji w tej dªugo±ci fali, aby stwierdzi¢ z jakiego obszaru pochodzi emisja
±wiatªa (rys. 7.3 (c)). Zauwa»ono, »e pochodzi ona z w¡skiego obszaru o szeroko±ci okoªo
200 nm wewn¡trz nanodrutu. Nale»y podkre±li¢, »e rozmiar tego obszaru jest du»o wi¦kszy ni» oczekiwany na podstawie warunków wzrostu rozmiar kropki kwantowej. Zwi¡zane
jest to z dyfuzj¡ no±ników wzdªu» nanodrutu [131], która zostaªa przedstawiona schematycznie na rys. 7.4. W pomiarze katodoluminescencji nanodrut pobudzany jest lokalnie
wi¡zk¡ elektronów. Sygnaª CL zbierany jest z caªego nanodrutu. Nawet gdy pobudzamy
nanodrut daleko od kropki, para elektron−dziura mo»e zosta¢ przez ni¡ wychwycona i
zrekombinowa¢. Czerwony obszar dookoªa kropki kwantowej przedstawiony na rys. 7.4
(b) pokazuje drog¦ dyfuzji no±ników (oznaczon¡ jako Ld ), która powoduje, »e obserwowana emisja ±wiatªa jest poszerzona przestrzennie w stosunku do oczekiwanego na podstawie
warunków wzrostu rozmiaru kropki.
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Rysunek 7.3: (a) Zdj¦cie SEM pojedynczego nanodrutu z próbki 020613A, (b) widmo
katodoluminescencji, (c) mapowanie katodoluminescencji energi¡ 1990 meV .

(a)
pobudzanie
CL

(b)

LD
Rysunek 7.4: (a) Wychwycona przez kropk¦ para elektron-dziura rekombinuje emituj¡c
fotony. (b) Obszar drogi dyfuzji (Ld ) no±ników w nanodrucie.

Powy»szy eksperyment pokazaª, »e obserwowane ±wiecenie pochodzi z obszaru, w którym kropka kwantowa zostaªa wbudowana w struktur¦ nanodrutu. W przeprowadzonych
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pomiarach CL nie obserwuje si¦ ±wiecenia pochodz¡cego z ewentualnej studni kwantowej,
która powstaªaby w nanodrucie.

7.5

Pomiary PL

Na rys. 7.5 (a) zostaªo porównane widmo makroPL z zespoªu nanodrutów z widmami pojedynczych kropek oznaczonych jako kropka 1, kropka 2 i kropka 3 z próbki
020613A.Pomiary makroPL przeprowadzono w ukªadzie opisanym w rozdziale 2.4.1 w
temperaturze 5 K. Nanodruty pobudzano laserem o dªugo±ci fali 405 nm. W celu zbadania pojedynczych nanodrutów zrzucono je na podªo»a krzemowe wedªug procedury
opisanej w rozdziale 2.5. W tym wypadku nanodruty pobudzano laserem o dªugo±ci fali
532 nm. Widma µPL z pojedynczych nanodrutów zmierzono w ukªadzie opisanym w roz-
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dziale 2.4.1 w temperaturze 1.7 K. W wyniku pomiaru zespoªu nanodrutów otrzymano
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Rysunek 7.5: (a) Widmo PL z zespoªu nanodrutów z próbki 020613A, oznaczone jako
makroPL wraz z widmami µPL z pojedynczych kropek, oznaczonych jako kropka 1, kropka
2, kropka 3. (b) Widmo µPL pojedynczej kropki z nanodrutu, Γ− szeroko±¢ poªówkowa
linii PL.
szerokie widmo emisji w przedziale energii od 1850 meV do 2200 meV. W pomiarach µPL
to szerokie widmo rozdziela si¦ na w¡skie linie o szeroko±ci poªówkowej linii PL kilku meV,
pochodz¡ce od pojedynczych kropek kwantowych. Na rys. 7.5 (b) zostaªo przedstawione
widmo µPL dla przykªadowej kropki o Γ =4 meV. Dla tej kropki zostan¡ przedstawione
badania anizotropii rozszczepienia Zeemana.
Aby zbada¢ stan podstawowy dziury w kropce z CdMnTe wyhodowanej w nanodrucie
z ZnTe przeprowadzono pomiary µPL w polu magnetycznym. Jak pokazano na rys. 7.1
(b) pojedyncze nanodruty byªy zorientowane w ró»nych kierunkach. Przed przyst¡pieniem
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do pomiarów anizotropii rozszczepienia Zeemana niezb¦dna byªa znajomo±¢ orientacji nanodrutu wzgl¦dem okre±lonego kierunku w laboratorium. Do wyznaczenia tego kierunku
wykorzystano pomiar anizotropii polaryzacji liniowej. Jak wspomniano w rozdziale 1.3
skªadowa prostopadªa do osi nanodrutu pola elektrycznego rozchodz¡cego si¦ wewn¡trz
niego jest du»o mniejsza ni» skªadowa równolegªa. Zatem, intensywno±¢ PL dla polaryzacji prostopadªej jest mniejsza ni» dla polaryzacji równolegªej. Zostaªo to zobrazowane w
nast¦puj¡cym eksperymencie.
Na podªo»e krzemowe ze zªotymi markerami, przygotowanymi za pomoc¡ litograi
wi¡zk¡ elektronow¡ zrzucono pojedyncze nanodruty, co zostaªo przedstawione na rys. 7.6

(a)

Analizator

Intensywność PL (j.u.)

(a). Dla wybranego nanodrutu (oznaczonego na rysunku 7.6 (a)) zmierzono intensywno±¢

(b)
Analizator

Analizator

0

50

100 150 200 250 300 350

Kąt analizatora (o)

Rysunek 7.6: (a) Zªote markery z zaznaczonym nanodrutem. Wstawka na wykresie −
schematycznie pokazany analizator wraz z zaznaczonymi k¡tami. (b) Intensywno±¢ PL w
funkcji k¡ta analizatora dla nanodrutu z (a). We wstawkach oznaczono sytuacj¦, w której
o± analizatora jest ustawiona równolegle/prostopadle do osi wzrostu nanodrutu.
PL w funkcji k¡ta analizatora (θ ). Intensywno±¢ PL zmieniaªa si¦ periodycznie z k¡tem θ .
Maksimum (minimum) intensywno±ci PL wyst¦powaªa gdy o± analizatora ustawiona byªa
równolegle (prostopadle) do osi nanodrutu, co stwierdzono porównuj¡c k¡t θ z orientacj¡
nanodrutu na zdj¦ciu SEM. W ten sposób pokazano jak pomiar anizotropii polaryzacji
liniowej PL mo»e zosta¢ wykorzystany do okre±lenia orientacji nanodrutu w laboratorium.

7.5.1

Mikrofotoluminescecja w polu magnetycznym

Schemat ukªadu pomiarowego do µPL w polu magnetycznym zostaª opisany w rozdziale 2.4.1. Dla kropki z CdMnTe, oznaczonej jako QD 1, której widmo zostaªo przedstawione
na rys. 7.5 (b) wyznaczono intensywno±¢ PL w funkcji k¡ta θ i okre±lono orientacj¦ nanodrutu w przestrzeni laboratorium. Nast¦pnie przykªadano pole magnetyczne w zakresie
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od 0 T do 2 T prostopadle (B⊥ ) lub równolegle (Bk ) do osi nanodrutu. Zaªo»ono przy tym,
»e o± wzrostu kropki kwantowej pokrywa si¦ z osi¡ wzrostu nanodrutu. Poprawno±¢ tego
zaªo»enia potwierdzono w osobnym eksperymencie opisanym na ko«cu tego rozdziaªu. Na
rys. 7.7 przedstawiono nanodrut wraz z zaznaczonymi osiami x, y i z . Pole magnetyczne
przykªadano wzdªu» osi x lub z , co odpowiadaªo konguracji odpowiednio prostopadªej
lub równolegªej. Natomiast ±wiatªo z nanodrutu zbierano wzdªu» osi y .

y

z
x
Rysunek 7.7: Schemat pojedynczego nanodrutu zrzuconego na podªo»e krzemowe wraz z
zaznaczonymi osiami x, y i z .
Widma µPL dla dwóch konguracji B i warto±ci pola magnetycznego od 0 T do 2 T
zostaªy przedstawione na rys. 7.8. Zauwa»ono, »e wraz ze wzrostem pola magnetycznego
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Rysunek 7.8: Widma µPL dla warto±ci pola magnetycznego od 0 T do 2 T przykªadanego
(a) równolegle (b) prostopadle do osi nanodrutu dla kropki oznaczonej jako QD 1.
widmo PL kropki przesuwa si¦ w ni»sze energie. Przesuni¦cie w konguracji równolegªej
(∆Exk ) wynosi ∆Exk = 9.7 meV. Natomiast w konguracji prostopadªej (∆Ex⊥ ), ∆Ex⊥ = 2.2
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meV. Zatem, ∆Exk jest wi¦ksze ni» ∆Ex⊥ . Na rys. 7.8 zostaª przedstawiony gªówny wynik
pomiarowy − rozszczepienie Zeemana wykazuje anizotropi¦ ze wzgl¦du na orientacj¦ pola
magnetycznego. Zbadano 7 pojedynczych kropek CdMnTe i we wszystkich kropkach ∆Exk
byªo kilka razy wi¦ksze ni» ∆Ex⊥ .
Dla dwóch wybranych kropek kwantowych, oznaczonych jako QD 1 i QD 2 wykre±lono
energi¦ przej±cia ekscytonowego w funkcji B w konguracji równolegªej i prostopadªej. Wyniki zaprezentowano na rys. 7.9. Poªo»enie linii otrzymano dopasowuj¡c funkcj¦ Gaussa
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Rysunek 7.9: Energia przej±cia ekscytonowego w funkcji pola magnetycznego dla dwóch
wybranych kropek kwantowych, oznaczonych jako QD 1 i QD 2.
do widma PL. Nast¦pnie wyznaczono stosunek rozszczepie« mi¦dzy dwiema konguracjami pola magnetycznego. Dla 2 T, dla kropki QD 1 otrzymano:
k
∆Ex
∆Ex⊥

k

∆Ex
∆Ex⊥

= 4.4, dla QD 2:

= 2.6

Warto±¢ stosunku rozszczepie« mi¦dzy dwiema konguracjami pola magnetycznego
mówi o charakterze dziury w kropce kwantowej. Rozszczepienie Zeemana stanu ekscytonu
ci¦»kodziurowego (∆Ex ) ma dwa wkªady: rozszczepienie dziur ci¦»kich (∆Ehh ) i rozszczepienie elektronów (∆Eel ). Wkªady te s¡ proporcjonalne do rzutów odpowiednich spinów
na kierunek pola magnetycznego:

~ · ~jhh
∆Ehh ∼ B

(7.1)

~ · ~σel
∆Eel ∼ B

(7.2)

gdzie ~jhh − spin dziury,

gdzie ~
σel − spin elektronu.
Gdy pole magnetyczne przyªo»one jest równolegle do osi wzrostu kropki kwantowej,
zarówno ~
σel jak i ~jhh polaryzuj¡ si¦ wzdªu» tej osi. Rozszczepienie ekscytonu w konguracji
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równolegªej dane jest przez:

∆Exk = ∆Eel + ∆Ehh = (N0 α − N0 β)xM n hSz i

(7.3)

gdzie:

xM n − koncentracja Mn w kropce,
hSz i− ±redni spin jonów Mn wzdªu» osi pola magnetycznego (o± z ),
N0 α− caªka wymiany dla pasma przewodnictwa,
N0 β− caªka wymiany dla pasma walencyjnego,
dla Cd1−x Mnx Te N0 α = 0.22 eV, N0 β = −0.88 eV [73].
Spin elektronu jest izotropowy, wi¦c gdy pole magnetyczne jest przyªo»one prosto-

~ · ~σel 6= 0 i równe tej warto±ci dla
padle do osi wzrostu kropki kwantowej, ∆Eel ∼ B
B przyªo»onego równolegle. Natomiast spin dziury jest zablokowany wzdªu» osi wzrostu
kropki kwantowej, pod nieobecno±¢ mieszania dziur ci¦»kich i lekkich. Zatem dla pola

~ · ~jhh ≈ 0. W zwi¡zku z tym:
prostopadªego do osi wzrostu nanodrutu: ∆Ehh ∼ B
∆Ex⊥ ≈ ∆Eel = N0 αxM n hSx i

(7.4)

gdzie hSx i jest ±rednim spinem jonów Mn wzdªu» osi pola magnetycznego (o± x). Zatem,
je»eli stan dziury w kropce byªby czysto ci¦»kodziurowy, wtedy spodziewany stosunek
wyniósªby:

(N0 α − N0 β)xM n hSz i
∆Exk
=
=5
∆Ex⊥
N0 αxM n hSx i

(7.5)

Natomiast gdyby stanem podstawowym dziury byª stan czysto lekkodziurowy, wtedy:

∆Exk
(N0 α + 1/3N0 β)xM n hSz i
= −0.14
=
⊥
∆Ex
(N0 α − 1/3N0 β)xM n hSx i

(7.6)

Przy czym, mianownik we wzorze (7.6) jest rozszczepieniem ekscytonu lekkodziurowego w konguracji Voigta. Zatem, gdyby stanem podstawowym dziury byª stan czysto
lekkodziurowy, wtedy rozszczepienie w konguracji prostopadªej byªoby wi¦ksze ni» w
konguracji równolegªej. Stosunek rozszczepie« dla przykªadowych kropek QD 1 i QD 2
z rys. 7.9 wyniósª odpowiednio 4.4 i 2.6. Zatem, mo»na stwierdzi¢, »e stan podstawowy
dziury jest kombinacj¡ liniow¡ stanu dziury ci¦»kiej i lekkiej z przewa»aj¡cym wkªadem
od dziury ci¦»kiej. Poni»ej przeprowadzono obliczenia, które posªu»yªy do oszacowania
stopnia mieszania dziur ci¦»kich i lekkich.

7.5.2

Obliczenia teoretyczne

Aby oszacowa¢ stopie« mieszania dziur ci¦»kich i lekkich obliczono energie przej±¢
ekscytonowych w funkcji pola magnetycznego. Stany elektronowe obliczono poprzez diagonalizacj¦ hamiltonianu (Hel ), który uwzgl¦dnia tylko efekt Zeemana z izotropowym
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spinem elektronu:

Hamiltonian Hs−d
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1
~ · ~σel
(7.7)
Hel = Hs−d = N0 αxM n hSi
2
w bazie stanów "spin do góry" | 12 , + 12 i i "spin do doªu" | 21 , − 12 i ma

posta¢:


Hs−d =



cos(ϕ) sin(ϕ) 

sin(ϕ) − cos(ϕ)

1
BB
N αxM n Sef f BS ( kBgµ
)
2 0
(T +T0 )

(7.8)

zgodnie z oznaczeniami podanymi w rozdziale 1.5, a ϕ jest k¡tem mi¦dzy osi¡ nanodrutu,
a kierunkiem pola magnetycznego. Nale»y podkre±li¢, »e energie stanów elektronowych
nie zale»¡ od orientacji pola magnetycznego.
Hamiltonian dla dziur (Hh ) obok efektu Zeemana, opisanego za pomoc¡ hamiltonianu

Hp−d , uwzgl¦dnia mieszanie dziur ci¦»kich i lekkich przez napr¦»enia opisane za pomoc¡
hamiltonianu Bira−Pikusa (HBP ) [132, 133]:
(7.9)

Hh = Hp−d + HBP
gdzie:

Hamiltonian Hp−d

1
~ · ~jhh
Hp−d = − N0 βxM n hSi
6
w bazie stanów | 23 , − 32 i, | 32 , − 21 i, | 32 , + 21 i, | 32 , + 32 i ma posta¢:


Hp−d =




gµB B
1
− 6 N0 βxM n Sef f BS ( kB (T +T0 ) ) 




3 cos(ϕ)
√
3 sin(ϕ)

√

(7.10)



3 sin(ϕ)

cos(ϕ)
2 sin(ϕ)

2 sin(ϕ)

√
3 sin(ϕ)
− cos(ϕ)
√
3 sin(ϕ) −3 cos(ϕ)









(7.11)
Ogólna posta¢ hamiltonianu Bira−Pikusa dana jest przez:


P +Q
S


∗

S
P −Q


HBP = 



R∗

R∗



R
R
P −Q

−S

−S ∗

P +Q









(7.12)

gdzie: P, Q, R i S s¡ elementami macierzy wyra»onymi poprzez tensor napr¦»e« εij :

P = −aV (εxx + εyy + εzz )
Q = 2b (εxx + εyy − 2εzz )
√

R=

3b
(εxx
2

− εyy − idεxy )

S = d(εxz − iεyz )
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gdzie: aV , b i d s¡ staªymi potencjaªu deformacyjnego. W rozwa»anym przypadku
zaªo»ono obecno±¢ napr¦»e« tylko w pªaszczy¹nie kropki [29]. Zatem, εxz = εyz = 0. W
zwi¡zku z tym hamiltonian Bira−Pikusa przyjmuje posta¢:

HBP =



0

0

rs exp(2iθanizo )









0

∆lh

0

rs exp(−2iθanizo )

0

∆lh

0

rs exp(−2iθanizo )

0

0





rs exp(2iθanizo ) 


0

0





(7.13)
gdzie:

rs − parametr zwi¡zany z napr¦»eniami,
∆lh − odlegªo±¢ energetyczna mi¦dzy stanami lekko− i ci¦»kodziurowymi.
θanizo − kierunek anizotropii wywoªanej napr¦»eniami.
W materiale obj¦to±ciowym ∆lh =0. Wprawdzie nanodruty badane w niniejszej pracy
s¡ strukturami obj¦to±ciowymi, ale w wyniku wyst¦powania w nich napr¦»e« stany lekko−
i ci¦»kodziurowe s¡ rozszczepione.
K¡t θanizo mo»na wyznaczy¢ mierz¡c anizotropi¦ polaryzacji PL, zbieranej wzdªu» osi
kwantyzacji, czyli wzdªu» osi z . W przeprowadzonym eksperymencie ±wiatªo byªo zbierane
wzdªu» osi y , tj. prostopadªe do osi kwantyzacji. Zatem nie byªo mo»liwe wyznaczenie

θanizo . W rachunkach sprawdzono, »e wpªyw θanizo na energi¦ przej±¢ jest znacznie mniejszy
ni» szeroko±¢ linii PL i w konsekwencji ustalono θanizo =0.
W celu wyznaczenia energii elektronów i dziur obliczono warto±ci i wektory wªasne
odpowiednio hamiltonianu Hel opisanego wzorem (7.7) i Hh opisanego wzorem (7.9). Aby
wyznaczy¢ intensywno±ci przej±¢ optycznych obliczono kwadrat elementów macierzy momentu dipolowego:

|hf |~e · p~|ii|2

(7.14)

gdzie: p
~ jest operatorem p¦du kinetycznego, ~e jest wektorem jednostkowym, a |ii i |f i
oznaczaj¡ odpowiednio stan pocz¡tkowy i ko«cowy. Stan ko«cowy jest stanem pustym |0i.
Stany pocz¡tkowe to stany par elektron−dziura (ekscytonów). Niezerowymi elementami
macierzy s¡:

3
|h0|px ↑, − i
2
3
|h0|px ↓, + i
2
1
|h0|px ↑, + i
2
1
|h0|px ↓, − i
2

1
= √
2
1
= −√
2
1
= −√
6
1
= √
6
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1
|h0|pz ↑, − i =
2

s

2
3

1
|h0|pz ↓, + i =
2

s

2
3

(7.15)

Z powy»szych oblicze« otrzymano osiem energii przej±¢ optycznych. Do dalszych rozwa»a« wybrano spinowo dozwolone przej±cie o najni»szej energii. Powy»sza procedura pozwoliªa wyznaczy¢ energie przej±cia ekscytonowego w funkcji pola magnetycznego. Umo»liwiªo to dopasowanie do danych do±wiadczalnych zaprezentowanych na rys. 7.9 oblicze«
teoretycznych z parametrami: xM n , T , ∆lh i rs . Warto±ci xM n i T otrzymano przez dopasowanie energii przej±cia ekscytonowego dla Bk . Nast¦pnie znaj¡c xM n i T wyznaczono

∆lh i rs przez dopasowanie energii przej±cia ekscytonowego dla B⊥ .
Na rys. 7.10 przedstawiono przesuni¦cie Zeemana w funkcji pola magnetycznego wraz z
dopasowanymi parametrami. Dla QD 1 otrzymano: xM n = 3.3%, T = 9 K, ∆lh = 40 meV,
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Rysunek 7.10: Punkty reprezentuj¡ przesuni¦cie Zeemana w funkcji pola magnetycznego
dla kropek oznaczonych jako QD 1 i QD 2 dla dwóch konguracji pola magnetycznego.
Linia ci¡gªa jest krzyw¡ dopasowan¡ do danych do±wiadczalnych wraz z parametrami
opisanymi w tek±cie.

rs = 2 meV. Dla QD 2: xM n = 4.2%, T = 5 K, ∆lh = 16 meV, rs = 1.5 meV. Otrzymane
warto±ci temperatury spinowej jonów Mn s¡ wy»sze ni» temperatura pomiaru (2 K).
Zwi¡zane jest to z grzaniem jonów Mn na skutek ich oddziaªywania z du»¡ koncentracj¡
no±ników. Na podstawie uzyskanych parametrów rs i ∆lh wyznaczono stopie« mieszania
dziur ci¦»kich i lekkich dla B=0 T.
Stan dziury, Ψ w obecno±ci napr¦»e« jest kombinacj¡ liniow¡ stanów dziury ci¦»kiej

|hhi i lekkiej |lhi. Ψ dany jest przez: Ψ = αhh |hhi+αlh |lhi, gdzie αhh i αlh jest odpowiednio
domieszk¡ dziury ci¦»kiej i lekkiej. Dla B=0 T obliczono wektory wªasne hamiltonianu
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(7.13) i wyznaczono domieszk¦ dziury lekkiej, która wyniosªa |αlh |2 = 0.009 i |αlh |2 = 0.002
odpowiednio dla QD 1 i QD 2. Zatem, mo»na stwierdzi¢, »e domieszka lekkiej dziury w
badanych kropkach jest maªa. Dla B=0 T stan dziury jest gªównie ci¦»kodziurowy.
Pole magnetyczne przykªadane w pªaszczy¹nie kropki powoduje dodatkowe mieszanie stanów lekko− i ci¦»kodziurowych. Wtedy, stopie« mieszania dziur ci¦»kich i lekkich
gªównie zale»y od parametru ∆lh . Jego wielko±¢ zale»y od napr¦»e« wyst¦puj¡cych w nanodrucie. Im wi¦ksze napr¦»enie jakie wywoªuje otoczka na rdze« nanodrutu tym wi¦ksza
odlegªo±¢ mi¦dzy tymi stanami. Dla QD 1, dla której

k

∆Ex
∆Ex⊥

= 4.4, dopasowana warto±¢

∆lh = 40 meV. Jest to przykªad sªabego mieszania dziur ci¦»kich i lekkich. Z kolei dla QD
2,

k

∆Ex
∆Ex⊥

= 2.6, a dopasowana warto±¢ ∆lh = 16 meV. W zwi¡zku z tym mo»na stwierdzi¢,

»e mieszanie stanów lekko− i ci¦»kodziurowych jest silniejsze ni» dla QD 1. Przeanalizowano 7 pojedynczych kropek kwantowych. Na podstawie dopasowania modelu teoretycznego
do danych do±wiadczalnych otrzymano: 5 meV < ∆lh < 65 meV. Rozrzut tego parametru
jest prawdopodobnie zwi¡zany z rozrzutem grubo±ci otoczek badanych nanodrutów.
W dotychczas przedstawionych badaniach pole magnetyczne przykªadane jest równolegle lub prostopadle do nanodrutu, czyli do osi wzrostu kropki kwantowej. Aby stwierdzi¢
czy o± wzrostu kropki pokrywa si¦ z osi¡ nanodrutu wykonano dodatkowy pomiar na
kropce oznaczonej jako QD 3 z próbki 020613A. Staªe pole magnetyczne o warto±ci 2 T
przyªo»ono równolegle do osi wzrostu nanodrutu, a nast¦pnie zmieniano kierunek tego
pola z konguracji równolegªej do prostopadªej. Po obrocie o k¡t 5◦ zapisywano widmo
PL. Nast¦pnie wyznaczono przesuni¦cie Zeemana w funkcji k¡ta mi¦dzy nanodrutem, a
przyªo»onym polem magnetycznym, co zostaªo przedstawione na rys. 7.11. Przy obrocie
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Rysunek 7.11: Przesuni¦cie Zeemana w funkcji k¡ta mi¦dzy nanodrutem a przykªadanym staªym polem magnetycznym o warto±ci 2 T. Na rysunku zaznaczono konguracj¦
równolegª¡ (Bk ) i prostopadª¡ (B⊥ ) pola magnetycznego.
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pola magnetycznego od 0◦ do 90◦ zaobserwowano monotoniczn¡ zale»no±¢ przesuni¦cia
Zeemana. Dla badanej kropki QD 3 rozszczepienie w konguracji równolegªej wynosi okoªo 12 meV i jest wi¦ksze ni» rozszczepienie w konguracji prostopadªej, które wynosi
okoªo 4 meV. Na podstawie monotonicznej zale»no±ci przedstawionej na rys. 7.11 mo»na
stwierdzi¢, »e o± wzrostu kropki kwantowej pokrywa si¦ z osi¡ wzrostu nanodrutu.

7.6

Podsumowanie

W rozdziale tym pokazano, »e pomiar anizotropii rozszczepienia Zeemana jest metod¡,
dzi¦ki której mo»na okre±li¢ charakter stanu podstawowego dziury w kropce oraz wyznaczy¢ stopie« mieszania dziur ci¦»kich i lekkich. Zbadano pojedyncze kropki z CdMnTe
wyhodowane w nanodrutach. Za pomoc¡ anizotropii polaryzacji liniowej wyznaczono kierunek nanodrutu wzgl¦dem okre±lonego kierunku w laboratorium. Zmierzono µPL w polu
magnetycznym w zakresie od 0 T do 2 T, przykªadanym równolegle lub prostopadle do
osi wzrostu kropki kwantowej. Wyznaczono przesuni¦cia Zeemana energii ekscytonu w
funkcji pola magnetycznego dla tych dwóch konguracji. Stwierdzono, »e stan podstawowy dziury w badanych kropkach z CdMnTe jest ci¦»kodziurowy z niewielk¡ domieszk¡
dziur lekkich. Odlegªo±¢ mi¦dzy stanami lekko− i ci¦»kodziurowymi w badanych kropkach wyniosªa od 5 meV do 65 meV. Rozrzut tej wielko±ci zwi¡zany byª z rozrzutem
±rednic badanych nanodrutów, a zatem z ró»nymi napr¦»eniami wyst¦puj¡cymi w tych
nanodrutach. Im wi¦ksze napr¦»enia jakie otoczka wywoªywaªa na rdze« nanodrutu tym
otrzymano wi¦ksz¡ odlegªo±¢ mi¦dzy stanami lekko− i ci¦»kodziurowymi.
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Rozdziaª 8
Podsumowanie pracy
Do bada« w ramach niniejszej pracy zostaªy wyhodowane heterostruktury radialne i
osiowe bazuj¡ce na nandorutach z ZnTe. Wytworzono nanodruty typu rdze«/otoczka z
(Zn,Mn)Te/ZnMgTe oraz nanodruty zawieraj¡ce kropki kwantowe z CdTe i CdMnTe. Po
wyhodowaniu próbek okre±lono morfologi¦ i g¦sto±¢ wyhodowanych nanodrutów. W szczególno±ci potwierdzono, »e kropka kwantowa zostaªa wbudowana w struktur¦ nanodrutu.
Nast¦pnie zbadano wªa±ciwo±ci optyczne wyhodowanych struktur. Gªównymi metodami
pomiarowymi byªy fotoluminescencja w pracy ci¡gªej (tak»e w polu magnetycznym), rozdzielona czasowo i technika wykorzystuj¡ca zjawisko generacji drugiej harmonicznej.
Do najwa»niejszych uzyskanych wyników mo»na zaliczy¢:

• Pokazanie, »e grubo±¢ otoczki wpªywa na czas »ycia PL w nanodrutach. Wraz ze
wzrostem grubo±ci otoczki czas ten ulega wydªu»eniu. Poprzez zastosowanie modelu
teoretycznego pokazano, »e jest to zwi¡zane z ograniczeniem efektywno±ci tunelowania elektronów z rdzenia do stanów powierzchniowych. Tym samym zidentykowano
jeden z procesów niepromienistych odpowiedzialnych za wygaszenie luminescencji w
niskich temperaturach. Innym zidentykowanym procesem niepromienistym aktywowanym w wysokich temperaturach jest rozpraszanie no±ników na fononach LO.

• Zbadanie wpªywu procesów wielociaªowych na ksztaªt widma PL pojedynczego nanodrutu pobudzanego siln¡ wi¡zk¡ lasera. Zaobserwowano efekt renormalizacji przerwy energetycznej oraz ekranowania kulombowskiego w PL pojedynczego nanodrutu. Analiza otrzymanych wyników pozwoliªa wyznaczy¢ osobno czas »ycia no±ników
i czas »ycia ekscytonu w pojedynczym nanodrucie.

• Pokazanie, »e nanodruty typu rdze«/otoczka z ZnTe/ZnMgTe mog¡ zosta¢ wykorzystane jako konwertery ±wiatªa podczerwonego na ±wiatªo widzialne. Jest to mo»liwe
w wyniku generacji w nich ±wiatªa o podwojonej cz¦sto±ci w stosunku do cz¦sto±ci
fali lasera pobudzaj¡cego, tzw. drugiej harmonicznej (SHG). Zmierzono efektywno±¢
111
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SHG w zale»no±ci od dªugo±ci fali pobudzania i polaryzacji ±wiatªa pobudzaj¡cego
nanodrut. Wraz ze wzrostem dªugo±ci fali pobudzania, w zakresie od 800 nm do 1050
nm, intensywno±¢ SHG wrosªa o cztery rz¦dy wielko±ci. Wzrost ten zwi¡zany byª z
rezonansem podwojonej energii lasera z energi¡ ekscytonu w drucie. Zaobserwowano
tak»e periodyczn¡ zale»no±¢ intensywno±ci ±wiatªa SHG i luminescencji wielofotonowej w funkcji k¡ta mi¦dzy polaryzacj¡ liniow¡ lasera a osi¡ nanodrutu. Zmiana
w obserwowanych intensywno±ciach wynikaªa z anizotropii ksztaªtu nanodrutu przy
du»ej ró»nicy staªych dielektrycznych mi¦dzy nanodrutem a otoczeniem.

• Porównanie wªa±ciwo±ci PL kropek z CdTe i CdMnTe wyhodowanych w nanodrutach z ZnTe z kropkami epitaksjalnymi z tych samych materiaªów. Pokazanie, »e
kropki w nanodrutach ±wiec¡ w tym samym przedziale energii co kropki epitaksjalne. Przeprowadzenie wst¦pnej identykacji przej±¢ optycznych z kropki na podstawie pomiarów intensywno±ci ±wiecenia od mocy pobudzania i analizy przesuni¦cia
spektroskopowego dla danego piku w widmie.

• Pokazanie, »e pomiar anizotropii rozszczepienia Zeemana ekscytonu jest skuteczn¡
metod¡ do zbadania stanu podstawowego dziury w kropce kwantowej. Stwierdzenie,
»e w kropkach z CdMnTe wyhodowanych w drutach z ZnTe stan ten jest ci¦»kodziurowy z niewielk¡ domieszk¡ dziur lekkich i oszacowanie ilo±ciowe tej domieszki
w oparciu o obliczenia teoretyczne.

Dalsze kierunki bada«
Dalsze badania mog¡ by¢ prowadzone w kierunku zwi¦kszenia efektywno±ci ±wiecenia
nanodrutów. By¢ mo»e pozwoli to na uzyskanie nanodrutów ±wiec¡cych w temperaturze pokojowej. W tym celu nale»y zoptymalizowa¢ warunki wzrostu nanodrutów tak,
aby zmniejszy¢ efektywno±¢ procesów niepromienistych wyst¦puj¡cych w nanodrutach.
W niniejszej pracy zostaª zbadany jeden z tych procesów − tunelowanie elektronów z
rdzenia do stanów powierzchniowych. Proces ten mo»na zminimalizowa¢ zwi¦kszaj¡c barier¦ potencjaªu, na przykªad poprzez zwi¦kszenie koncentracji magnezu w otoczce. Innym
sposobem na zwi¦kszenie efektywno±ci ±wiecenia nanodrutów jest pogª¦bienie studni potencjaªu. Mo»na to uzyska¢ poprzez dodanie kadmu do rdzenia nanodrutu.
Jak mo»na zauwa»y¢, np. na rys. 3.1 lub 4.1 badane nanodruty s¡ stosunkowo krótkie,
ich dªugo±¢ nie przekracza 2 µm. Wyhodowanie dªu»szych nanodrutów umo»liwi obrazowanie emisji wzdªu» osi nanodrutu, co pozwoli sprawdzi¢ czy wyst¦puje w tych nanodrutach efekt ±wiatªowodowy. Ponadto, posiadanie dªu»szych nanodrutów uªatwi wykonanie
kontaktów elektrycznych do pojedynczego nanodrutu. W ten sposób analiz¦ badanych
struktur mo»na rozszerzy¢ o ich wªa±ciwo±ci elektryczne. Z jednej strony wykonanie kontaktów elektrycznych pozwoli na zbadanie mo»liwo±ci sensorycznych tych struktur. Z dru-
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giej strony umo»liwi zbadanie wielu efektów zwi¡zanych z polem elektrycznym w takich
nanodrutach, na przykªad efekt Starka czy elektroluminescencj¦.
Jak mo»na zauwa»y¢ na zdj¦ciach SEM przedstawionych w niniejszej pracy badane
nanodruty maj¡ ksztaªt sto»ka. W pracy [23] pokazano, »e sto»kowy ksztaªt nanodrutu prowadzi do ukierunkowania emisji z takiej struktury. Aby sprawdzi¢ czy ten efekt
wyst¦puje w przypadku nanodrutów z ZnTe nale»y wyhodowa¢ nanodruty prostopadle
do podªo»a, w ksztaªcie sto»ka i walcowym. Nast¦pnie nale»y porówna¢ wªa±ciwo±ci PL
takich struktur zbieraj¡c ±wiatªo wzdªu» osi nanodrutu. Aby umo»liwi¢ zbieranie ±wiatªa tylko z jednej nanostruktury nale»y zmniejszy¢ g¦sto±¢ wyhodowanych nanodrutów.
W tym celu mo»na wykona¢ za pomoc¡ litograi wi¡zk¡ elektronow¡ katalizatory wzrostu nanodrutów. Ponadto, zbieranie ±wiatªa wzdªu» osi nanodrutu pozwoli na zbadanie
napr¦»e« wyst¦puj¡cych w nanodrucie poprzez pomiar struktury subtelnej ekscytonu.
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