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Wprowadzenie
Samoorganizuj ce si

kropki kwantowe nale

do najcz ciej badanych struktur

półprzewodnikowych. Za ich podstawowe własno ci elektroniczne odpowiedzialny jest
przede wszystkim ich rozmiar i kształt oraz rodzaj materiału, z jakiego s wykonane. Po
wprowadzeniu jonów magnetycznych do tych struktur otrzymujemy tak zwane
półmagnetyczne kropki kwantowe, w których obecno

jonów magnetycznych wywołuje

typowe dla półprzewodników półmagnetycznych gigantyczne efekty spinowe, a w
szczególno ci gigantyczne

rozszczepienie

Zeemena

stanów ekscytonowych. Za

podstawowe własno ci magneto-optyczne półmagnetycznych kropek kwantowych
odpowiada liczba jonów manganu znajduj cych si w kropce kwantowej, ich poło enie
wewn trz kropki, rozmiar kropki, a tak e rodzaj materiałów u ytych do ich wytworzenia.
Celem pracy było wytworzenie półmagnetycznych kropek kwantowych CdMnTe przy
u yciu epitaksji z wi zek molekularnych, oraz wyznaczenie ich podstawowych własno ci
przy u yciu spektrometrii optycznej i magneto-optycznej.
Układ pracy jest nast puj cy:
W rozdziale 1 zostan

krótko przedstawione najwa niejsze własno ci zero-

wymiarowych struktur kwantowych oraz półprzewodników półmagnetycznych. Wst p ten
jest, moim zdaniem, niezb dny w celu zrozumienia efektów wyst puj cych w kropkach
kwantowych zawieraj cych jony magnetyczne, wykazuj cych równocze nie własno ci
typowe

dla

zero-wymiarowych

struktur

kwantowych,

jak

i

półprzewodników

półmagnetycznych.
W rozdziale 2 zostanie przeprowadzony przegl d literatury dotycz cej wytwarzania i
własno ci półmagnetycznych kropek kwantowych CdMnTe oraz CdMnSe. Zostanie
szczególnie podkre lona tutaj rola przeprowadzonych przez nas bada

nad tymi

strukturami.
Rozdział 3 po wi cony jest opisowi opracowanej przeze mnie metody wytwarzania
półmagnetycznych kropek kwantowych CdMnTe. Zalet jej jest mo liwo

kontrolowania

zawarto ci manganu w kropkach kwantowych. Efekt ten uzyskuje si przez umiej tne
wykonanie warstwy CdMnTe o grubo ci około 1 nm, z której w kolejnym kroku
formowane s kropki kwantowe. Jony manganu dodaje si tylko do rodkowych warstw
atomowych w ci le kontrolowanych niewielkich ilo ciach.
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W rozdziale 4 przejd

do opisu bada

optycznych półmagnetycznych kropek

kwantowych, których wytwarzanie zostało opisane w poprzednim rozdziale. Pierwsza
cz

tego rozdziału po wi cona b dzie badaniom optycznym nad zespołem kropek

kwantowych, w których mierzona jest jednocze nie du a liczba kropek kwantowych. W
drugiej cz ci rozdziału 4 opisana zostanie spektroskopia linii luminescencyjnych od
indywidualnych kropek kwantowych. W szczególno ci pokazana zostanie ewolucja tych
linii w polu magnetycznym do 7 T. Podkre lony zostanie przy tym wpływ koncentracji
manganu, kontrolowanej przez parametry wzrostu, na własno ci magneto-optyczne
kropek kwantowych CdMnTe.
W rozdziale 5 przedstawi opis teoretyczny emisji ekscytonowej od indywidualnej
kropki kwantowej. W tym celu zmodyfikowany zastanie model molekuły spinowej, który
pocz tkowo został u yty do opisu formowania si

polaronów magnetycznych w

kryształach obj to ciowych. Przedyskutowany zostanie wpływ ró nych parametrów,
takich jak: pole magnetyczne, temperatura, czy antyferromagnetyczne oddziaływanie
mangan-mangan,

na

kształt

i

pozycj

energetyczn

emisji

ekscytonowej

z

półmagnetycznej kropki kwantowej. Wska emy na liczne analogie, ale tak e ró nice,
mi dzy

półmagnetycznymi

kropkami

kwantowymi,

a

zwi zanymi

polaronami

magnetycznymi w kryształach obj to ciowych.
W rozdziale 6 zostan porównane wyniki do wiadczalne z obliczeniami teoretycznymi
w modelu molekuły spinowej. W szczególno ci przedstawi

dokładny „przepis” na

dopasowanie tego modelu do danych do wiadczalnych. Na tej podstawie zostan
wyznaczone podstawowe parametry badanych kropek kwantowych CdMnTe, takie jak:
liczba jonów manganu wewn trz kropki, rozmiar kropki, koncentracja manganu, oraz
efektywna temperatura pomiaru. Szczególnie podkre lony zostanie wpływ rozmiaru
kropki kwantowej na jej własno ci magneto-optyczne.
W ostatnim rozdziale 7 przedstawi drugi sposób wytwarzania półmagnetycznych
kropek kwantowych CdMnTe. Polega on na zastosowaniu bariery zło onej z kubicznego
MnTe do nominalnie niemagnetycznych kropek kwantowych CdTe. Jony Mn++ dostaj si
do wn trza kropek kwantowych poprzez dyfuzj z bariery. Opisane zostan pomiary
optyczne, które potwierdzaj uformowanie si półmagnetycznych kropek kwantowych.
Podobnie jak w przypadku struktur przedstawionych w poprzednich rozdziałach, badania
te przeprowadzone zostały zarówno na zespole kropek kwantowych, jak i na liniach
luminescencyjnych od indywidualnych kropek kwantowych.
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1 Kropki kwantowe i półprzewodniki półmagnetyczne
Półmagnetyczne kropki kwantowe s to kwazi-zerowymiarowe struktury zawieraj ce
sko czon , wzgl dnie mał liczb jonów o wła ciwo ciach magnetycznych. Struktury te
charakteryzuj

si

własno ciami

typowymi

zarówno

dla

półprzewodników

półmagnetycznych jak i struktur zero-wymiarowych, czyli kropek kwantowych.
W rozdziale 1, po krótkim wst pie dotycz cym podstawowych własno ci
półprzewodnikowych materiałów wykorzystanych w tej pracy, zostan opisane kolejno
własno ci półprzewodników półmagnetycznych i kropek kwantowych. W cz ci
dotycz cej kropek kwantowych zwróc

szczególn

uwag

na metod

wytwarzania

samoorganizuj cych si kropek kwantowych poprzez przykrycie amorficznym tellurem,
któr stosuje si do formowania kropek kwantowych w półprzewodnikach II-VI. Metoda
ta zostanie zastosowana pó niej do wytworzenie półmagnetycznych kropek kwantowych
CdMnTe, co zostanie dokładniej opisane w rozdziale 3.

1.1 Wybrane własno ci półprzewodnikowe tellurku kadmu,
tellurku cynku i kubicznego tellurku manganu
Na pocz tku pracy chciałbym przedstawi

wybrane własno ci półprzewodników

wykorzystanych do wytwarzania półmagnetycznych kropek kwantowych: tellurku kadmu,
tellurku cynku, oraz kubicznego tellurku manganu.

Rozdział 1 Kropki kwantowe i półprzewodniki półmagnetyczne

Wszystkie te trzy półprzewodniki charakteryzuj si prost przerw energetyczn
znajduj c

si

w punkcie

strefy Brillouina. Wykazuj

one zatem silne przej cia

optyczne. Przerwa energetyczna CdTe wynosi 1.60 eV, ZnTe - 2.39 eV [1] w 4.2 K, a
kubicznego MnTe około 3.0 eV [2] w 4.2 K. Struktura pasmowa w pobli u przerwy
energetycznej jest podobna dla wszystkich trzech
półprzewodników

i

została

schematycznie

przedstawiona na rysunku 1.1.
W

centrum

strefy

Brillouina

pasmo

przewodnictwa jest dwukrotnie zdegenerowane i
posiada

symetri

6.

Wierzchołek

pasma

walencyjnego jest natomiast rozszczepiony przez
oddziaływanie

spinowo-orbitalne,

na

czterokrotnie zdegenerowane pasmo o symetrii
8

i dwukrotnie zdegenerowane pasmo

Energia rozszczepienia
wynosi 1

SO

7.

w CdTe i ZnTe

0.1 eV [1,2].

Tellurek kadmu i tellurek cynku krystalizuj
w warunkach normalnych w strukturze blendy
Rys. 1.1. Struktura pasmowa CdTe, ZnTe
[1] i kubicznego MnTe [2] w pobli u
przerwy energetycznej. SO-rozszczepienie
spinowo orbitalne

manganu uzyskuje si

cynkowej.

Tellurek

manganu

natomiast

krystalizuje spontanicznie w strukturze NiAs o
symetrii

heksagonalnej.

Kubiczny

tellurek

przy wykorzystaniu nierównowagowych metod wytwarzania

kryształów, takich jak np. epitaksja z wi zek molekularnych [3], gdzie struktur kubiczn
wymusza si poprzez odpowiedni dobór podło a. Kubiczny MnTe krystalizuje równie w
strukturze blendy cynkowej. Parametr sieci CdTe wynosi 6.48 Å, ZnTe 6.10 Å [1], a
kubicznego MnTe 6.34 Å [3].
Podobne własno ci pasm energetycznych, oraz sieci krystalograficznych wszystkich
trzech półprzewodników umo liwiaj

wykorzystanie ich do wytworzenia struktur

kwantowych, takich jak np.: studnie kwantowe, czy kropki kwantowe. Prosta przerwa
energetyczna powoduje natomiast silne przej cia optyczne w tych strukturach.
Magnetyczne własno ci jonów manganu zarówno w sieci krystalicznej MnTe, jak i w
sieci krystalograficznej kryształu mieszanego CdMnTe wywołane s

przez silnie
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zlokalizowane elektrony z powłoki 3d manganu, która zapełniona jest tylko do połowy.
Poziom 3d5 znajduje si 3.5 eV poni ej wierzchołka pasma walencyjnego [4]. Zgodnie z
regułami Hunda spiny pi ciu elektronów 3d ustawiaj si równolegle wzgl dem siebie
tworz c całkowity moment spinowy równy S = 5/2, przy całkowitym momencie p du
L = 0. Pierwszy stan wzbudzony tego układu ma energi wi ksz od stanu podstawowego
a o ~2 eV [5]. Dwa elektrony z powłoki 4s manganu bior udział w wi zaniach
kowalencyjnych z s siednimi atomami. Mangan w sieci krystalicznej CdTe wyst puje
zatem w formie jonów o stanie ładunkowym +2 z silnie zlokalizowanym momentem
spinowym wynosz cym 5/2 [6].
Giebułtowicz i współpracownicy w [7] okre lili struktur magnetyczn kubicznego
MnTe jako antyferromagnetyk III typu. W strukturze tej oddziaływanie mi dzy
momentami magnetycznymi jonów Mn++ jest antyferromagnetyczne niezale nie od ich
wzajemnej odległo ci. Momenty magnetyczne jonów manganu w płaszczyznach
krystalograficznych (111) ustawione s

antyferromagnetycznie wzgl dem siebie ze

wzgl du na silne oddziaływanie z najbli szymi s siadami. Natomiast wpływ momentów
magnetycznych jonów Mn++ z s siaduj cych płaszczyzn (111) znosi si nawzajem. Za ich
ustawienie odpowiadaj

zatem znacznie słabsze, równie

oddziaływania z dalszymi s siadami. Powoduj
znajduj cych si

w s siaduj cych ze sob

one,

antyferromagnetyczne

e spiny jonów manganu

płaszczyznach (111) ustawione s

tak e

antyferromagnetycznie wzgl dem siebie.

1.2

Półprzewodniki półmagnetyczne

Po wprowadzeniu manganu, pierwiastka o własno ciach magnetycznych nale cego
do metali przej ciowych, do „zwykłego” półprzewodnika, jakim jest CdTe, o
własno ciach

półprzewodnikowych

opisanych

w

rozdziale

1.1,

otrzymujemy

półprzewodnik nale cy do klasy, tak zwanych, półprzewodników półmagnetycznych
[6,8-10]. Cech

charakterystyczn

tych materiałów jest współistnienie własno ci

magnetycznych zwi zanych z obecno ci

jonów magnetycznych z własno ciami

półprzewodnikowymi półprzewodnika wyj ciowego. Jony manganu znajduj

si

przewa nie w w złach sieci krystalograficznej zajmuj c miejsce podstawieniowe kadmu i
s rozrzucone w krysztale w sposób przypadkowy. Wprowadzenie jonów magnetycznych
nie zmienia w znaczny sposób struktury pasmowej półprzewodnika macierzystego [9,10],
w naszym przypadku CdTe. Przerwa energetyczna Cd1-xMnxTe ro nie wprawdzie liniowo
10
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ze składem manganu, jednak e sam charakter struktury pasmowej opisany w rozdziale 1.1
pozostaje taki sam.
W CdMnTe, podobnie jak w ka dym innym półprzewodniku półmagnetycznym,
istniej

wi c dwa podukłady, no niki pasmowe i jony magnetyczne. Oddziaływanie

pomi dzy nimi prowadzi (zwłaszcza w niskich temperaturach) do znacznego
wzmocnienia wpływu zewn trznego pola magnetycznego na własno ci no ników
pasmowych. W szczególno ci obserwuje si gigantyczne rozszczepienia Zeemana stanów
elektronowych, które w zale no ci od składu manganu jest o rz d lub nawet dwa rz dy
wielko ci wi ksze, ni w półprzewodniku macierzystym. Uwidacznia si ono w szeregu
zjawisk zarówno optycznych jak i transportowych, takich jak gigantyczna rotacja
Faradaya [6], czy te gigantyczny magnetoopór [11].
Oddziaływanie wymienne jonów magnetycznych z no nikami pasmowymi opisane
jest przez hamiltonian Heisenberga [6,9,10]:
Ĥ =
i

J ( r − R i )S i ˆ

(1.1)

gdzie Si jest operatorem i-tego jonu manganu znajduj cego si w pozycji R i , a ˆ jest
operatorem spinu elektronu pasmowego, którego poło enie opisuje współrz dna r . J jest
całk wymiany.
Do opisu oddziaływa magnetycznych w kryształach obj to ciowych CdMnTe stosuje
si dwa przybli enia, przybli enie pola redniego i przybli enie kryształu wirtualnego,
które opieraj si na zało eniu du ej rozci gło ci funkcji falowej elektronów pasmowych i
jej jednoczesnym oddziaływaniu z du

liczb

jonów magnetycznych [6,9,10].

Przybli enie kryształu wirtualnego polega na zast pieniu ka dego rzeczywistego kationu z
sieci krystalicznej CdMnTe wirtualnym kationem, który wykazuje własno ci magnetyczne
w cz ci zadanej przez redni skład manganu w krysztale, xMn. Przybli enie pola
redniego zakłada natomiast,

e elektron pasmowy oddziałuje efektywnie ze

wypadkowym polem magnetycznym wywołanym przez wszystkie jony manganu. Po
zastosowaniu tych dwóch przybli e hamiltonian (1.1) redukuje si do postaci (1.2).
Ĥ = Jx Mn S Z ˆ Z

(1.2)

gdzie ˆ Z jest operatorem rzutu spinu elektronu na o zadan przez kierunek zewn trznego
pole magnetycznego, a S Z

jest redni termodynamiczn warto ci operatora rzutu

całkowitego momentu spinowego jonów magnetycznych na ten kierunek.
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eby otrzyma opis gigantycznego rozszczepienie Zeemana stanów elektronowych w
CdMnTe działamy hamiltonianem (1.2) na funkcje falowe o symetrii
przewodnictwa i o symetrii
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6

dla pasma

dla pasma walencyjnego. Otrzymujemy nast puj ce

poziomy energetyczne, Es dla dna pasma przewodnictwa i Ej dla wierzchołka pasma
walencyjnego.
E s = N 0 ⋅ x Mn ⋅ S Z ⋅ s

(1.3)

E j = 13 N 0 ⋅ x Mn ⋅ S Z ⋅ j

s jest spinem elektronu s =

1/2, j spinem dziury j =

kationowych na jednostk obj to ci,

3/2,

1/2, N0 liczba miejsc

, , całki wymiany dla pasma przewodnictwa i

pasma walencyjnego, N0 = 0.22 eV, N0 =-0.88 eV dla CdMnTe.

Rys. 1.2. Schemat rozszczepienia spinowego dna pasma przewodnictwa i wierzchołka pasma walencyjnego
w CdMnTe ze wzgl dnie du koncentracj manganu (kilka, kilkana cie procent). Na rysunku zaznaczone
zostały przej cia optyczne dozwolone przez reguły wyboru w polaryzacjach kołowych prawoskr tnej + i
lewoskr tnej -

Je eli zewn trzne pole magnetyczne wynosi zero, spiny jonów magnetycznych
ustawione s

w przypadkowym kierunku,

SZ = 0 , i stany spinowe dla pasma

przewodnictwa i pasma walencyjnego s zdegenerowane. Pole magnetyczne powoduje
ustawianie si

momentów spinowych jonów magnetycznych,

S Z > 0 , co skutkuje

znacznym wzrostem wewn trznego pola magnetycznego. Opisywany jest on funkcj
Brilluoina, która jest liniowa we wzgl dnie małych polach magnetycznych i wysyca si w
wysokich polach. Wysycenie odpowiada sytuacji, gdy spiny jonów manganu s
12
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całkowicie ustawione przez zewn trzne pole magnetyczne. Warto ci wewn trznego pola
magnetycznego przy składzie manganu wynosz cym kilka lub kilkana cie procent
przekraczaj

wielokrotnie warto

zewn trznego pola magnetycznego, szczególnie w

niskich temperaturach.
W polu magnetycznym istnieje sze

mo liwych mi dzypasmowych przej

optycznych w zale no ci od stanu spinowego rekombinuj cej pary elektron-dziura i
konfiguracji przyło onego pola (rys. 1.2): dwa w polaryzacji kołowej prawoskr tnej, dwa
w polaryzacji kołowej lewoskr tnej (konfiguracja Faradaya), oraz dwa w polaryzacji
liniowej (konfiguracja Voigta).
Nieco inna sytuacja ni w półmagnetycznym krysztale obj to ciowym wyst puje w
kropkach kwantowych zawieraj cych jony manganu. Najistotniejsz ró nic jest silne
zlokalizowanie funkcji falowej elektronów i dziur poprzez ograniczenie kwantowe. Nie
mo emy wi c zastosowa tu przybli enia pola redniego i kryształu wirtualnego. Ponadto
w kropkach kwantowych zniesiona jest degeneracja wierzchołka pasma walencyjnego ze
wzgl du na kształt, oraz napr enia wyst puj ce w tych strukturach. Opis zjawisk
magnetycznych w kropkach kwantowych, a w szczególno ci magneto-luminescencji,
uwzgl dniaj cy rozmiar kropek kwantowych dla kropek kwantowych CdMnTe/Zn(Cd)Te
zostanie przedstawiony w rozdziale 5. Jest on zgodny z opisem tych zjawisk w
półmagnetycznych kryształach obj to ciowych w granicy bardzo du ych kropek
kwantowych.

1.3

Kropki kwantowe

Kropkami kwantowymi nazywa si

obszary półprzewodnika, w których ruch

no ników pasmowych: elektronów, dziur, a tak e zwi zanych par elektron-dziura, czyli
ekscytonów, ograniczony jest we wszystkich trzech wymiarach [12]. Rozmiary kropek
kwantowych musz by porównywalne z rozmiarami fali de Broglie’a no ników w danym
półprzewodniku, wynosz zatem typowo kilka lub kilkadziesi t nanometrów. Pomimo
tego, e funkcje falowe no ników pasmowych s silnie zlokalizowane przez ograniczenie
kwantowe, obejmuj one znaczn liczb komórek elementarnych sieci krystalicznej. Tak
wi c wła ciwo ci kropek kwantowych zadane s w du ym stopniu poprzez wła ciwo ci
półprzewodnika, z którego s utworzone.
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Ograniczenie ruchu we wszystkich trzech wymiarach powoduje, e stany elektronowe
w kropkach kwantowych przyjmuj tylko dyskretne warto ci. Mamy zatem sytuacj
analogiczn jak w przypadku atomu. W przeciwie stwie jednak do rzeczywistych atomów
typowa skala energetyczna odległo ci mi dzy poziomami energetycznymi w kropce jest
rz du meV, a nie eV. Du
atomów, jest mo liwo

zalet kropek kwantowych, w przeciwie stwie do zwykłych

sterowania energi stanów elektronowych za pomoc rozmiaru

kropek, ich składu, a tak e pola elektrycznego. Stany elektronowe w kropce kwantowej
maj zawsze wi ksz energi ni w krysztale obj to ciowym zbudowanym z tego samego
półprzewodnika. Im mniejsz

mamy kropk , tym wi ksza jest energia stanów

elektronowych. Mo liwe jest zatem, e kropki kwantowe zrobione z takiego samego
materiału w zale no ci od swojego rozmiaru wyemituj

wiatło w ró nym zakresie energii

np. od czerwonego do niebieskiego [13]. Ponadto zerowymiarowy charakter kropek
kwantowych powoduje siln degeneracj stanów elektronowych w kropkach kwantowych.
G sto

stanów w tych strukturach opisana jest przy u yciu delty Diraca znajduj cej si w

energiach odpowiadaj cych dyskretnym energiom stanów elektronowych. Powoduje to
znaczny wzrost efektywno ci kwantowej, a co a tym idzie tak e intensywno ci
luminescencji z tych struktur. Własno

ta mo e by wykorzystana w optoelektronice, a

zwłaszcza w technologii laserowej.
Kolejn

własno ci

kropek kwantowych jest to,

e mog

zawiera

one tylko

sko czon , wzgl dnie mał liczb elektronów z pasma przewodnictwa, lub dziur z pasma
walencyjnego.
1.3.1 Sposoby wytwarzania kropek kwantowych

Istniej trzy podstawowe rodzaje ograniczenia kwantowego, które wykorzystuje si do
wytwarzania kropek kwantowych: powierzchnia kryształu, potencjał elektrostatyczny,
oraz interfejs mi dzy półprzewodnikiem, z którego wytworzona jest kropka kwantowa, i
innym półprzewodnikiem o szerszej przerwie energetycznej. Poni ej chciałbym
przedstawi

główne sposoby wytwarzania kropek kwantowych podkre laj c rodzaj

ograniczenia kwantowego, który został zastosowany do ich wytworzenia. Metody
wytwarzania kropek kwantowych mo na podzieli na cztery grupy.
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Metody Litograficzne
Istnieje wiele metod wytwarzania kropek kwantowych przy wykorzystaniu litografii.
Najcz ciej stosuje si litografi elektronow oraz fotolitografi . Istniej tak e sposoby
wykorzystuj ce wi zk jonow , oraz wi zk laserow .
W wi kszo ci metod wytwarzania kropek kwantowych przy u yciu litografii struktur
wyj ciow jest studnia kwantowa, b d te zł cze dwóch półprzewodników zawieraj ce
dwuwymiarowy gaz elektronowy lub dziurowy [13]. Struktury te mo na wzgl dnie łatwo
uzyska stosuj c dobrze znane techniki wzrostu epitaksjalnego, takie jak np.: MBE
(molecular beam epitaxy – epitaksja z wi zek molekularnych), czy te MOCVD (metalorganic chemical vapour deposition – epitaksja przez rozkład zwi zków metaloorganicznych). Ruch elektronów (dziur) w tych strukturach, ograniczony jest tylko w
jednym wymiarze, w kierunku wzrostu próbki. No niki pasmowe mog
porusza si swobodnie w płaszczy nie próbki. Techniki litograficzne słu

natomiast
nam do

ograniczenia ruchu no ników pasmowych wła nie w płaszczy nie próbki. Typowe
rozmiary kropek kwantowych zdefiniowanych litograficznie wynosz

zazwyczaj

~100 nm.
Barier
stanowi

potencjału ograniczaj c

ruch elektronów w płaszczy nie próbki mo e

zarówno powierzchnia próbki, potencjał elektrostatyczny, jak i zł cze do

półprzewodnika o szerszej przerwie energetycznej (rys. 1.3).

Rys. 1.3. Ró ne sposoby wytwarzania kropek kwantowych przy u yciu metod litograficznych:
(a) wytrawianie kolumn o rozmiarach rz du 100 nm [13]; ograniczeniem kwantowym jest granica kryształu
(b) nało enie elektrod na powierzchni próbki z dwumiarowym gazem elektronowym (dziurowym); kropki
zdefiniowane s poprzez potencjał elektrostatyczny [13] (c) implantowanie jonami prowadzi do zwi kszenia
dyfuzji atomów z bariery do studni kwantowej. Kropki kwantowe powstaj na obszarze nieimplantowanym
[14]
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Struktur przedstawion na rysunku 1.3a otrzymuje si stosuj c litografi elektronow
poł czon

z metod

selektywnego trawienia [13]. Na struktur

zawieraj c

studni

kwantow , np.: GaAs/AlGaAs, nakłada si cienk warstw polimeru, w której na wietla
si

kształt kropki kwantowej za pomoc

wi zki elektronowej. Nast pnie usuwa si

na wietlon warstw polimeru i nakłada cienk warstw metalu na cało

próbki. Po

usuni ciu niena wielonego polimeru razem z warstw metalu znajduj c si na nim
otrzymujemy pierwotn struktur pokryt metalem w miejscu, w które było wcze niej
na wietlane. W ostatnim kroku trawi si prawie cał struktur z wyj tkiem miejsca
chronionego przez metal. Ko cowym efektem jest kolumna zawieraj ca studni
kwantow (rys. 1.3.a). Ruch elektronów w płaszczy nie próbki ograniczony jest zatem
przez powierzchni półprzewodnika.
Innym sposobem, wykorzystuj cym tym razem potencjał elektrostatyczny do
ograniczenia ruchu elektronu w płaszczy nie próbki, jest nało enie metalowych elektrod
na powierzchni struktury zawieraj cej dwuwymiarowy gaz elektronowy lub dziurowy
(rys 1.3b) [13]. Do nało enia elektrod stosuje si podobn technik , jak opisano w
poprzedniej metodzie, oczywi cie bez ostatniego kroku, czyli trawienia próbki. Po
przył czeniu napi cia do elektrod uzyskujemy ograniczenie ruchu no ników pr du w
płaszczy nie próbki za pomoc potencjału elektrostatycznego. Zalet tej metody jest
gładki charakter elektrostatycznie zdefiniowanego ograniczenia kwantowego. Kropki
kwantowe zdefiniowane w ten sposób wykorzystuje si głównie do bada transportowych.
Trzeci rodzaj ograniczenia kwantowego ruchu elektronów w płaszczy nie studni
kwantowej, to znaczy, poprzez interfejs mi dzy półprzewodnikiem, z którego utworzona
jest kropka kwantowa, i półprzewodnikiem bariery o wi kszej przerwie energetycznej,
mo na uzyska wykorzystuj c zjawisko dyfuzji atomów bariery do studni kwantowej
[14,15]. Wywołuje si

je, na przykład, poprzez zastosowaniu lasera o du ej mocy

podgrzewaj c lokalnie próbk do 10000C [15]. Na obszarze na wietlonym dochodzi do
znacznej dyfuzji atomów z bariery do studni kwantowej. Powoduje to zwi kszenie si
potencjału w studni kwantowej na obszarze na wietlonym, co z kolei prowadzi do
ograniczenia ruchu elektronów znajduj cych si w obszarze niena wietlonym. W podobny
sposób działa metoda przy wykorzystaniu zogniskowanej wi zki jonowej, np. jonów Ga++
o energii rz du 100 keV i rednicy 20 nm - 30 nm [14]. Obszary implantowane jonami
wykazuj zwi kszon liczb dyslokacji, co prowadzi do zwi kszenia dyfuzji atomów z
bariery podczas procesu wygrzewania. Obszary implantowane stanowi zatem boczn
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barier potencjału ograniczaj cego, podczas gdy obszary nie implantowane definiuj
rozmiar kropki kwantowej (rys 1.3c).
Kolejnym sposobem wytwarzania kropek kwantowych przy wykorzystaniu techniki
litograficznej jest metoda selektywnego wzrostu kryształu. Polega ona na litograficznym
zdefiniowaniu niewielkich obszarów, o rozmiarach rz du 100 nm, na powierzchni
półprzewodnika, na których mo e zachodzi dalszy wzrost kryształu [16].
Zalet metod litograficznych jest mo liwo
kwantowej oraz liczby kropek, któr

dokładnego okre lenia poło enia kropki

chcemy otrzyma . Wad

natomiast s

niedoskonało ci powierzchni ograniczaj cej kropk kwantow lub interfejsu pomi dzy
kropk kwantow a półprzewodnikiem bariery powstałe podczas procesów trawienia lub
implantacji jonowej. Efekt ten uwidacznia si szczególnie wraz ze zmniejszaniem si
rozmiaru kropki kwantowej. Im mniejsz kropk kwantow chcemy uzyska , tym wi ksze
znaczenie maj

ró norodne zanieczyszczenia i defekty prowadz ce do zmniejszenia

jako ci interfejsu. Cz sto prowadzi to do braku kontroli na efektywnym rozmiarem
kropek. Z tego powodu kropki kwantowe uzyskane metod litograficzn maj wzgl dnie
du e rozmiary w płaszczy nie rz du 100 nm.
Samoorganizuj ce si kropki kwantowe
Najcz ciej stosowan metod wytwarzania kropek kwantowych jest wykorzystanie
wzrostu kryształu w modzie Stranskiego-Krastanowa [17]. Metoda ta polega na nało eniu
niedopasowanej sieciowo cienkiej warstwy półprzewodnika z mniejsz
energetyczn

przerw

na półprzewodnik o szerszej przerwie energetycznej. Niedopasowanie

sieciowe w typowych półprzewodnikach, z których wytwarza si

kropki kwantowe

wynosi około 5%, np. dla kropek GaAs poło onych na InAs wynosi ono 6.7%. Po
przekroczeniu grubo ci krytycznej, wynosz cej zazwyczaj 1-2 warstwy atomowe, formuj
si

wyspy o rozmiarach w płaszczy nie rz du 10 nm i wysoko ci kilku warstw

atomowych. Maj

one zazwyczaj kształt soczewki lub piramidy. Kropki kwantowe

wytworzone t metod formuj si na bardzo cienkiej dwuwymiarowej warstwie, tak
zwanej warstwie zwil aj cej, zbudowanej z tego samego półprzewodnika co kropki
kwantowe, nie przekraczaj cej zwykle dwóch warstw atomowych (rys. 1.4a). Uzyskan
struktur przykrywa si półprzewodnikiem o szerszej przerwie energetycznej w celu
uzyskania lepszych własno ci optycznych kropek kwantowych poprzez zredukowanie
efektów powierzchniowych. W rezultacie otrzymuje si wyspy o rozmiarach nanometrów
17
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z materiału o mniejszej przerwie energetycznej „zanurzone” w materiale o szerszej
przewie energetycznej.
Zalet wytwarzania kropek kwantowych przy u yciu wzrostu kryształu w modzie
Stranskiego-Krastanowa jest spontaniczny charakter tworzenia si kropek kwantowych,
bez konieczno ci wykonywania dodatkowych czynno ci takich jak litografia, czy
implantacja, które mogłyby prowadzi do zmniejszenia jako ci struktury. Wad natomiast
jest brak kontroli nad poło eniem kropek oraz rozrzut rozmiarów kropek kwantowych.
Proces formowania si

kropek kwantowych w półprzewodnikach zło onych z

pierwiastków II i VI grupy układu okresowego, zastosowany równie w tej pracy do
wytworzenia kropek kwantowych CdTe/ZnTe oraz CdMnTe/ZnCdTe, jest bardzo
podobny do wy ej opisanej metody przy u yciu wzrostu kryształu w modzie StranskiegoKrastanowa (stosowanej zwykle dla półprzewodników III-V). Ze wzgl du jednak na brak
spontanicznego formowania si

wysp z półprzewodnika o mniejszej przerwie

energetycznej na niedopasowanym sieciowo półprzewodniku o wi kszej przerwie
energetycznej, metoda ta musiała zasta

nieco zmodyfikowana. Mo liwe przyczyny

innego zachowania si napr onych warstw zło onych z półprzewodników II-VI ni
warstw zło onych z półprzewodników III-V, oraz ró ne metody wytwarzania kropek
kwantowych w półprzewodnikach II-VI zostan opisane dokładniej w kolejnym rozdziale
1.3.2.
Istniej

tak e mniej znane sposoby wytwarzania somoorganizuj cych si

kropek

kwantowych, ni tworzenie si wysp w modzie wzrostu Stranskiego-Krastanowa. Jedna z
nich zastała zastosowana do wytwarzania kropek kwantowych Ge/Si [18]. W pierwszym
kroku nakłada si

cienk

warstw

amorficznego germanu na powierzchni

krzemu

pokryt tlenkiem krzemu. Nast pnie wygrzewa si struktur w temperaturach, w których
dochodzi do krystalizacji germanu. W trzecim kroku zwi ksza si temperatur do 7200C –
7500C, co prowadzi do odgrzania tlenków krzemu. Jednocze nie na powierzchni krzemu
formuj si wyspy o rozmiarach nanometrów zło one głównie z germanu.
„Naturalne” kropki kwantowe
Tak zwane „naturalne kropki kwantowe powstaj

w bardzo w skich studniach

kwantowych o szeroko ci zaledwie kilku warstw atomowych [19]. Ruch no ników w
płaszczy nie studni ograniczony jest poprzez fluktuacje potencjału studni powstałe w
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skutek zmiany szeroko ci studni o co najmniej jedn warstw atomow lub dyfuzji
atomów z bariery. W „naturalnych” kropkach kwantowych mamy zazwyczaj do czynienia
ze wzgl dnie niewielkimi warto ciami potencjału ograniczaj cego ruch no ników w
płaszczy nie próbki.
Koloidalne kropki kwantowe
Koloidalne

kropki

kwantowe

powstaj

w

wyniku

wytr cania

kryształów

półprzewodnikowych o rozmiarach nanometrycznych z roztworu w cieczy [13,20].
Uzyskane w ten sposób kropki posiadaj najmniejsze rozmiary, rz du zaledwie kilku
nanometrów, oraz zazwyczaj sferycznie symetryczny kształt. Koloidalne kropki
kwantowe mo na podzieli

na dwa rodzaje. W pierwszym z nich ograniczeniem

kwantowym jest powierzchnia nanokryształu. W kropkach tych du
zatem defekty powierzchniowe oraz obecno

rol odgrywaj

niezwi zanych elektronów na powierzchni.

Prowadzi to do zmniejszenia efektywno ci kwantowej luminescencji. W drugim rodzaju
kropek kwantowych j dro kropki zbudowane z półprzewodnika o wzgl dnie małej
przerwie energetycznej zastaje otoczone warstw drugiego półprzewodnika o wi kszej
przerwie energetycznej. S to tak zwane kropki kwantowe core-shell, j dro-powłoka.
Obecno

powłoki

z

drugiego

powierzchniowych na jako
intensywno

półprzewodnika

redukuje

wpływ

efektów

kropki kwantowej, a co za tym idzie zwi ksza si

luminescencji. Koloidalne kropki kwantowe maj wiele zastosowa

w

medycynie, jako znaczniki ró nego rodzaju komórek np. nowotworowych [21]. Ze
wzgl du na du

efektywno

kwantow luminescencji zwi zan z siln degeneracj

stanów elektronowych w strukturach zerowymiarowych mo na wykrywa je przy u yciu
pomiarów luminescencyjnych.
Du e mo liwo ci zwi zane z zastosowaniem kropek kwantowych w konkretnych
urz dzeniach wydaje si

posiada

metoda wytwarzania kropek kwantowych przy

wykorzystaniu wzrostu kryształu w modzie Stranskiego-Krastanowa. Jak ju zostało
wspomniane, jej zalet jest spontaniczne formowanie si kropek kwantowych, bez u ycia
technik mog cych zniszczy jako

struktury krystalicznej, takich jak np.: trawienie lub

implantacja jonowa. Po uzyskaniu kontroli nad poło eniem i rozmiarami kropek
kwantowych, samoorganizuj ce si kropki kwantowe mog zosta u yte jako materiały do
wytwarzania pami ci półprzewodnikowych oraz twardych dysków. Ponadto, ze wzgl du
na du

efektywno

kwantow luminescencji wykorzystywane s jako bardzo efektywne
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emitery i detektory wiatła, np. w laserach półprzewodnikowych z o rodkiem aktywnym
zawieraj cym kropki kwantowe. Szczególnie interesuj ce wydaje si zastosowanie kropek
kwantowych przy wykorzystaniu ich własno ci jako ródeł pojedynczych fotonów w
kryptografii kwantowej, która mo e stanowi

rozwi zanie problemu bezpiecznego

przekazu danych. Ponadto, kropki kwantowe zawieraj cych jony o wła ciwo ciach
magnetycznych, których wytwarzanie i własno ci optyczne s głównym tematem tej
pracy, mo na zastosowa w komputerach kwantowych wykorzystuj cych spin elektronów
w kropkach kwantowych do operacji kwantowych [22]. Kropki kwantowe zawieraj ce
ferromagnetycznie ustawione jony magnetyczne mogłyby by
operacjach

nad

bramk

jednobitow ,

a

kropki

kwantowe

wykorzystane przy
zawieraj ce

jony

paramagnetyczne przy odczycie informacji z bramki dwubitowej [22]. Powa n
przeszkod przy zastosowaniu półprzewodnikowych kropek kwantowych w komputerach
kwantowych mo e stanowi jednak dekoherencja spinów elektronów, np. zwi zana z
drganiami sieci krystalicznej [23].

1.3.2 Metody wytwarzania samoorganizuj cych si
półprzewodnikach II-VI

Metoda

formowania

si

samoorganizj cych

si

kropek kwantowych w

kropek

kwantowych

przy

wykorzystaniu wzrostu kryształu w modzie Stranskiego-Krastanowa dobrze sprawdza si
w przypadku półprzewodników zbudowanych z pierwiastków grup III-V układu
okresowego. Proces formowania si

kropek kwantowych przebiega tam w sposób

spontaniczny i wywołany jest tylko poprzez napr enia zwi zane z niedopasowaniem
sieciowym mi dzy materiałem bariery i kropek kwantowych. Formowanie si kropek
kwantowych obserwuje si

zazwyczaj bezpo rednio podczas wzrostu struktury przy

u yciu dyfrakcji odbiciowej wysokoenergetycznych elektronów na powierzchni próbki
(RHEED - Reflection of High Energy Electron Diffraction). Tworzenie si
trójwymiarowych wysp na powierzchni próbki powoduje zmian charakteru powierzchni
z dwuwymiarowego na trójwymiarowy. W obrazie RHEED odpowiada to zmianie
kształtu refleksów z podłu nych na punktowe (rys. 1.5a,c).
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Rys. 1.4. Formowanie si kropek kwantowych (a) w półprzewodnikach III-V na przykładzie kropek
kwantowych GaAs/InAs oraz (b) w półprzewodnikach II-VI, np. CdTe/ZnTe. W cz ci (a) pokazane s
kolejno etapy nakładania napr onej warstwy GaAs na InAs, przed przekroczeniem grubo ci krytycznej
wynosz cej około 2 warstw atomowych i po przekroczeniu grubo ci krytycznej, gdzie obserwuje si
spontaniczne formowanie si trójwymiarowych wysp. W cz ci (b) pokazane s trzy etapy formowania
kropek kwantowych CdTe/ZnTe: nało enie wzgl dnie grubej warstwy CdTe, wynosz cej kilka warstw
atomowych, na barier ZnTe; przykrycie powierzchni warstw amorficznego telluru, przy niskiej
temperaturze podło a; uformowanie si kropek kwantowych po odparowaniu telluru

Wytwarzanie kropek kwantowych w materiałach II-VI jest natomiast znacznie
trudniejsze ni w półprzewodnikach III-V. Proces tworzenia si kropek kwantowych nie
przebiega tu w sposób spontaniczny (rys. 1.4b). Po nało eniu kilku warstw atomowych
półprzewodnika, z którego maj powsta kropki kwantowe, np. CdTe, na niedopasowany
sieciowo półprzewodnik bariery, np. ZnTe, nie obserwuje si przej cia fazowego w
obrazie RHEED. Obserwowane refleksy pozostaj podłu ne wykazuj c dwuwymiarowy
charakter

powierzchni

(rys.

1.5a).

Pomiary

optyczne,

np.:

fotoluminescencji,

przeprowadzone po przykryciu tej warstwy półprzewodnikiem bariery pokazuj , e mamy
do czynienia z regularn dwuwymiarow studni kwantow . Je eli natomiast napr ona
warstwa CdTe przekroczy grubo

odpowiadaj c 8-10 warstwom atomowym, nast puje

jej relaksacja przez powstawanie dyslokacji, które uwidaczniaj si poprzez rozmywanie
si

podłu nych refleksów w obrazie RHHED, oraz znaczny zanik intensywno ci

luminescencji w pomiarach optycznych.
Do wytwarzania kropek kwantowych CdTe/ZnTe

stosuje si

wi c nieco

zmodyfikowan procedur formowania si kropek kwantowych [24-26]. Polega ona na
nało eniu amorficznego telluru na napr on

warstw

CdTe, z której maj

by

wytworzone kropki kwantowe, przy obni onej temperaturze podło a o około 1000C.
Obecno

warstwy amorficznego telluru powoduje zmniejszenie pracy potrzebnej do
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deformacji powierzchniowej umo liwiaj cej powstawanie kropek kwantowych [26]. Po
nało eniu warstwy amorficznego telluru obserwuje si zanik regularnych refleksów od
powierzchni próbki w obrazie RHEED (rys. 1.5b). W kolejnym kroku zwi kszamy
temperatur podło a o 1000C, do temperatury wzrostu ZnTe, co powoduje odparowanie
telluru. Procesowi temu towarzyszy zmiana na powierzchni próbki, która nie wykazuje ju
dwuwymiarowego, ale trójwymiarowy charakter, uwidaczniaj cy si w obrazie RHEED
poprzez pojawienie si

punktowych refleksów (rys. 1.5c). Trójwymiarowy charakter

powierzchni oznacza w ogólno ci znaczne nierówno ci na powierzchni struktury,
jednak e w przypadku relaksacji cienkiej napr onej warstwy

wiadczy on o

uformowanie si samoorganizuj cych si wysp o rozmiarach nanometrycznych. Wzrost
zako czony jest przykryciem kropek warstw około 100 nm półprzewodnika bariery.

Rys. 1.5. Trzy etapy formowania si kropek kwantowych CdTe/ZnTe obserwowane przy u yciu obrazu
RHEED (a) Nało enie napr onej warstwy CdTe o grubo ci 4 warstw atomowych na ZnTe – powierzchnia
struktury dwuwymiarowa (b) Przykrycie powierzchni tellurem - brak regularnych struktur w obrazie
RHEED ze wzgl du na amorficzny charakter tej warstwy.(c) Odparowanie amorficznego telluru – obraz
RHEED „kropkuj cy”, wiadcz cy o uformowaniu si kropek kwantowych

Ostateczne potwierdzenie uformowania si kropek kwantowych przy u yciu metody
przykrycia amorficznym tellurem otrzymujemy na podstawie pomiarów mikroskopowych,
przy u yciu mikroskopu sił atomowych i transmisyjnego mikroskopu elektronowego, oraz
pomiarów fotoluminescencji, które opisane zostan w rozdziale 1.3.3.
Próba teoretycznego wytłumaczenia wpływu amorficznego telluru na proces
formowanie si kropek kwantowych została podj ta w [26]. Autorzy tej pracy zakładaj ,
e oprócz niedopasowania sieciowego istotnymi parametrami przy formowaniu si kropek
kwantowych w modzie Stranskiego-Krastanowa jest energia powierzchniowa napr onej
warstwy, oraz energia formowania si

dyslokacji zwi zanych z niedopasowaniem

sieciowym. Po wzi ciu pod uwag tych wszystkich czynników oraz grubo ci napr onej
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warstwy autorzy dopuszczaj cztery mody wzrostu warstwy: (i) wzrost epitaksjalny (ii)
tworzenie si wysp w modzie Stranskiego-Krastanowa (iii) wzrost epitaksjalny przy
jednoczesnym formowaniu si dyslokacji oraz (iv) wzrost Stranskiego-Krastanowa przy
jednoczesnym formowaniu si

dyslokacji. Preferowany energetycznie mod wzrostu

napr onej warstwy zale y wi c nie tylko od niedopasowania sieciowego mi dzy
materiałem bariery i materiałem, z którego formowane s kropki kwantowe, ale w du ym
stopniu od rodzaju materiału, który chcemy u y do uformowania kropek kwantowych.
W przypadku wzrostu warstwy GaAs na InAs preferowany jest pocz tkowo wzrost
epitaksjalny, do grubo ci warstwy odpowiadaj cej 1.7 warstwy atomowej. Dla grubo ci
mi dzy 1.7 i 7.8 warstwy atomowej korzystniejszy energetycznie staje si wzrost w
modzie Stranskiego-Krastanowa. Powy ej 7.8 warstwy atomowej warstwa ro nie w
modzie Stranskiego-Krastanowa przy jednoczesnym formowaniem si dyslokacji.
Zupełnie inna sytuacja ma miejsce przy wzro cie cienkiej warstwy CdTe na ZnTe ze
wzgl du na wzgl dnie mał energi formowania si dyslokacji w tych materiałach.
Pomimo podobnego niedopasowania sieciowego co w GaAs/InAs preferowany jest tutaj
wzrost epitaksjalny do grubo ci warstwy odpowiadaj cej 5 warstwom atomowym.
Nast pnie korzystniejszy energetycznie staje si wzrost epitaksjalny przy jednoczesnym
formowaniu si dyslokacji. Nało enie warstwy amorficznego telluru na powierzchni
napr onego CdTe zmniejsza istotnie energi powierzchniow napr onej warstwy, a co
za tym idzie zmniejszaj

si

straty energetyczne zwi zane z formowaniem si

trójwymiarowych wysp w modzie Stranskiego-Krastanowa. Dzi ki temu tworzenie si
kropek kwantowych w modzie Stranskiego-Krastanowa staje si najbardziej korzystne
energetycznie dla grubo ci warstwy CdTe od 4.3 do 8.5 warstw atomowych.
Ciekawym

zagadnieniem,

które

wymaga

jeszcze

wyja nienia,

dotycz cym

formowania si kropek kwantowych przy zastosowaniu metody przykrycia amorficznym
tellurem dotyczy samego momentu formowania si kropek kwantowych. Czy ma on
miejsce zaraz po przykryciu warstwy CdTe amorficznym tellurem, czy te w trakcie jego
odparowywania? Ponadto w kropkach kwantowych CdTe/ZnTe nie udało si jeszcze
jednoznacznie wykaza

obecno ci cienkiej warstwy zwil aj cej, typowej dla kropek

kwantowych wytworzonych z półprzewodników III-V.
Oprócz metody przykrycia amorficznym tellurem istnieje równie

inny sposób

wytwarzania kropek kwantowych w półprzewodnikach II-VI. Zastosowany został on do
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wytwarzania kropek kwantowych CdTe/ZnTe [27] i CdSe/ZnSe [28] i polega na
wygrzewaniu napr onej warstwy CdTe (CdSe) w atmosferze kadmu w temperaturach
zdecydowanie wy szych od temperatury wzrostu. Jak zostało pokazane w [28], kropki
kwantowe powstaj

wtedy z dwuwymiarowych prekursorów i rozbudowuj

si

jednocze nie do góry i do dołu wykazuj c kształt elipsoidy obrotowej. Sugeruje to, e
przy formowaniu si kropek kwantowych decyduj c rol odgrywa dyfuzja atomów z
bariery. Zdecydowan

wad

termicznie aktywowanego formowania si

kropek

kwantowych jest brak mo liwo ci kontroli procesu formowania si kropek za pomoc
obrazu RHEED. W zwi zku z tym, fakt uformowania si kropek kwantowych mo na
dopiero stwierdzi po wyj ciu próbki z komory MBE i przeprowadzeniu bada

np.

metodami optycznymi.

1.3.3 Charakteryzacja kropek kwantowych wykonanych metod
amorficznym tellurem

przykrycia

W rozdziale tym chciałbym przedstawi wyniki pomiarów mikroskopowych, przy
u yciu mikroskopu sił atomowych oraz transmisyjnego mikroskopu elektronowego, oraz
wyniki pomiarów fotoluminescencji, które jednoznacznie potwierdzaj utworzenie si
kropek kwantowych CdTe/ZnTe przy u yciu metody przykrycia amorficznym tellurem.
Pomiary przy u yciu mikroskopu sił atomowych zostały wykonane w Instytucie
Fizyki Polskiej Akademii Nauk przez dr Mart Aleszkiewicz. Do tego celu zostały
wykonane oddzielne próbki, w których kropki kwantowe CdTe na buforze ZnTe nie
zostały przykryte warstw

ZnTe. Dzi ki temu mikroskop sił atomowych dał nam

bezpo redni wgl d w morfologi kropek kwantowych.
Po wyj ciu struktury z komory MBE, próbka znajdowała si przez pewien czas na
powietrzu. Mo liwe wi c było osadzanie si tlenków na jej powierzchni, które mogło z
kolei prowadzi do znacznych zmian w morfologii próbki. eby wykluczy wpływ tego
niepo danego efektu została wytworzona próbka referencyjna zło ona tylko z warstwy
ZnTe. Cały przebieg pomiarów za pomoc mikroskopu sił atomowych ł cznie z wyj ciem
próbki na powietrze był dla niej analogiczny jak dla struktury z kropkami kwantowymi.
Pomiary te wykazały, e istniej tylko niewielkie nierówno ci na powierzchni warstwy
ZnTe, a jej chropowato

wyznaczona metod

rednich odchyle kwadratowych wynosi

rednio 0.3 nm. Mo emy zatem wnioskowa ,

e wszystkie wi ksze struktury na

powierzchni próbki zawieraj cej kropki kwantowe widoczne na rysunku 1.6 zwi zane s z
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obecno ci kropek kwantowych CdTe. Ponadto, eby zmniejszy efekty zwi zane z
osadzaniem si tlenków na powierzchni, czas przebywania próbki na powietrzu został
maksymalnie skrócony, do około 30 minut. Typowy obraz uzyskany przy u yciu
mikroskopu sił atomowych pokazuje rysunek 1.6.

Rys. 1.6. Nieprzykryte kropki kwantowe CdTe na ZnTe wytworzone metod przykrycia amorficznym
tellurem zmierzone przy u yciu mikroskopu sił atomowych na obszarze 2.5 m x 2.5 m. G sto kropek
kwantowych wynosi 5 x 109 cm-2. Wysoko kropek zmienia si od 1 nm do 14 nm, rednica kropek wynosi
od 10 nm do 40 nm przy stosunku wysoko ci do rednicy 1 : 5, 1 : 3.

Na podstawie tego pomiaru została oszacowana g sto

kropek kwantowych CdTe na

powierzchni ZnTe, która wynosi 5 x 109 cm-2. Do wyznaczania tej wielko ci brane były
pod uwag tylko kropki kwantowe wi ksze ni 2 nm. Kropki kwantowe maj zazwyczaj
kształt soczewki o wysoko ci od 1 nm do 14 nm i rednicy w płaszczy nie od 10 nm do
40 nm. Stosunek wysoko ci do rednicy zmienia si od 1:3 do 1:5. Wi kszo

kropek

posiada symetryczny kształt i tylko nieliczne wykazuj anizotropowy charakter. Kropki
ustawione s wzdłu tarasów bufora ZnTe o wysoko ci około 0.6 nm, odpowiadaj cemu
skokowi o dwie warstwy atomowe. Dzi ki temu kropki kwantowe formuj

szeregi

ustawione przewa nie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach odpowiadaj cych
przek tnym na rysunku 1.6, b d cych głównymi kierunkami krystalograficznymi ZnTe,
prawdopodobnie <011> i <0-11>.
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Dokładny kształt kropek kwantowych został zbadany przy u yciu transmisyjnego
mikroskopu elektronowego. Badanie te zostały przeprowadzone przez dr S. Kreta i dr hab.
P. Dłu ewskiego w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Kropki kwantowe
CdTe/ZnTe zostały przykryte 100 nm warstw

ZnTe, co odró nia je od kropek

zmierzonych przy u yciu mikroskopu sił atomowych. Rysunek 1.7 przedstawia typow
kropk kwantow uformowan przez przykrycie amorficznym tellurem zmierzon przy
u yciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego na przekroju próbki.

Rys. 1.7. Obraz typowej kropki kwantowej uformowanej metod przykrycia amorficznym tellurem
uzyskany przy u yciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego na przekroju próbki. Typowa kropka
kwantowa posiada kształt soczewki o wysoko ci kilku nanometrów i rednicy kilkudziesi ciu nanometrów.

Obserwujemy, e kropka kwantowa ma wyra ny kształt soczewki, który jest typowy
równie dla kropek kwantowych III-V uformowanych w modzie wzrostu StranskiegoKrastanowa. Jest on zatem zupełnie inny ni

w przypadku kropek kwantowych

uformowanych przez aktywacj termiczn w atmosferze kadmu posiadaj cych zwykle
kształt elipsoidy obrotowej [27-29]. Wysoko

typowej kropki kwantowej, przedstawionej

na rysunku 1.7, wynosi h = 2 nm, a jej rednica d = 20 nm.
Znaj c te wymiary mo emy oszacowa liczb kationów, z których uformowana jest
kropka kwantowa, Nkat. Parametr ten b dzie potrzebny do oblicze kształtu magnetoluminescencji z półmagnetycznych kropek kwantowych opisanych w rozdziale 5 i 6.
Przyjmujemy,
CdTe=

e kropka zbudowana jest z nienapr onego CdTe o stałej sieci

6.48 Å, a krzywizna kropki daje si jest w dobrze opisa przy u yciu paraboli.

Liczb miejsc kationowych dla kropki przedstawionej na rysunku 1.7, Nkat, szacuje si na
podstawie prostego wzoru:
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N kat =

4V
3
CdTe

=

4
3
CdTe

d2h
= 4600
8

(1.4)

gdzie V jest obj to ci kropki kwantowej, a czynnik 4 wynika z własno ci struktury
blendy cynkowej, w której najprostsza komórka zawiera cztery kationy, h – wysoko
kropki h = 2 nm, d – rednica kropki w płaszczy nie d = 20 nm.
Znaj c liczb

kationów, z których zbudowana jest kropka kwantowa mo emy

oszacowa rozcie czenie jonów manganu, które jest potrzebne do uzyskania w niej
konkretnej liczby jonów manganu.

rednio jeden jon manganu w kropce kwantowej

uzyskamy przy koncentracji manganu xMn = 1/4600 = 2 10-4, 10 jonów Mn++ przy
koncentracji 2 10-3, a 100 jonów manganu przy koncentracji 2 10-2.
Ostatnim sposobem charakteryzacji kropek kwantowych CdTe/ZnTe wytworzonych
metod przykrycia amorficznym tellurem, który chciałbym opisa w tym rozdziale, jest
pomiar fotoluminescencji. Na rysunku 1.8 pokazane s dwa widma fotoluminescencyjne,
z których jedno pochodzi od studni kwantowej zło onej z 4 warstw atomowych CdTe w
barierze ZnTe (zielona linia), a drugie od kropek kwantowych równie zło onych z 4
warstw atomowych CdTe w tej samej barierze ZnTe (czarna linia). Jedyn ró nic w
wykonaniu obydwu struktur jest zastosowanie procedury przykrycia amorficznym
tellurem, która prowadzi do utworzenia si kropek kwantowych w przypadku drugiej
próbki.

Rys. 1.8. Porównanie fotoluminescencja z kropek kwantowych (czarna linia) i ze studni kwantowej (linia
zielona) CdTe/ZnTe zło onych z 4 warstw atomowych CdTe. Pobudzanie laserem argonowym 496 nm
(2.499 eV), temperatura pomiaru T = 4.2 K.
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Obserwujemy, e szeroka luminescencja od kropek kwantowych znacznie ró ni si od
wzgl dnie w skiej linii emisyjnej ze studni kwantowej. Poszerzenie linii luminescencyjnej
od kropek kwantowych spowodowane jest ró norodno ci
chemicznych oraz napr e

rozmiarów, składów

w kropkach kwantowych. Zero-wymiarowy charakter

badanych struktur mo na potwierdzi przez szereg pomiarów optycznych. Uwidacznia si
on na przykład przez wzgl dnie du

stabilno

intensywno ci luminescencji w funkcji

temperatury [27,29], która b dzie szczegółowo przedyskutowana dla kropek kwantowych
CdMnTe/ZnTe w rozdziale 4.1. Ponadto, gdy zmniejszymy wi zk pobudzaj c lasera do
rozmiarów około 1 m, obserwuje si rozszczepienie szerokiej luminescencji na szereg
ostrych linii o szeroko ci rz du 100 eV zwi zanych z emisj od pojedynczych kropek
kwantowych (rozdział 4.2). Luminescencja z zero-wymiarowych struktur kwantowych
charakteryzuje si ponadto wzgl dnie du
w funkcji temperatury [30].
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2 Przegl d sposobów wytwarzania oraz własno ci
półmagnetycznych kropek kwantowych na podstawie
istniej cej literatury
W rozdziale 2 przedstawi ró ne sposoby wytwarzania półmagnetycznych kropek
kwantowych, oraz ich najwa niejsze wła ciwo ci. Szczególnie zostanie podkre lona tu
rola wyników otrzymanych przeze mnie i opisanych w dalszej cz ci pracy doktorskiej.
Rozdział 2.1 po wi cony b dzie ró nym sposobom wytwarzania półmagnetycznych
kropek kwantowych. Zdecydowana wi kszo

publikacji na ten temat (je eli nie

wszystkie) opisuje struktury wytworzone z półprzewodników II-VI zawieraj ce jony
manganu, w szczególno ci kropki kwantowe CdMnSe i CdMnTe. W rozdziale 2.2
przedstawi najistotniejsze własno ci tych struktur.

2.1

Wytwarzanie półmagnetycznych kropek kwantowych

Główn przeszkod w uzyskiwaniu kropek kwantowych II-VI zawieraj cych jony
manganu były pocz tkowe trudno ci zwi zane z formowania si trójwymiarowych wysp
w tych materiałach. W celu wytworzenie półmagnetycznych kropek kwantowych nale y
poł czy jedn z dwóch metod uzyskiwania kropek kwantowych w materiałach II-VI
opisanych w rozdziale 1.3.2, to znaczy, poprzez aktywacj termiczn , lub przykrycie
amorficznym tellurem, ze wprowadzeniem jonów o własno ciach magnetycznych do tych
struktur. Pierwsze próby wprowadzenia jonów Mn++ bezpo rednio do termicznie
aktywowanych kropek kwantowych CdSe na buforze ZnSe nie powiodły si [31], dlatego
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te

zostały opracowane inne sposoby opieraj ce si

magnetycznych

z

półmagnetycznej

bariery

[32-35]

głównie na dyfuzji jonów
lub

odległych

warstw

półmagnetycznych [36-38]. Poni ej chciałbym przedstawi najcz ciej stosowane sposoby
otrzymywania półmagnetycznych kropek kwantowych CdMnTe oraz CdMnSe.

Rys. 2.1. Pi sposobów wytwarzania półmagnetycznych kropek kwantowych CdMnTe lub CdMnSe przy
u yciu epitaksji z wi zek molekularnych na podstawie istniej cej literatury

Pierwsza z tych metod została zastosowana zarówno do wytworzenia kropek
kwantowych CdMnSe/ZnSe [31], jak i kropek kwantowych CdMnTe/ZnTe [39]
(rys. 2.1a). Po nało eniu kilkumikrometrowej warstwy półprzewodnika bariery ZnTe lub
ZnSe, struktura ta zostaje wystawiona na strumie cz steczkowy manganu, który osiada
na jej powierzchni. Nast pnie nakłada si od dwóch do czterech warstw atomowych CdTe
(CdSe). Cały proces przebiega we wzgl dnie wysokiej temperaturze. Ma to dwie zalety.
Po pierwsze, s to warunki, w których formuj si termicznie aktywowanych kropki
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kwantowe. Po drugie, w wysokiej temperaturze zwi ksza si dyfuzja manganu, która
powoduje,

e jony Mn++ wchodz

do kropek kwantowych. W ostatnim kroku,

półmagnetyczne kropki kwantowe przykrywa si warstw ZnTe (ZnSe). redni liczb
jonów manganu w typowej kropce kwantowej wytworzonej tym sposobem szacuje si na
kilkaset [40].
Drugim sposobem wytwarzania półmagnetycznych kropek kwantowych jest
zastosowanie półmagnetycznej bariery (rys. 2.1b). Sposób ten został opisany przez
Bachera i współpracowników [32] dla kropek kwantowych CdMnSe w barierze
Zn1-xMnxSe ze składem manganu xMn = 0.25. Jony magnetyczne dostaj si do kropek
kwantowych poprzez dyfuzj

z bariery. Ich liczba w typowej kropce kwantowej

szacowana jest co do rz du wielko ci i wynosi równie kilkaset.
Do

dobr kontrol nad zawarto ci manganu w kropkach kwantowych, zwłaszcza,

je eli chcemy otrzyma jego nisk koncentracj , mo emy uzyska poprzez zastosowanie
metody pokazanej na rysunku 2.1c [36,38]. Warstwa ZnMnTe zawieraj ca wzgl dnie
mały skład manganu, około 0.01, znajduje si w odległo ci kilkunastu intencjonalnie
niemagnetycznych warstw atomowych ZnTe od kropek kwantowych CdTe. Jony
manganu dostaj si do kropek poprzez dyfuzj z obszaru domieszkowanego manganem.
Ich

koncentracj

w

kropkach

mo na

kontrolowa

poprzez

zmian

grubo ci

niemagnetycznej przekładki oraz koncentracj manganu w warstwie ZnMnTe [38]. Proces
formowania si

kropek kwantowych indukuje si

poprzez przykrycie amorficznym

tellurem, a wi c we wzgl dnie niskich temperaturach, które nie wzmacniaj dyfuzji.
Wy ej opisana metoda została zastosowana do wprowadzenia pojedynczego jonu
manganu do indywidualnej kropki kwantowej CdTe [36-38,41,42].
Do wytworzenia kropek kwantowych CdMnTe mo na wykorzysta równie barier
CdMgTe z zawarto ci magnezu wynosz cym, np. yMg=0.4 [34] lub yMg=0.25 [43],
pomimo wzgl dnie małego niedopasowania sieciowego mi dzy Cd1-yMgyTe a
Cd1-xMnxTe. W [34] wytworzona została bardzo w ska studnia kwantowa Cd0.93Mn0.07Te,
która wynosi zaledwie 3 warstwy atomowe, co odpowiada szeroko ci około 1 nm (rys
2.1d). W strukturze tej tworz si „naturalne” kropki kwantowe CdMnTe, powstałe na
skutek fluktuacji potencjału bardzo w skiej studni kwantowej. W [43] natomiast, studnia
CdTe:Mn jest znacznie szersza i wynosi 7 nm (rys. 1.1e). Mn jest wprowadzony do studni
w postaci czterech bardzo w skich barier MnTe o szeroko ci nie przekraczaj cej 1
warstwy atomowej. Kropki kwantowe uzyskuje si

poprzez wygrzanie struktury w

wysokich temperaturach 4400C - 4800C. Wysoka temperatura powoduje dyfuzj magnezu
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i manganu, co konsekwencji prowadzi do powstanie zero-wymiarowych struktur
CdMnMgTe. Uformowanie si

kropek kwantowych autorzy pokazuj

na podstawie

pomiarów optycznych, w szczególno ci pomiarów czasu zaniku fotoluminescencji.
Na szczególn
wprowadzi

uwag

zasługuj

prace S. Kurody [44-48], któremu udało si

jony manganu bezpo rednio do warstwy kropek kwantowych CdTe

wykorzystuj c wzrost kryształu w modzie epitaksji warstw atomowych, to znaczy,
poprzez

naprzemienne

otwieranie

i

zamykanie

komórki

efuzyjnej

kadmowej,

manganowej, i tellurowej.
W rozdziale 3 i rozdziale 7 zostan przedstawione opracowane przeze mnie dwa
sposoby uzyskania półmagnetycznych kropek kwantowych CdMnTe. Pierwszy z nich
polega na bezpo rednim wprowadzeniu jonów manganu do warstwy CdTe, z której
formuje si

kropki kwantowe. Jony manganu dodawane s

intencjonalnie tylko do

rodkowych warstw atomowych CdMnTe w ci le kontrolowanych małych ilo ciach.
Kropki kwantowe znajduj si w niemagnetycznej barierze ZnTe, lub Zn0.8Cd0.2Te. Do
formowania kropek kwantowych stosujemy metod przykrycia amorficznym tellurem.
Zalet

tego sposobu otrzymywania półmagnetycznych kropek kwantowych jest

mo liwo

kontroli zawarto ci manganu w kropkach kwantowych poprzez parametry

wzrostu, takie jak, temperatura komórki efuzyjnej manganu, czas jej otwarcie oraz liczb
warstw atomowych domieszkowanych manganem. Dzi ki temu mo emy otrzymywa
kropki kwantowe zawieraj ce znacznie ró ni c si liczb jonów manganu, od zaledwie
kilku do kilkuset. Ponadto pomiary fotoluminescencji w polu magnetycznym
przeprowadzone w Instytucie Fizyki Do wiadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego
pokazuj , e udało mi si wprowadzi tak e tylko jeden jon Mn++ do pojedynczej kropki
kwantowej CdMnTe.
Drugi sposób wytwarzania kropek kwantowych CdMnTe polega na zastosowaniu
bariery zło onej z kubicznego MnTe (w strukturze blendy cynkowej) do nominalnie
niemagnetycznych kropek kwantowych CdTe. Jony Mn++ dostaj si do wn trza kropek
kwantowych poprzez dyfuzj z bariery. W takim przypadku wkład do namagnesowania w
tej strukturze maj najprawdopodobniej tylko jony Mn++ znajduj ce si wewn trz kropek
kwantowych, podczas gdy jony Mn++ z bariery ustawione s antyferromagnetycznie w
sieci krystalicznej MnTe.
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2.2 Własno ci półmagnetycznych kropek kwantowych na podstawie
literatury
Kropki kwantowe zawieraj ce jony magnetyczne wykazuj jednocze nie własno ci
typowe

dla

półprzewodników

półmagnetycznych

kwantowych. W rozdziale 2.2 chciałbym przedstawi

i

zerowymiarowych

struktur

kilka najistotniejszych z tych

własno ci, oraz podkre li znaczenie wyników uzyskanych przeze mnie, opisanych w
dalszych cz ciach rozprawy doktorskiej.
2.2.1 Liczba jonów manganu w kropkach kwantowych CdMnTe

W półmagnetycznych kropkach kwantowych, w przeciwie stwie do struktur o
wy szej wymiarowo ci, za wła ciwo ci magnetooptyczne odpowiedzialna jest sko czona
i wzgl dnie niewielka liczba jonów magnetycznych. Obserwowane efekty magnetooptyczne nie s wi c efektami u rednionymi np., po obj to ci kryształu, płaszczy nie
studni kwantowej, czy długo ci drutu kwantowego. Jony magnetyczne mog znajdowa
si zarówno w samym wn trzu kropki kwantowej jak i w barierze blisko interfejsu kropki
kwantowej, gdzie oddziałuj z „ogonem” funkcji falowej no nika zlokalizowanego w
kropce kwantowej. W wi kszo ci prac dotycz cych półmagnetycznych kropek
kwantowych liczba jonów manganu oddziałuj cych z elektronami lub dziurami
zlokalizowanymi wewn trz kropek kwantowych jest rz du kilkuset [34,35,39,43-56].
Istnieje tak e szereg prac opisuj cych tylko jeden jon manganu w kropce kwantowej
CdTe

[36-38,41,42,57,58].

W

rozdziale

5

przedstawi

natomiast

pomiary

fotoluminescencji z kropek kwantowych, w których rednia liczba jonów Mn++ na jedn
kropk

kwantow

wynosi około 10 [59]. Zostan

one porównane z wynikami

otrzymanymi dla innej próbki, w której rednia liczba jonów Mn++ na kropk kwantow
wynosi około 100.
2.2.2 Wpływ jonów Mn na rozmiary i g sto

kropek kwantowych CdMnTe

Wpływ obecno ci jonów manganu na morfologi kropek kwantowych CdMnTe został
zbadany przez S. Kurod

i współpracowników [44-46]. Wytworzone zostały kropki

kwantowe CdMnTe/ZnTe z ró nymi składami manganu przy u yciu epitaksji warstw
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atomowych (atomic layer epitaxy – ALE). Mangan wprowadzony jest bezpo rednio do
warstwy CdMnTe. Autorzy zaobserwowali tworzenie si kropek kwantowych w modzie
Stranskiego-Krastanowa po nało eniu 3.5 warstw atomowych CdMnTe na ZnTe.
Nominalny skład manganu w kropkach kwantowych zmienia si

od 0 do 20% w

zale no ci od próbki. Autorzy pokazuj , e rozmiary i kształt kropek kwantowych nie
zale

znacznie od koncentracji manganu w badanym zakresie składów manganu. Maj

one typowo kształt soczewek ze rednic w płaszczy nie próbki wynosz c 20 nm i
wysoko ci równ 2 nm. G sto

kropek kwantowych równie nie zmienia si znacznie

dla koncentracji manganu do 10% i wynosi typowo 1010 - 1011 cm-2. Dla koncentracji
manganu powy ej 10% nast puje znaczne zmniejszenie g sto ci kropek kwantowych, do
koncentracji powierzchniowej 106 cm-2. Autorzy tłumacz ten efekt wzgl dnie mał
ruchliwo ci powierzchniow MnTe w porównaniu z ruchliwo ci CdTe. Jony manganu
„przeszkadzaj ” zatem w formowaniu si

trójwymiarowych wysp na powierzchni

kryształu. Kiedy ich koncentracja jest zbyt du a, kropki kwantowe nie s w stanie
uformowa si .
W niniejszej pracy udało mi si

potwierdzi

brak zale no ci rozmiaru kropek

kwantowych CdMnTe od składu manganu, w zakresie koncentracji manganu od 0 do 4%
na

podstawie

pomiarów

fotoluminescencji

przeprowadzonych

na

strukturach

wytworzonych przy u yciu metody przykrycia amorficznym tellurem przedstawionych w
rozdziale 4 oraz analizy danych do wiadczalnych z rozdziału 6.
2.2.3 Obserwacja fluktuacji namagnesowania w półmagnetycznych kropkach
kwantowych

Jedn

z najbardziej charakterystycznych własno ci linii luminescencyjnych od

indywidualnych półmagnetycznych kropek kwantowych jest ich wzgl dnie du a
szeroko

połówkowa. W przypadku niemagnetycznych kropek kwantowych, np. CdTe,

wynosi ona zaledwie około 100

eV, podczas gdy dla półmagnetycznych kropek

kwantowych jest ona co najmniej o rz d wielko ci wi ksza i wynosi kilka meV
[32,34,39]. W rozdziale 4 zostanie pokazane, e im wi kszy jest skład manganu w
kropkach kwantowych CdMnTe, tym bardziej szerokie linie obserwuje si w widmie
fotoluminescencyjnym.

34

Rozdział 2 Przegl d sposobów wytwarzania i własno ci półmagnetycznych kropek kwantowych

Zwi kszenie szeroko ci połówkowej linii luminescencyjnych wywołane jest przez
termiczne fluktuacje namagnesowania wewn trz półmagnetycznych kropek kwantowych
[32,34,52,60,61]. Potwierdza to zachowanie tych linii w polu magnetycznym
przyło onym prostopadle do powierzchni próbki, gdzie dochodzi do ich wyra nego
zaw enia wraz ze wzrostem pola magnetycznego. Efekt ten interpretuje si

jako

tłumienie fluktuacji namagnesowania przez zewn trzne pole magnetyczne. W [34,59]
autorzy zaobserwowali,

e szeroko

linii luminescencyjnej w 7 T osi ga warto ci

zbli one do warto ci typowych dla niemagnetycznych kropek kwantowych. Odpowiada to
sytuacji w wysyceniu, gdy wszystkie spiny jonów Mn++ ustawione s całkowicie przez
zewn trzne pole magnetyczne.
Tak wi c, przy u yciu mikroluminescencji mo emy uzyska wgl d we fluktuacje
namagnesowania w kropkach kwantowych, to znaczy na obszarze o rozmiarach zaledwie
kilku nanometrów.
W rozdziale 4 zostanie pokazane, e za warto

pola magnetycznego, w którym

osi gni te zostaje wysycenie odpowiada w du ym stopniu antyferromagnetyczne
oddziaływanie mi dzy jonami manganu. Przy małych koncentracjach manganu rz du
0.1% jest ono zaniedbywalnie małe, a wysycenia osi gane jest we wzgl dnie niskich
polach magnetycznych. Gdy koncentracja manganu w kropkach CdMnTe jest wi ksza ni
1% oddziaływanie mi dzy jonami manganu zaczyna odgrywa istotn rol , co „utrudnia”
ustawianie spinów jonów magnetycznych przez zewn trzne pole magnetyczne.
2.2.4 Gigantyczne rozszczepienie Zeemana stanów ekscytonowych

Gigantyczne rozszczepienie Zeemana stanów ekscytonowych w półmagnetycznych
kropkach kwantowych zostało bezpo rednio zaobserwowane jako przesuni cie linii
luminescencyjnej od indywidualnych kropek kwantowych w stron ni szych energii w
polu magnetycznym przyło onym prostopadle do powierzchni próbki. Efekt ten zostanie
opisany w rozdziale 4 dla kropek kwantowych wytworzonych przy u yciu metody
przykrycia amorficznym tellurem. Zaobserwowano go równie dla „naturalnych” kropek
kwantowych CdMnTe/Cd0.6Mg0.4Te [34] oraz aktywowanych termicznie kropek
kwantowych CdSe/Zn0.75Mn0.25Se [32]. We wspomnianych pracach przesuni cie to
wynosi typowo około 5 meV – 10 meV w 6T. Jest zatem znacznie wi ksze w porównaniu

35

Rozdział 2 Przegl d sposobów wytwarzania i własno ci półmagnetycznych kropek kwantowych

z rozszczepieniem Zeemana wyst puj cym w niemagnetycznych kropkach kwantowych,
które wynosi około 1 meV w 6T [62].
Inny sposób obserwacji gigantycznego rozszczepienia Zeemana w półmagnetycznych
kropkach kwantowych zaprezentowany został w [49] przy u yciu pomiarów polaryzacji
kołowej fotoluminescencji od zespołu kropek kwantowych CdMnSe/ZnSe. Gigantyczne
rozszczepienie Zeemana uwidacznia si tam jako znaczny wzrost polaryzacji kołowej
widma fotoluminescencyjnego w polu magnetycznym. Podobny efekt opisany zostanie w
rozdziale 4 i rozdziale 7 dla kropek kwantowych CdMnTe wykonanych dwoma ró nymi
sposobami. Oznacza on, e ze wzgl du na du

warto

rozszczepienia spinowego stanów

ekscytonowych, obsadzony jest tylko stan spinowy o ni szej energii, z którego
rekombinuj ce pary elektron-dziura emituj fotony w polaryzacji kołowej

+

. Całkowita

polaryzacja widma fotoluminescencji mo liwe jest ze wzgl du na szybki czas obrotu
spinu elektronu i dziury w CdMnTe, oraz nisk temperatur pomiaru.
W rozdziałach 4-6 poka emy ponadto wpływ koncentracji manganu na warto
gigantycznego rozszczepienia Zeemana w półmagnetycznych kropkach kwantowych.
Przeanalizujemy rozszczepienie Zeemana w kropkach kwantowych ze wzgl dnie mał
koncentracj manganu ~0.3% oraz koncentracj manganu o rz d wielko ci wi ksz ,
wynosz c ~4%. Zbadane zastan linie luminescencyjne z całego zakresu widmowego, z
którego obserwujemy emisj z kropek kwantowych, dzi ki czemu pokazana zostanie
zale no

rozszczepienia Zeemana od rozmiaru kropki kwantowej.

2.2.5 Rozszczepienie pasma dziur lekkich i dziur ci kich

Kropki kwantowe charakteryzuj si wzgl dnie małymi wysoko ciami, wynosz cymi
zaledwie kilka nanometrów, w porównaniu ze swoimi rozmiarami w płaszczy nie
wynosz cymi typowo kilkadziesi t nanometrów. Ze wzgl du na ten „płaski” kształt [63]
oraz na napr enia wyst puj ce w tych strukturach [64,65] oczekujemy zniesienia
degeneracji

wierzchołka

pasma

walencyjnego

o

symetrii

Γ8

(czterokrotnie

zdegenerowanego). W przypadku kropek kwantowych CdMnTe/ZnTe i CdMnSe/ZnSe, w
których wyst puj napr enia ciskaj ce, rzut spinu dziury w stanie podstawowym wynosi
3/2 i ustawiony jest w kierunku wzrostu próbki, lub przeciwnie do niego. Zało enie to
dobrze sprawdza si przy opisie magneto-luminescencji od półmagnetycznych kropek

36

Rozdział 2 Przegl d sposobów wytwarzania i własno ci półmagnetycznych kropek kwantowych

kwantowych CdMnSe i CdMnTe, niezale nie od tego, czy w kropce kwantowej CdTe
znajduje si tylko jeden jon manganu [36], czy te kilkaset jonów manganu [32,34].
Rozszczepienie pasma ci ko i lekko-dziurowego prowadzi do anizotropii
efektywnego g-czynnika ekscytonu. Zjawisko to zostało bezpo rednio obserwowane przez
Dorozhkina i współpracowników [66], którzy zmierzyli magneto-luminescencj z kropek
kwantowych CdSe/ZnMnSe w polu magnetycznym przyło onym prostopadle i
równolegle do powierzchni próbki. W zale no ci od kierunku przyło onego pola
magnetycznego

zaobserwowali

oni

zupełnie

odmienne

zachowanie

si

linii

luminescencyjnych w polu magnetycznym.
Model teoretyczny opisuj cy luminescencj z półmagnetycznych kropek kwantowych
CdMnTe zawieraj cy zaledwie kilka jonów manganu, wprowadzony w rozdziale 5,
zakłada równie rozszczepienie pasma lekko i ci kodziurowego, w wyniku którego w
pomiarach

fotoluminescencji

obserwuje

si

emisj

zwi zan

z

ekscytonami

ci kodziurowymi. Ponadto, w przeciwie stwie do modelu zaprezentowanego w [32,34],
zakłada on dyskretn , wzgl dnie mał

liczb

jonów manganu wewn trz kropki

kwantowej. Pozwala to na opisanie wyników pomiarów z kropek kwantowych
zawieraj cych

0.3%

manganu,

która

odpowiada

liczbie

jonów

manganu

w

indywidualnych kropkach kwantowych zmieniaj c si od 5 do 25 w zale no ci od ich
rozmiarów.
2.2.6 Polarony magnetyczne

Polaronem magnetycznym nazywa si układ zło ony ze sko czonej liczby jonów
magnetycznych oddziałuj cych ze spinem elektronu, dziury lub spinem ekscytonu. W
wyniku tego oddziaływania nast puje spontaniczne ustawienie si momentów spinowych
jonów magnetycznych, co prowadzi do wzrostu namagnesowania na pewnym obszarze,
np. w półmagnetycznej kropce kwantowej, bez zewn trznego pola magnetycznego.
Wprowadzenie porz dku do układu zło onego z jonów manganu i ekscytonu wi e si
z zyskiem energetycznym, który nazywa si energi wi zania polaronu magnetycznego.
W pomiarach fotoluminescencji od indywidualnych kropek kwantowych uwidacznia si
on jako obni enie energii linii luminescencyjnej. Zwi kszanie temperatury pomiaru, a
wi c zwi kszenie fluktuacji termicznych spinów jonów magnetycznych prowadzi do
„zniszczenia” uporz dkowania spinów jonów magnetycznych. W konsekwencji, linie
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luminescencyjne przesuwaj si w stron wy szych energii. Efekt ten obserwowany został
zarówno w kropkach kwantowych CdMnTe [34], jak i CdMnSe [32] i wiadczy o
obecno ci polaronów magnetycznych w tych strukturach. W przeciwnym wypadku
spodziewaliby my si przesuni cia linii luminescencyjnej w stron ni szych energii, ze
wzgl du na zaw anie si przerwy energetycznej zgodnie z prawem Varshniego. Podobny
efekt, co zwi kszenie temperatury pomiaru wywołuje równie

zwi kszenie mocy

pobudzania fotoluminescencji [67,68]. Oddziaływanie du ej ilo ci no ników pasmowych
(zarówno elektronów przewodnictwa jak i dziur walencyjnych), wygenerowanych przez
silne pobudzanie laserem, ze spinami jonów manganu w kropkach kwantowych prowadzi
do zwi kszenia fluktuacji namagnesowania i „zniszczenia” porz dku spinowego w
polaronie magnetycznym [68].
Na podstawie dokładnej analizy gigantycznego rozszczepienia Zeemana oraz
fluktuacji namagnesowania w indywidualnych kropkach kwantowych w funkcji
temperatury i pola magnetycznego wyznaczone zostały warto ci energii wi zania
polaronu magnetycznego, oraz warto ci wewn trznego pola magnetycznego wywołanego
poprzez spontaniczne ustawianie si

jonów magnetycznych. Zarówno w kropkach

kwantowych CdMnTe [34] jak i CdMnSe [32,68,69] energie wi zania polaronu przyjmuj
podobne warto ci i wynosz od 10 meV do 17 meV w zale no ci od kropki kwantowej.
Odpowiada to wewn trznemu polu magnetycznemu zmieniaj cemu si od 2.3 T do 3.5 T.
Formowanie

si

polaronów

magnetycznych

w

półmagnetycznych

kwantowych jest mo liwe jedynie wtedy, gdy spełnione s

kropkach

odpowiednie warunki

dotycz ce dynamiki spinów no ników pasmowych i momentów spinowych jonów
manganu w półmagnetycznych kropkach kwantowych. Czas ustawiania jonów
magnetycznych przez spin no ników, czyli czas formowania si polaronu magnetycznego,
powinien by krótszy od czasu ycia ekscytonu w kropce kwantowej. W przeciwnym
razie

proces

formowania

polaronu

magnetycznego

zostanie

przerwany

przez

rekombinacj ekscytonu [34,70].
W kryształach obj to ciowych formowanie polaronów magnetycznych miało miejsce
tylko w przypadku zlokalizowanych no ników na domieszkach. W kropkach kwantowych
mamy natomiast do czynienia z „naturaln ” lokalizacj no ników przez ograniczenie
kwantowe. Stanowi ono zatem czynnik znacznie ułatwiaj cy formowanie si polaronów
magnetycznych w tych strukturach.
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W rozdziale 5 i rozdziale 6 niniejszej pracy doktorskiej zostanie pokazany zarówno
teoretycznie jak i eksperymentalnie wpływ rozmiaru kropki kwantowej, oraz koncentracji
manganu na warto

energii wi zania polaronu magnetycznego. W szczególno ci zostanie

pokazane, e w kropkach kwantowych z bardzo małym składem manganu, około 0.3%,
energie wi zania polaronu magnetycznego s równie wzgl dnie małe, rz du 1 meV,
podczas gdy dla koncentracja manganu o rz d wielko ci wi kszej, energie wi zania
polaronu magnetycznego równie wzrastaj o rz d wielko ci. Przy składzie manganu
około 4%, energia wi zania polaronu magnetycznego zmienia si od 5 meV do 30 meV w
zale no ci od rozmiaru kropki kwantowej, przy czym wi kszy efekt polaronowy
wyst puje w mniejszych kropkach kwantowych.
2.2.7 Czas formowania si polaronu magnetycznego

Czas

formowania

si

polaronu

magnetycznego

w

kropkach

kwantowych

CdMnSe/Zn0.75Mn0.25Se został zmierzony przez Seufert i współpracowników [70,71] przy
u yciu czasowo-rozdzielonej fotoluminescencji. Autorzy zaobserwowali znaczne
przesuni cie si linii luminescencyjnej od półmagnetycznych kropek kwantowych w
stron ni szych energii podczas pierwszych ~100 ps po pobudzeniu. Po tym czasie linia
osi gała swoje poło enie równowagowe. Efekt ten zwi zany był z obecno ci jonów
magnetycznych w kropkach kwantowych, poniewa nie wyst pował w niemagnetycznych
kropkach kwantowych CdSe/ZnSe. Wraz ze wzrostem temperatury od 5 K do 20 K
energia poło enia równowagowego linii zwi kszała si o 7 meV przy takim samym
poło eniu pocz tkowym. Poniewa

wzrost energii linii luminescencyjnej wraz ze

wzrostem temperatury jest typowym zjawiskiem dla tworzenia si
magnetycznych

[32,34],

autorzy

wywnioskowali,

e

zmiany

polaronów

poło enia

linii

luminescencyjnej w czasie zwi zane s z ustawianiem spinów Mn++ przez spin ekscytonu.
Czas formowania si
kropkach

ekscytonowego polaronu magnetycznego w półmagnetycznych

kwantowych

został

wyznaczony

poprzez

dopasowania

funkcji

monoeksponencjalnej do zale no ci poło enia linii ekscytonowej od czasu i wynosi od
125 ps do 170 ps w temperaturach od 2 K do 20 K.
Czas formowania si polaronu magnetycznego znacznie słabiej zale y od temperatury
i pola magnetycznego w półmagnetycznych kropkach kwantowych ni w strukturach o
wy szej wymiarowo ci. Wytłumaczenie tego efektu [70] polega na tym,

e w

przeciwie stwie do struktur o wy szej wymiarowo ci, w kropkach kwantowych mo na
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zaniedba zmiany kształtu funkcji falowej no ników podczas formowania si polaronów
magnetycznych, a czas formowania si

polaronu magnetycznego zadany jest tylko

poprzez czas odpowiedzi układu spinów jonów Mn++ na pole wymiany.
2.2.8 Wpływ przej cia wewn trz manganowego na czas ycia ekscytonów w
kropkach kwantowych

Czas ycia ekscytonów w niemagnetycznych kropkach kwantowych CdTe/ZnTe i
CdSe/ZnSe wynosi odpowiednio ~400 ps i ~500 ps [70,72]. Okazuje si jednak, e po
wprowadzeniu manganu, czas ycia ekscytonów w kropkach kwantowych mo e ulec
znacznej zmianie. Zale y on w du ym stopniu od poło enia energetycznego emisji
ekscytonowej wzgl dem energii przej cia wewn trz-manganowego, które znajduje si
typowo w energiach 2.0 eV - 2.1 eV [39,70]. Gdy energia emisji ekscytonowej jest
wi ksza od energii przej cia wewn trz-manganowego prawdopodobny staje si
niepromienisty kanał rekombinacji pary elektron-dziura, typu Augera, w którym energia
ekscytonu zostaje zu yta na wzbudzenie jednego z elektronów znajduj cego si

na

powłoce 3d manganu [50,73]. Proces ten jest wzgl dnie szybki i powoduje skrócenie
czasu ycia ekscytonu w kropce kwantowej do 10 - 20 ps. Efekt ten obserwuje si
zarówno w kropkach kwantowych CdMnTe/ZnTe [44], jak i CdMnSe/ZnSe [74].
W przypadku, gdy energia ekscytonu w półmagnetycznych kropkach kwantowych jest
ni sza ni energia przej cia wewn trz-manganowego, nie jest mo liwe ju wzbudzenie
elektronu z powłoki 3d manganu, a czas ycia ekscytonu nie zmienia si w obecno ci
jonów manganu i wynosi 400 ps – 500 ps [39,70,71]. Przy wzgl dnie du ych
koncentracjach manganu (kilka, kilkana cie procent), mo e zosta
skrócony ze wzgl du na obecno
Jak ju

on nieznacznie

klasterów manganowych [67].

zostało pokazane w rozdziale 2.2.7, czas formowania si

polaronu

magnetycznego w kropkach kwantowych zawieraj cych jony manganu wynosi około 100
ps [70]. Formowanie si polaronów magnetycznych w tych obiektach jest zatem mo liwe
tylko wtedy, gdy energia luminescencji jest mniejsza ni energia przej cia wewn trzmanganowego

[32,34,59,70].

W

przeciwnym

razie

formowanie

si

polaronu

magnetycznego zastaje przerwane przez rekombinacj ekscytonu [31,49,67,75,76].
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2.2.9 Wpływ przej cia wewn trz-manganowego na intensywno

luminescencji

Je eli emisja ekscytonowa z kropek kwantowych zawieraj cych mangan ma energi
wy sz od przej cia wewn trz-manganowego obserwuje si znaczne zmniejszenie si jej
intensywno ci [31,49,75]. Efekt ten wywołany jest przez dokładnie ten sam mechanizm,
który odpowiada za skrócenie czasu ycia ekscytonów w półmagnetycznych kropkach
kwantowych.
W polu magnetycznym [31,49,75] obserwuje si natomiast wzrost intensywno ci
luminescencji z kropek kwantowych i zanik intensywno ci przej cia wewn trzmanganowego.

Efekt

ten

spowodowany

jest

cz ciowym

niepromienistego kanału rekombinacji przez pojawienie si

zablokowaniem

dodatkowych spinowych

reguł wyboru dotycz cych transferu energii z ekscytonów do elektronów 3d manganu w
obecno ci pola magnetycznego [73].
Wy ej opisane efekty nie odgrywaj wi kszej roli, je eli emisja z kropek kwantowych
zawieraj cych mangan znajduje si poni ej energii przej cia wewn trz-manganowego. W
dalszej cz ci pracy chciałbym skoncentrowa si na wła nie takim przypadku.
Du

zalet kropek kwantowych wytworzonych z półprzewodników zawieraj cych

aniony tellurowe, jest wzgl dnie mała przerwa energetyczna ZnTe, 2.4 eV, b d cego
dobrym kandydatem na materiał bariery dla kropek kwantowych CdMnTe, w porównaniu
z przerw energetyczn ZnSe, 2.7 eV, stosowanego jako bariera dla kropek kwantowych
CdMnSe. Dzi ki zastosowaniu bariery ZnTe mo na łatwo otrzyma

energi

emisji

ekscytonowej z kropek kwantowych CdMnTe porównywaln lub ni sz ni energia
przej cia wewn trz-manganowego, 2.0 eV - 2.1 eV. Dodatkowe przesuni cie
luminescencji w stron ni szych energii mo na uzyska przez uformowanie wzgl dnie
du ych kropek kwantowych [39] lub przez odpowiedni skład bariery, co zostało opisane w
rozdziale 3.2.
Do bariery ZnTe zostanie wprowadzony odpowiednia koncentracja kadmu, co w
konsekwencji b dzie prowadzi

do obni enia bariery potencjału dla ekscytonów

zlokalizowanych w kropkach kwantowych i przesuni cia luminescencji w stron ni szych
energii. Emisja ekscytonowa z kropek kwantowych CdMnTe opisanych w tej pracy
znajduje w cało ci si poni ej przej cia wewn trz-manganowego. Tak wi c ani czas ycia
ekscytonów w kropkach kwantowych, ani intensywno
zaburzone poprzez obecno

fotoluminescencji nie s

przej cia wewn trz-manganowego. Czas ycia ekscytonów
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w badanych kropkach CdMnTe wynosi 300 ps - 400 ps, co umo liwia formowanie si
polaronów magnetycznych.
Podsumowanie

Kropki kwantowe CdMnTe opisane w niniejszej pracy zostan wytworzone przy
zastosowaniu dwóch nowatorskich metod. W rozdziale 3 opisana zostanie metoda, w
której mangan wprowadza si bezpo rednio do warstwy CdMnTe, z której w kolejnym
kroku formuje si kropki kwantowe. W rozdziale 7 natomiast opisana zostanie metoda
polegaj ca na zastosowaniu bariery magnetycznej zło onej z kubicznego MnTe. Mangan
wchodzi wtedy do kropek kwantowych CdTe przez dyfuzj

z bariery. Szczególnie

interesuj cy jest pierwszy sposób wytwarzania kropek kwantowych, poniewa umo liwia
on kontrol zawarto ci manganu w kropkach kwantowych w do

szerokim zakresie

poprzez parametry wzrostu struktury. W rozdziale 4 porównane zostan własno ci kropek
kwantowych zawieraj cych ~4% manganu, z kropkami kwantowymi zawieraj cymi
~0.3% manganu. Na podstawie ewolucji emisji ekscytonowej z tych struktur w polu
magnetycznym pokazany zostanie wpływ rozmiaru kropki kwantowej, oddziaływania
antyferromagnetycznego mi dzy jonami manganu oraz koncentracji manganu na
własno ci półmagnetycznych kropek kwantowych. Wyznaczone zostan

ponadto

podstawowe parametry badanych kropek kwantowych, takie jak, liczba jonów manganu
wewn trz kropki kwantowej, rozmiar kropki, oraz efektywna temperatura pomiaru. Dzi ki
zastosowaniu bariery z trójskładnikowego półprzewodnika Zn0.8Cd0.2Te luminescencja z
kropek kwantowych CdMnTe przesuwa si

całkowicie poni ej energii przej cia

wewn trz-manganowego. W zwi zku z tym przej cie to nie b dzie miało wpływu na
intensywno ci luminescencji oraz czas
Sytuacja taka do

ycia ekscytonów w kropkach kwantowych.

rzadko wyst puje w literaturze [32,34]. Przy opisie efektów magneto-

optycznych b dziemy brali pod uwag
magnetycznych w tych strukturach.
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mo liwo

formowania si

polaronów

3 Wytwarzanie półmagnetycznych kropek kwantowych
CdMnTe
Metoda wytwarzania półmagnetycznych kropek kwantowych CdMnTe/Zn0.8Cd0.2Te
zastosowana w tej pracy niewiele ró ni si
formowania si

od opisanej w rozdziale 1.3.2. metody

niemagnetycznych kopek kwantowych CdTe/ZnTe przez przykrycie

amorficznym tellurem. Jednak e ró nice we własno ciach optycznych kropek
kwantowych wywołane obecno ci nawet niewielkiej ilo ci jonów magnetycznych s
znaczne. W poni szym rozdziale zostanie szczegółowo opisany sposób wytwarzania
półmagnetycznych kropek kwantowych, oraz uzyskania kontroli nad redni koncentracj
jonów magnetycznych w tych strukturach. W rozdziale 3.1 opisany b dzie wybór składu
bariery, który umo liwia przesuni cie emisji ekscytonowej poni ej energii przej cia
wewn trz-manganowego. Rozdział 3.2 po wi cony b dzie wprowadzaniu jonów manganu
do struktury, oraz kontroli nad ich koncentracj poprzez parametry wzrostu. W rozdziale
3.3 opisz proces formowania si kropek kwantowych CdMnTe, oraz pomiary rozmiarów
i g sto ci kropek kwantowych przy u yciu mikroskopu sił atomowych.

3.1

Wybór bariery: Zn0.8Cd0.2Te

Wybór półprzewodnika, z którego wykonana b dzie bariera, jest ci le zwi zany z
planowanym wprowadzeniem jonów manganu do kropek kwantowych CdTe. Chcemy
przede wszystkim unikn

wpływu przej cia wewn trz-manganowego na intensywno

luminescencji oraz czas ycia ekscytonów w kropkach kwantowych. W zwi zku z tym
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emisja ekscytonowa powinna znajdowa

si

poni ej energii przej cia wewn trz-

manganowego, 2.0 eV – 2.1 eV, jak zostało opisane to w rozdziale 2.2.8 i 2.2.9.
Gdyby my u yli czystego ZnTe jako półprzewodnika bariery dla kropek kwantowych
CdMnTe, znaczna cz

emisji ekscytonowej z kropek CdMnTe znalazłaby si

w

energiach porównywalnych lub wy szych od 2.0 eV (rys. 1.8), ze wzgl du na wzgl dnie
du

przerw energetyczn w ZnTe wynosz c 2.4 eV. Przerw energetyczn bariery

mo na obni y u ywaj c trójskładnikowego materiału Zn1-yCdyTe, w którym przerwa
energetyczna zaw a si wraz ze wzrostem koncentracji kadmu. Z drugiej strony jednak
nie mo emy wprowadzi za du o kadmu do bariery, poniewa powoduje on zwi kszenie
stałej sieci, a tym samym zmniejsza niedopasowania sieciowe mi dzy barier Zn1-yCdyTe
i kropkami kwantowymi CdMnTe, które jest jednym z najistotniejszych parametrów
odpowiedzialnych za formowaniu si kropek kwantowych.
Wprowadzenie kadmu w koncentracjach z zakresu 0.2 < y < 0.3 do bariery
Zn1-yCdyTe wydaje si

by

dobrym rozwi zaniem. Emisja ekscytonowa z kropek

kwantowych CdMnTe przesuwa si wtedy poni ej 2.0 eV, a niedopasowanie sieciowe
mi dzy materiałem bariery i kropek kwantowych jest jeszcze wystarczaj co du e, eby
kropki kwantowe mogły si uformowa .
Barier Zn0.8Cd0.2Te nakładamy na bufor CdTe o grubo

4

m wyhodowany na

podło u GaAs o orientacji (100). Warstwa Zn0.8Cd0.2Te powinna by wystarczaj co
gruba, eby zrelaksowa niedopasowanie sieciowe mi dzy Zn0.8Cd0.2Te a buforem CdTe.

3.2

Wprowadzanie i kontrola składu Mn w kropkach kwantowych

Po wykonaniu bariery Zn0.8Cd0.2Te o grubo ci 1 m nakładamy warstw składaj c
si zaledwie z pi ciu lub sze ciu warstw atomowych (w zale no ci od próbki), z której w
nast pnym kroku zostan uformowane kropki kwantowe. Warstwa ta zło ona jest kolejno
z dwóch warstw atomowych CdTe, dwóch lub jednej warstwy CdMnTe, oraz dwóch
warstw CdTe. Warstwy te nało one s poprzez naprzemienne otwieranie i zamykanie
komórki efuzyjnej kadmu i telluru, czyli przy u yciu epitaksji warstw atomowych. Przy
wytwarzaniu warstw CdMnTe komórka manganu i kadmu otwierane s jednocze nie.
Parametr sieci w CdMnTe dla składów manganu do 4% niewiele ró ni si

od

parametru sieci CdTe, zwłaszcza je eli porównamy je z niedopasowaniem sieciowym
mi dzy CdTe a Zn0.8Cd0.2Te. Nale y ponadto pami ta o istnieniu znacznej dyfuzji Mn na
interfejsie CdTe/CdMnTe [77], która powoduje, e mangan znajduje si nie tylko w
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warstwach atomowych intencjonalnie domieszkowanych, ale tak e w s siednich
warstwach. W zwi zku z tym mo emy przyj , e wprowadzenie Mn do warstwy CdTe
nie powoduje znacznych dodatkowych napr e w warstwie CdTe/CdMnTe.
Kontrol nad koncentracj jonów Mn++ w kropkach kwantowych mo emy uzyska
podczas nakładania warstwy CdTe/CdMnTe/CdTe poprzez zmian szeregu parametrów
takich jak, temperatura komórki efuzyjnej manganu, czas otwarcia komórki efuzyjnej,
oraz liczba warstw atomowych domieszkowanych manganem.
Temperatur komórki efuzyjnej manganu, a zatem strumie cz steczkowy manganu
ustawiamy na podstawie standardowej kalibracji wykonanej na podstawie próbek
referencyjnych wyhodowanych w oddzielnych procesach MBE. W ten sposób okre lamy
jak temperatura komórki efuzyjnej manganu przekłada si na koncentracj manganu w
warstwie CdMnTe przy redniej pr dko ci wzrostu wynosz cej zazwyczaj około 1.6
warstwy na sekund .
Czas otwarcia komórki efuzyjnej Mn zmieniamy od 0.5 s do 3 s w zale no ci od
próbki. Ze wzgl du na wzgl dnie du y współczynnik przylegania MnTe do powierzchni
próbki w porównaniu ze współczynnikiem przylegania CdTe, mo emy przyj , e przy
temperaturze podło a wynosz cej 3100C poprawie wszystkie Mn, które dotr

na

powierzchni próbki zostan wbudowane do kryształu. W zwi zku z tym, je eli podczas
wzrostu jednej warstwy atomowej CdMnTe skrócimy o połow czas otwarcia komórki
efuzyjnej manganu, oczekujemy, e koncentracje Mn w kropkach powinna zmniejszy si
równie dwukrotnie.
Kropki kwantowe zbudowane s z pi ciu lub sze ciu warstw atomowych CdMnTe
podczas, gdy mangan jest wprowadzany tylko do jednej lub dwóch rodkowych warstw w
zale no ci od tego, jak du

redni koncentracj manganu w kropkach chcemy otrzyma .

W dalszej pracy zostan opisane szczegółowo wyniki pomiarów spektroskopowych
wykonanych na dwóch próbkach, próbce A i próbce B, zawieraj cych zdecydowanie
ró ny skład manganu. W tabeli 1 zamie ciłem najwa niejsze parametry wzrostu
wyznaczaj ce redni koncentracj Mn w warstwie kropek kwantowych dla tych dwóch
próbek. Ostatni wiersz tabeli 1 przedstawia natomiast oszacowany redni skład manganu
przy u yciu wzoru (3.1).
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Tabela 1. Najwa niejsze parametry wzrostu zwi zane z wprowadzeniem manganu do kropek kwantowych
CdTe i oszacowana na ich podstawie rednia koncentracja manganu w kropkach kwantowych CdMnTe.

Liczba warstw atomowych CdMnTe, z
których uformowane s kropki
Liczba warstw atomowych z Mn,
ncdMnTe
Czas otwarcia komórki efuzyjnej
manganu (s), t
Temperatura komórki efuzyjnej [0C], T
Skład Mn przy tempie wzrostu 1.6
warstwy na sek., x0(T)
Przybli ony skład Mn w kropkach
Przybli ony

Próbka A

Próbka B

6

5

2

1

2

1

830

760

9.5%

2.5%

4%

0.3%

redni skład Mn w kropkach kwantowych został oszacowany na

podstawie parametrów wzrostu przy u yciu prostego wzoru:

x Mn = x 0 ⋅

n CdMnTe t
⋅
n
t0

(3.1)

gdzie:
xMn- redni skład Mn w kropkach CdMnTe
x0-skład Mn w próbce referencyjnej składaj cej si z warstwy CdMnTe, wytworzonej z
pr dko ci 1.6 warstwy/sekund .
t0 = 1.6 s, czas wzrostu jednej warstwy atomowej w próbce referencyjnej
t- czas otwarcia komórki efuzyjnej
nCdMnTe- liczba warstw atomowych domieszkowanych Mn
n- liczba wszystkich warstw atomowych CdTe i CdMnTe z których uformowane zostały
kropki kwantowe.
Dokładna zawarto

manganu w kropkach kwantowych została wyznaczona na

podstawie ewolucji fotoluminescencji z pojedynczych kropek kwantowych w funkcji pola
magnetycznego opisanej w rozdziale 4.2. Jest ona zgodna z powy szym grubym
oszacowaniem bazuj cym na podstawie parametrów technicznych wzrostu. W
szczególno ci potwierdza si

fakt,

koncentracj manganu ni próbka B.
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3.3

Formowanie si kropek kwantowych

Dalszy proces formowania si kropek kwantowych przy u yciu metody przykrycia
amorficznym tellurem, przebiega analogicznie jak w przypadku formowania si kropek
kwantowych CdTe/ZnTe opisanym w rozdziale 1.3.2. Struktura przykryta zostaje
amorficzn warstw telluru w niskiej temperaturze podło a, która w nast pnym kroku
zostaje całkowicie odparowana termicznie. Formowanie si kropek kwantowych jest
obserwowane poprzez przej cie fazowe w obrazie RHEED (rys. 3.1). Przej cie to jest
bardzo wyra ne pomimo nieco mniejszego niedopasowania sieciowego, zwi zanego z
zastosowaniem bariery Zn0.8Cd0.2Te zamiast ZnTe. Ostatnim etapem wzrostu, jest
przykrycie struktury 100 nm warstw Zn0.8Cd0.2Te.

Rys. 3.1. Formowanie si kropek kwantowych obserwowane poprzez przej cie fazowe 2D – 3D w obrazie
RHEED. (a) Bezpo rednio po nało eniu napr onej warstwy Cd0.97Mn0.3Te na Zn0.8Cd0.2Te obraz RHEEDu
zło ony jest z podłu nych refleksów (strików) wiadcz cych o dwuwymiarowym charakterze powierzchni.
(b) Po nało eniu i termicznym odparowaniu telluru w obrazie RHEEDu pojawiaj si punktowe refleksy
wiadcz ce o utworzeniu si trójwymiarowych wysp na powierzchni próbki

Obecno

kropek kwantowych została potwierdzone poprzez pomiary przy u yciu

mikroskopu sił atomowych. Pomiary te zostały wykonane w analogiczny sposób jak
zostało to opisane dla kropek kwantowych CdTe/ZnTe w rozdziale 1.3.3. W
szczególno ci otrzymujemy bardzo podobn g sto
wynosz c

powierzchniow kropek kwantowych

5 x 10-9 cm-2 oraz ich rozmiary. Wyniki pomiarów kropek kwantowych

CdMnTe/ Zn0.8Cd0.2Te przy u yciu mikroskopu sił atomowych przedstawia rysunek 3.2.
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Rys. 3.2. Odkryte kropki kwantowe Cd0.96Mn0.04Te na Zn0.8Cd0.2Te zmierzone przy u yciu mikroskopu sił
atomowych. Kropki uło one s wzdłu tarasów bariery o wysoko ci około 0.6 nm. Ich g sto
powierzchniowa wynosi 5 x 10-9 cm-2, a rednice w płaszczy nie próbki zmieniaj si od 10 nm do 40 nm,
natomiast wysoko ci od 1 nm do 14 nm.

W nieprzykrytych kropkach kwantowych, w przeciwie stwie do kropek przykrytych,
mo e zachodzi zjawisko „dojrzewania”, to znaczy ł czenia si kropek kwantowych ze
sob , co w konsekwencji prowadzi do zwi kszenia si ich ostatecznych rozmiarów [78].
W zwi zku z tym kropki kwantowe badane przez AFM mog by nieco wi ksze ni
przykryte kropki kwantowe badane optycznie. Ponadto nale y pami ta , e na odkrytych
kropkach kwantowych mog osadza si tlenki, które równie mog mie wpływ na
efektywny rozmiar kropek kwantowych mierzony przy u yciu mikroskopu sił
atomowych.
Podsumowanie

Ostateczna struktura próbek zawieraj cych półmagnetyczne kropki kwantowe została
pokazana schematycznie na rysunku 3.3.
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Rys. 3.3. Schemat struktury próbki zawieraj cej kropki kwantowe CdMnTe/Zn0.8Cd0.2Te

Na podło u GaAs o orientacji (001) został nało ony najpierw bufor CdTe o grubo ci 4
m. Nast pnie wyhodowano 1 m bariery Zn0.8Cd0.2Te. Warstwa, z której zło one s
kropki kwantowe, składa si z sze ciu lub pi ciu warstw atomowych CdMnTe, przy czym
mangan dodany jest tylko do dwóch lub jednej

rodkowej warstwy atomowej w

zale no ci od próbki. Kontrol nad koncentracj manganu wewn trz kropek kwantowych
uzyskujemy zmieniaj c parametry wzrostu takie jak, strumie cz steczkowy manganu,
czas

otwarcia

komórki

efuzyjnej

manganu,

lub

liczb

domieszkowanych manganem. Kropki kwantowe formowane s
przykrycia amorficznym tellurem. Rozmiary i g sto

warstw

atomowych

przy u yciu metody

powierzchniowa kropek

kwantowych zmierzona mikroskopem sił atomowych nie wykazuje znacznych ró nic w
porównaniu z kropkami kwantowych CdTe/ZnTe, rozdział 1.3.3. W ostatnim kroku,
struktury zostały przykryte 100 nm Zn0.8Cd0.2Te.
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4 Spektroskopia
optyczna
CdMnTe/ZnCdTe
W rozdziale 4 opisane zostan
kwantowych CdMnTe z ró n

kropek

kwantowych

pomiary optyczne półmagnetycznych kropek

zawarto ci

manganu, których wytwarzanie zostało

szczegółowo opisane w rozdziale 3. W rozdziale 4.1 przedstawiona zostanie
charakteryzacja próbek za pomoc standardowej fotoluminescencji, w której mierzy si
jednocze nie du

ilo

kropek kwantowych. Zostanie pokazane, e linie emisyjne od

zespołu kropek kwantowych CdMnTe ze składem manganu ró ni cym si nawet o rz d
wielko ci wykazuj wiele wspólnych własno ci. W szczególno ci bardzo podobny jest ich
kształt, oraz zanik intensywno ci wraz ze wzrostem temperatury. Rozdział 4.2
po wi cony b dzie natomiast emisji ekscytonowej z indywidualnych kropek kwantowych
w obecno ci pola magnetycznego. Przedyskutowana zostanie ewolucja linii od
indywidualnych kropek kwantowych w polu magnetycznym, a w szczególno ci pokazany
zostanie wpływ koncentracji manganu na gigantyczne rozszczepienie Zeeman stanów
ekscytonowych

oraz

fluktuacje

namagnesowania

w

indywidualnych

kropkach

kwantowych CdMnTe.

4.1

Fotoluminescencja z zespołu kropek kwantowych CdMnTe

Na rysunku 4.1 porównane zostało widmo fotoluminescencji od kropek kwantowych
CdMnTe/ZnTe z nominalnym składem Mn ~4% (rys. 4.1a), z widmem od
niemagnetycznych kropek kwantowych CdTe/ZnTe (rys. 4.1b). Obie struktury zostały
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wytworzone dokładnie w takich samych warunkach wzrostu. Jedyn ró nic mi dzy nimi
stanowi wprowadzenie manganu podczas nakładania warstwy CdTe w przypadku próbki
przedstawionej

na

rysunku

4.1a.

Fotoluminescencja

z

kropek

kwantowych

Cd1-xMnxTe/ZnTe charakteryzuje si wzgl dnie szerok lini emisyjn w zakresie energii
od 1.9 eV do 2.25 eV. Jej kształt nie zale y znacznie od zawarto ci manganu w badanym
przez nas zakresie koncentracji 0 < xMn < 4%. Obserwujemy, e luminescencja od obydwu
próbek wygl da identycznie.

Rys. 4.1. Porównanie widma fotoluminescencji (a) z magnetycznych kropek kwantowych CdMnTe/ZnTe z
nominalnym składem manganu, xMn= 0.04 i (b) niemagnetycznych kropek CdTe. Obserwujemy identyczn
lini emisyjn dla obydwu próbek. Temperatura pomiaru 10 K, pobudzanie powy ej bariery laserem He-Cd
442 nm (2.8 eV)

Na szeroko

linii emisyjnej od zespołu kropek kwantowych mo e wpływa szereg

elementów, takich jak: ró ne rozmiary kropek kwantowych, napr enia w kropkach
kwantowych, a tak e ró ny skład chemiczny kropek wywołanym dyfuzj cynku z bariery.
Ze wzgl du na du e podobie stwo widma fotoluminescencyjnego od kropek kwantowych
z ró nymi zawarto ciami manganu (rys. 4.1) wnioskujemy, e zmiany składu manganu
kropkach kwantowych CdMnTe nie maj znacznego wpływu na ostateczny kształt linii
emisyjnej od zespołu kropek kwantowych. Oprócz silnej luminescencji w 2.08 eV
pochodz cej od kropek kwantowych obserwujemy tak e słabsz lini luminescencyjn w
2.37 eV zwi zan z emisj ekscytonów swobodnych z bariery ZnTe. Potwierdza to dobr
jako

krystaliczn tego materiału.

Je eli u yjemy trójskładnikowej bariery Zn1-yCdyTe, to wraz ze wzrostem koncentracji
kadmu obserwujemy zdecydowane przesuni cie emisji ekscytonowej z kropek
kwantowych w stron ni szych energii (rys. 4.2a). Obecno

kadmu w barierze zmniejsza
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przerw

energetyczn

Zn1-yCdyTe, a w konsekwencji obni a barier

kwantowego

potencjału ograniczaj cego. Dzi ki zastosowaniu trójskładnikowej bariery jeste my w
stanie przesun

energi

emisji ekscytonowej poni ej energii przej cia wewn trz-

manganowego (patrz rozdział 3.2).
W dalszej cz ci pracy przeprowadzone zostały dokładne badania dwóch próbek
zawieraj cych znacznie ró n koncentracj manganu, xMn= 0.04, 0.003. W obydwu tych
próbkach zastosowali my barier Zn1-yCdyTe, z ułamkiem molowym kadmu y ≅ 0.2 .
Widmo z próbki A zawieraj cej nominalnie xMn=0.04 zostało przedstawione na rysunku
4.2b. Porównuj c je z widmem fotoluminescencyjnym z niemagnetycznych kropek
kwantowych CdTe/ZnCdTe z podobn zawarto ci ułamkow cynku równ ~0.85 (rys.
4.2a), obserwujemy niewielkie ró nice w kształcie widma fotoluminescencyjnego. Nie s
one najprawdopodobniej spowodowane obecno ci manganu w próbce A, ale efektem
„dojrzewania” kropek kwantowych zwi zanymi z ró nicami w temperaturze wzrostu
obydwu tych struktur [78,79].

Rys. 4.2 (a) Wpływ zawarto ci Cd w barierze Zn1-yCdyTe na energi fotoluminescencji z kropek
kwantowych CdTe (b) widmo fotoluminescencji kropek kwantowych CdMnTe/Zn0.79Cd0.21Te z
nominalnym składem manganu, 0.04, próbka A. Temperatura pomiaru 10 K, pobudzanie laserem He-Cd
442 nm (2.8 eV) powy ej bariery

Na wykresie 4.2b obserwujemy,

e oprócz szerokiej linii emisyjnej od kropek

kwantowych z maksimum w 1.97 eV pojawia si wzgl dnie słaba linia w 2.23 eV
zwi zana z emisj z bariery Zn1-yCdyTe. Linia ta została powi kszona w oknie na rysunku
4.2b. Przyjmuj c, e jest to emisja ekscytonów swobodnych z Zn1-yCdyTe i e przerwa
energetyczna liniowo zmienia si ze koncentracj kadmu, otrzymujemy redni skład
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kadmu w barierze, y = 0.21, który jest zgodny z naszymi oczekiwaniami na podstawie
parametrów wzrostu.
Wykonane zostały pomiary fotoluminescencji od zespołu kropek kwantowych w
funkcji temperatury dla próbki A i próbki B. Obserwujemy,
temperatury, intensywno

e wraz ze wzrostem

fotoluminescencji znacznie maleje. Typow

zale no

luminescencji w funkcji temperatury dla próbki A przedstawia rysunek 4.3.

Rys. 4.3. Zale no
widma fotoluminescencji od temperatury pomiaru dla kropek kwantowych
CdMnTe/Zn0.79Cd0.21Te, xMn=0.04, próbka A; nierezonansowe pobudzanie laserem He-Cd 442 nm (2.8 eV)

Wzrost temperatury pomiaru powoduje nie tylko zanik fotoluminescencji, ale tak e
znaczne przesuni cie maksimum emisji w stron ni szych energii. Przesuni cie to jest
znacznie wi ksze ni

przesuni cie linii ekscytonowej w obj to ciowym krysztale

Zn0.8Cd0.2Te, które wywołane jest obecno ci fononów zgodnie z teori Varshniego [80]
(rysunek 4.4).
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Rys. 4.4. Przesuni cie maksimum emisji z kropek kwantowych w ni sze energie w funkcji temperatury
wywołana poprzez redystrybucj no ników w kropkach kwantowych o ró nych rozmiarach (czarne punkty),
oraz znacznie wolniejsze przesuni cie emisji ekscytonowej z Zn0.8Cd0.2Te spowodowane poprzez zaw anie
si przerwy energetycznej

Czynnikiem powoduj cym dodatkowe przesuni cie si
kropek kwantowych w stron

linii luminescencyjnej od

ni szych energii jest najprawdopodobniej termicznie

aktywowana redystrybucja ekscytonów pomi dzy kropkami kwantowymi o ró nych
rozmiarach [27,81-83]. Wzrost temperatury powoduje ucieczk ekscytonów z małych
kropek kwantowych, z których emisja ekscytonowa charakteryzuje si wzgl dnie du ymi
energiami. Ekscytony te mog by wychwycone przez wi ksze kropki kwantowe o emisji
w ni szych energiach. W zwi zku z tym luminescencja we wzgl dnie wysokich energiach
zdecydowanie szybciej zanika ni luminescencja w ni szych energiach. Powoduje to
efektywne przesuni cie si linii emisyjnej z kropek kwantowych w stron ni szych
energii.
W celu jako ciowej analizy zaniku luminescencji z kropek kwantowych w funkcji
temperatury została wyznaczona całkowita intensywno

luminescencji w ró nych

temperaturach poprzez scałkowanie linii luminescencyjnej zwi zanej z emisj z kropek
kwantowych. Zale no

całkowitej intensywno ci luminescencji w funkcji temperatury

wykre la si zazwyczaj w formie wykresu Arhenniusa [27,83], gdzie na osi odci tych
umieszcza si odwrotno
rz dnych intensywno

temperatury przemno on przez stał Boltzmanna, a na osi
fotoluminescencji w skali logarytmicznej. Takie wykresy dla

próbki A i próbki B przedstawia rysunek 4.5.
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Rys. 4.5. Wyznaczenie energii aktywacji termicznej procesów niepromienistych dla kropek kwantowych
CdMnTe z ró nymi składami manganu przy u yciu wykresu Arhenniusa i dopasowania funkcji (4.1) do
zale no ci intensywno ci luminescencji w funkcji temperatury (a) próbka A, xMn~4% (b) próbka B,
xMn=0.3%

Do zale no ci całkowitej intensywno ci luminescencji w funkcji temperatury zastaje
nast pnie dopasowana funkcja zadana wzorem (4.1) [27,82,83]:
I=

I0
1 + C exp( − E A / k b T )

(4.1)

gdzie:
I

całkowita intensywno

luminescencji

I0 współczynnik proporcjonalno ci opisuj cy intensywno

luminescencji w najni szych

temperaturach
EA energia aktywacji termicznej procesów niepromienistych,
C stosunek prawdopodobie stwa przej cia promienistego do niepromienistego
kb stała Boltzmanna
T temperatura
Na podstawie tego dopasowania wyznaczamy energi aktywacji termicznej procesów
niepromienistych, EA, która jest miar stabilno ci luminescencji w funkcji temperatury.
Im wy sza jest EA, tym wolniejszy zanik luminescencji obserwuje si wraz ze wzrostem
temperatury.
Energia aktywacji termicznej zaniku fotoluminescencji wynosi 28 meV dla próbki A i
26 meV dla próbki B. Warto ci te mo na porównywa z energiami aktywacji termicznej
otrzymanymi dla kropek kwantowych CdTe/ZnTe, 30 meV – 35 meV. S one natomiast
znacznie wi ksze ni w studniach kwantowych CdTe/ZnTe, 12 meV – 17 meV [27]. Na
podstawie du ej stabilno ci luminescencji w funkcji temperatury mo emy zatem
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wnioskowa , e mamy do czynienia z emisj ze struktur zero-wymiarowych zarówno w
próbce A, jak i próbce B. Wniosek ten potwierdzaj dalsze wyniki, w szczególno ci
pomiary mikroluminescencji opisane w rozdziale 4.2.
Podobne warto ci EA otrzymane dla próbki A i próbki B sugeruj , e skład Mn w
kropkach CdMnTe nie ma wi kszego wpływu na stabilno

luminescencji w funkcji

temperatury. Istotny najprawdopodobniej jest skład bariery, Zn0.8Cd0.2Te w próbce A i
próbce B, który jest odpowiedzialny za nieco ni sze warto

EA w porównaniu z

kropkami kwantowymi CdTe/ZnTe. Poprzez dodanie kadmu do półprzewodnika bariery
obni a si potencjał ograniczaj cy ruch ekscytonu w kropce kwantowej. Powoduje to
zwi kszenie prawdopodobie stwa termicznej ucieczki no ników z kropek kwantowych, a
w konsekwencji skrócenie czasu ycia ekscytonów w kropkach kwantowych i szybszy
zanik luminescencji wraz ze wzrostem temperatury.

4.2 Spektroskopia pojedynczych linii luminescencyjnych w polu
magnetycznym
Najciekawsze wyniki przedstawione w tej pracy dotycz pomiarów luminescencji od
indywidualnych kropek kwantowych w polu magnetycznym. Pomiary te wykonałem w
Instytucie Fizyki Do wiadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z dr
Janem Suffczy skim oraz dr Katarzyn

Kowalik. Wykorzystany został w tym celu

unikatowy układ, w którym mo na przeprowadzi pomiary mikrofotoluminescencji, przy
rozmiarze wi zki pobudzaj cej mniejszym ni

1 µm, w zewn trznym polu

magnetycznym. Próbka poło ona jest bezpo rednio na powierzchni soczewki, dzi ki
czemu uzyskuje si du

stabilno

przeprowadzenie

indywidualnych

bada

mechaniczn wi zki pobudzaj cej umo liwiaj c
kropek

magnetycznego, które trwaj zazwyczaj około godziny.
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Rys. 4.6. Schemat układ pomiarowego do mikro-fotoluminescencji w polu magnetycznym

Pomiary fotoluminescencji zostały wykonane w polu magnetycznym do 7 T
przyło onym prostopadle do powierzchni próbki. Jest ono generowane przez magnes
nadprzewodz cy z dwoma rozdzielonymi cewkami (rys. 4.6). Próbki znajduj si w
kriostacie i zanurzone s

w pompowanym helu o stałej temperaturze równej 2 K.

Fotoluminescencja pobudzana jest nierezonansowo przy u yciu lasera YAG z podwojon
cz stotliwo ci , odpowiadaj c długo ci fali 532 nm, a wi c energii 2.33 eV. Sygnał
fotoluminescencji

przechodzi

przez

analizator

polaryzacji

kołowej

zło ony

z

wier falówki i polaryzatora liniowego, których osie ustawione s wzgl dem siebie pod
k tem 45 . Zestawienie układu w wy ej opisany sposób daje nam mo liwo

badania

obydwu polaryzacji kołowych, bez konieczno ci zmiany wzajemnego poło enia
polaryzatorów, poniewa odwrócenie kierunku pola magnetycznego o 1800 zmienia nam
badan polaryzacj kołow . Do detekcji słu y monochromator Andor Shamrock SR-0320
z siatk dyfrakcyjn 1200 rys/mm poł czony z kamer CCD, Andor Idus CCD-7680
(CCD - charge coupled device).
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Rys. 4.7. Mikrofotoluminescencja w polach magnetycznych do 7 T (a) dla próbki A, (b) dla próbki B. Dla
obydwu próbek obserwujemy siln polaryzacj kołow widma w zewn trznym polu magnetycznym oraz
linie zwi zane z emisj od indywidualnych kropek kwantowych, T=2 K, pobudzanie laserem YAG 532 nm.

Typowe widma mikrofotoluminescencji z próbki A i próbki B w funkcji pola
magnetycznego przedstawia rysunek 4.7. Obserwujemy, e niezale nie od zawarto ci
manganu wygl daj one bardzo podobnie. Emisja ekscytonowa znajduje si w szerokim
obszarze spektralnym od 1.75 eV do 2.0 eV, analogicznym jak na rysunku 4.1. Jak ju
zostało wspomniane w rozdziale 4.1 spowodowane jest to du
rozmiarów, składów chemicznych oraz napr e

niejednorodno ci

w kropkach kwantowych. Kiedy

zmniejszymy rozmiar wi zki pobudzaj cej do rednicy około 1 µm obserwujemy, e
szeroka linia luminescencyjna pokazana na rysunku 4.1, rozszczepia si

na szereg

wzgl dnie ostrych linii. Poło enie ostrych linii nie zmienia si w funkcji czasu. Zale y
natomiast od poło enia wi zki pobudzaj cej na próbce. Wyklucza to wpływ ewentualnych
szumów na obserwowane widmo fotoluminescencyjne. Ostre linie zwi zane s natomiast
z emisj

od indywidualnych kropek kwantowych. Je eli przyjmiemy koncentracj

powierzchniow

kropek kwantowych 1 x 1010 cm-2, to przy rozmiarze wi zki

pobudzaj cej o rednicy 1 µm pobudzamy około 100 kropek kwantowych. Kiedy rozmiar
wi zki pobudzaj cej wynosi natomiast 1 mm, to jest ich a 108 na obszarze pobudzanym
przez wi zk . Z tego powodu w zwykłych pomiarach luminescencji obserwujemy gładki
charakter linii emisyjnej (rys. 4.1), a w przypadku mikro-fotoluminescencji mo emy
rozdzieli linie emisyjne od indywidualnych kropek kwantowych (rys. 4.7).
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Po wł czeniu pola magnetycznego emisja ekscytonowa z kropek kwantowych
wykazuje siln

polaryzacj

kołow . Intensywno

luminescencji wyra nie ro nie w

+

polaryzacji kołowej prawoskr tnej, σ , zanika natomiast w polaryzacji kołowej
lewoskr tnej, σ-. Polaryzacja kołowa linii wyst puje niezale nie od energii emisji fotonu.
Wykazuj

j

zatem wszystkie kropki kwantowe niezale nie od rozmiaru i składu

chemicznego. Na rysunku 4.8 został wykre lony stopie polaryzacji kołowej w funkcji
pola magnetycznego od zespołu kropek kwantowych z próbki A, który zdefiniowany jest
wzorem (4.2):
=

I
I

( )− I ( )
( )+ I ( )
+

−

+

−

(4.2)

gdzie:
ρ

( )
I( )
I

stopie polaryzacji kołowej

+

całkowita intensywno

fotoluminescencji w polaryzacji

+

−

całkowita intensywno

fotoluminescencji w polaryzacji

−

Rys. 4.8. Stopie polaryzacji kołowej fotoluminescencji z próbki A. Całkowita polaryzacja widma ma
miejsce w polu magnetycznym ~2 T

Stopie

polaryzacji kołowej szybko ro nie po wł czeniu pola magnetycznego.

Całkowita polaryzacja kołowa fotoluminescencji osi gana jest ju w około 2 T. Efekt ten
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jest typowym zjawiskiem w półprzewodnikach półmagnetycznych i stanowi bezpo redni
dowód na to, e no niki w kropkach kwantowych silnie oddziałuj z magnetycznymi
jonami manganu. Obecno

jonów manganu powoduje zwi kszenie si gigantycznego

rozszczepienia Zeemana stanów ekscytonowych w kropkach kwantowych poprzez silne
oddziaływanie wymienne sp-d mi dzy no nikami pasmowymi w kropkach a jonami Mn++.
Przy dostatecznie du ych warto ciach rozszczepienia Zeemana i niskich temperaturach
pomiaru obsadzony jest tylko stan spinowy ekscytonu, w którym spin elektronu wynosi 1/2, a dziury +3/2. Całkowity spin ekscytonu wynosi zatem +1 i rekombinacja promienista
zachodzi w polaryzacji σ+
Gigantyczne

rozszczepienie

Zeemana

stanów

ekscytonowych

w

kropkach

kwantowych daje si równie bezpo rednio zaobserwowa poprzez przesuni cie linii
luminescencyjnych od indywidualnych kropek kwantowych w polu magnetycznym. W
dalszej cz ci pracy skoncentrujemy si wła nie na ewolucji tych linii w funkcji pola
magnetycznego. Na rysunku 4.9 zostały przedstawione dwie takie linie, jedna z próbki A,
w której koncentracja manganu wynosi około 4%, a druga z próbki B, z koncentracj
manganu

o

rz d

wielko ci

mniejsz .

Obydwie

linie

pochodz

z

ogona

niskoenergetycznego widma fotoluminescencyjnego. Mo emy zatem przyj , e rozmiar
obydwu badanych kropek jest podobny, a ró nice w ewolucji kształtu i poło enia linii w
polu magnetycznym wywołane s głównie ró nymi koncentracjami manganu.

Rys. 4.9. Dwie przykładowe linie emisyjne od indywidualnych kropek kwantowych pochodz ce z cz ci
niskoenergetycznej widma w funkcji pola magnetycznego (a) dla próbki A (b) dla próbki B w polaryzacji
kołowej σ+. Wyra nie obserwujemy przesuni cia w stron niskich energii wywołane przez gigantyczne
rozszczepienie Zeemana
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Obydwie linie zachowuj si jako ciowo bardzo podobnie. Wraz ze wzrostem pola
magnetycznego przesuwaj

si

one w stron

ni szych energii, a ich intensywno

+

znacznie ro nie w polaryzacji σ , zanika natomiast w polaryzacji σ-. Jednocze nie
obserwujemy znaczne zaw anie si linii. Ró nice w zachowaniu obydwu linii maj
głównie charakter ilo ciowy. Najistotniejsz i najbardziej widoczn z nich jest warto
przesuni cia w polu magnetycznym. Dla próbki A wynosi ona około 30 meV w 6 T,
podczas gdy dla próbki B zaledwie ~3 meV. eby zbada dokładniej zale no ci poło enia
energetycznego oraz szeroko ci linii w funkcji pola magnetycznego został dopasowany
kształt gaussowski (4.3) do ka dej z tych linii w ró nych polach magnetycznych
y = A exp( −2(

x −xc 2
) )
w

(4.3)

gdzie A jest amplitud linii, xc poło eniem linii, w – szeroko ci linii na wysoko ci
A/exp(0.5) = 0.606 A. W dalszej pracy szeroko ci linii luminescencyjnej b dziemy
nazywa parametr w. Poło enie i szeroko ci linii luminescencyjnych w funkcji pola
magnetycznego dla linii emisyjnych z rysunku 4.9 zostały przedstawione na wykresie
4.10.

Rys. 4.10. Przesuni cie energetyczne i szeroko linii emisyjnych przedstawionych na rys. 4.9 w funkcji
pola magnetycznego wyznaczone przez dopasowanie funkcji Gaussa (4.3). Przesuni cie poło enia
energetycznego daje si opisa funkcj Brillouina, a zaw enie linii w polu magnetycznym spowodowane
jest tłumieniem fluktuacji namagnesowania przez zewn trzne pole magnetyczne. (a) Linia luminescencyjna
z próbki A, koncentracja Mn xMn = 2.7%, temperatura efektywna Teff = 8.4 K na podstawie dopasowania
funkcji Brillouina. (b) Linia emisyjna z próbki B, xMn= 0.3%, Teff = 4.9K
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Przesuni cie energetyczne linii luminescencyjnych w funkcji pola magnetycznego
zachowuje si w sposób do

charakterystyczny dla półprzewodników półmagnetycznych.

We wzgl dnie małych polach jest to zale no

liniowa (do około 2 T), która d y do

wysycenia dla wy szych warto ci pól magnetycznych. Zale no

t daje si opisa przy

u yciu funkcji Brillouina, któr stosuje si do opisu gigantyczne rozszczepienie Zeemana
w kryształach obj to ciowych (rozdz. 1.2).
E = 12 N 0 ( − ) ⋅ x Mn ⋅ S ⋅ BS

g BB
k b Teff

(4.4)

gdzie:
N0α = 0.22 eV, N0β = 0.88 eV całki wymiany s-d i p-d, warto ci przyj te jak dla
kryształu obj to ciowego.
xMn

koncentracja manganu

S = 5/2

długo

BS

funkcja Brillouina

g=2

czynnik Landego dla jonu Mn++

spinu pojedynczego jonu Mn++

µB= 5.78838 10-5 eV/T

magneton Bohra

kb = 8.61739 10-5 eV/K stała Boltzmanna
Teff

temperatura efektywna podsieci manganowej

B

pole magnetyczne
Parametrami dopasowania tej funkcji jest xMn, które odpowiada za warto

przesuni cia w wysyceniu i Teff mówi ca jak szybko to wysycenie jest osi gane. Z
dopasowania wynika, e koncentracja manganu w próbce A wynosi 2.7%, a w próbce B
tylko 0.3%. Odzwierciedla to wy ej wspomniany fakt, e przesuni cie linii emisyjnej w
polu magnetycznym dla próbki A jest o rz d wielko ci wi ksze ni dla próbki B. Warto ci
koncentracji manganu s w du ym stopniu zgodne z naszymi oczekiwaniami na podstawie
parametrów wzrostu, gdzie oszacowano skład manganu na 4% dla próbki A i 0.3% dla
próbki B. Rzeczywisty skład manganu w próbce A mo e by nawet o ~30% wi kszy, ni
uzyskano na podstawie dopasowania funkcj

Brillouina, ze wzgl du na obecno

klasterów manganowych [84,85], które nie maj wpływu na namagnesowanie, a zatem na
gigantyczne rozszczepienie Zeemana. Efekt ten nie ma wi kszego znaczenia dla próbki B
z powodu bardzo małej koncentracji manganu.
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Temperatura efektywna podsieci manganowej Teff wynosi 8.4 K dla próbki A i 4.9 K
dla próbki B. Warto ci te s wi c wyra nie wi ksze ni temperatura pomiaru wynosz ca
2 K. Wzrost ten mo na wytłumaczy wzgl dnie du

moc pobudzania, która prowadzi

do generacji du ej ilo ci no ników pasmowych. Oddziaływanie no ników znajduj cych
si w barierze z jonami manganu wewn trz kropki mo e prowadzi do zwi kszenia
fluktuacji namagnesowania wewn trz kropek kwantowych, a w efekcie do zwi kszenia
temperatury efektywnej podsieci manganowej [68]. Ponadto obserwujemy, e Teff dla
próbki z wi ksz koncentracj manganu jest wyra nie wy sza, pomimo podobnej mocy
pobudzania. Wzrost temperatury efektywnej zwi zany ze zwi kszon

koncentracj

manganu jest dobrze znany w literaturze opisuj cej własno ci kryształów obj to ciowych
CdMnTe i wi e si

z antyferromagnetycznym oddziaływaniem wymiennym (d-d)

mi dzy jonami manganu znajduj cymi si

w pozycji dalszych s siadów [85]. Gdy

koncentracja manganu jest wzgl dnie mała, np., 0.3% jak w próbce B, jony Mn++ znajduj
si daleko od siebie i oddziaływanie to nie odgrywa wi kszej roli. Jednak e dla xMn około
4% nale y oczekiwa , e rednia odległo
mała,

eby pojawiło si

mi dzy jonami Mn++ b dzie wystarczaj co

znacz ce oddziaływanie mi dzy nimi. Oddziaływanie to

„przeszkadza” w ustawianiu spinów jonów Mn++ przez zewn trzne pole magnetyczne i
prowadzi

do

znacznie

wolniejszego

osi gania

energii wysycenia

przez

lini

luminescencyjn w polu magnetycznym. Jego wpływ na poło enie linii luminescencyjnej
jest zatem analogiczny jak zwi kszenie temperatury efektywnej pomiaru.
Dopasowanie funkcji Brillouina do opisu luminescencji z półmagnetycznych kropek
kwantowych jest jednak do

du ym przybli eniem. Funkcja ta dobrze stosuje si do

opisu namagnesowania w kryształach obj to ciowych, a jej zastosowanie zwi zane jest z
du

rozci gło ci funkcji falowej no ników pasmowych (rozdz. 1.2). Warunek ten nie

jest jednak spełniony w przypadku kropek kwantowych, gdzie funkcja falowa ograniczona
jest na obszarze o rozmiarach nanometrycznych. Rachunki uwzgl dniaj ce sko czone
rozmiary kropki kwantowej zostan przeprowadzone w rozdziale 5. Porównanie oblicze
modelowych z danymi do wiadczalnymi przeprowadzone zostanie natomiast w rozdziale
6. Obliczenia te pozwol nam na bardziej ilo ciowe rozwa ania zale no ci poło enia i
szeroko ci linii ekscytonowych w funkcji pola magnetycznego, w szczególno ci na
wyznaczenie liczby jonów Mn++ w danej kropce kwantowej, oraz jej przybli onych
rozmiarów.
Zale no ci szeroko ci linii luminescencyjnych z próbki A i próbki B od pola
magnetycznego zostały przedstawione w dolnej cz ci rysunku 4.10. Obserwujemy, e w
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0 T ich szeroko

wynosi 2.2 meV dla próbki A i 1.5 meV dla próbki B. S one zatem

znacznie szersze ni linie luminescencyjne od niemagnetycznych kropek kwantowych
wykazuj cych typowe szeroko ci 0.1 meV – 0.3 meV [52]. Poszerzenie linii
luminescencyjnych z półmagnetycznych kropek kwantowych odzwierciedla bezpo rednio
termiczne

fluktuacje

namagnesowania

wewn trz

kropki

kwantowej

[32,52,61].

Potwierdzaj to zarówno pomiary w funkcji pola magnetycznego, jak i sam fakt, e w
kropkach kwantowych zwieraj cych wi kszy skład manganu wyst puj
fluktuacje namagnesowania, co przekłada si

wi ksze

na dodatkowe poszerzenie linie, w

porównaniu z kropkami kwantowymi zawieraj cymi mniejszy skład manganu.
W polu magnetycznym obydwie linie luminescencyjne wyra nie zaw aj . Efekt ten
mo na

wytłumaczy

tłumieniem

fluktuacji

namagnesowania

wewn trz

kropek

kwantowych przez zewn trzne pole magnetyczne, które wprowadza porz dek w
ustawienie spinów jonów manganu. W najwy szych badanych polach magnetycznych, to
znaczy w 6 T, linia emisyjna z próbki B (rys. 4.10b) osi ga szeroko ci porównywalne z
szeroko ciami wyst puj cymi w kropkach niemagnetycznych. Odpowiada to sytuacji
wysycenia, gdy prawie wszystkie jony manganu s ustawione przez pole magnetyczne i
fluktuacje namagnesowania nie s ju mo liwe. Osi gni cie wysycenia obserwujemy
równie w zale no ci poło enia linii w funkcji pola magnetycznego, gdzie linia osi ga
swoje maksymalne poło enie.
Silne zaw enie linii luminescencyjnych w polu magnetycznym stanowi dowód na to,
e obserwujemy emisj z pojedynczego obiektu. W innym razie linia nie zaw ałaby si
w takim stopniu, b d te obserwowaliby my jej rozszczepienie w wysokich polach
magnetycznych.
Linie luminescencyjne od kropek kwantowych zawieraj cych wi kszy skład manganu
(próbka A) nie wykazuj tak znacznego zaw enia w funkcji pola magnetycznego. Ich
szeroko

osi ga warto ci około 1 meV w 7 T i jest wci

znacznie wi ksza ni dla

niemagnetycznych kropek kwantowych. Odpowiedzialne za to jest antyferromagnetyczne
oddziaływanie mi dzy jonami Mn++, które „przeszkadza” w ustawianiu momentów
magnetycznych jonów manganu przez pole magnetyczne. Brak obserwacji wysycenia w
zale no ci szeroko ci od pola magnetycznego jest spójny z obserwacj braku wysycenia
poło enie tej linii nawet w 7T.
Wy ej opisana interpretacja szeroko ci linii luminescencyjnych od półmagnetycznych
kropek kwantowych CdMnTe została potwierdzona przez pomiary korelacji fotonów
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przeprowadzonych przez dr Jana Suffczy skiego w Instytucie Fizyki Do wiadczalnej
Uniwersytetu Warszawskiego. Ze wzgl du na długi czas trwania pomiarów brały w nich
udział, oprócz mnie, jeszcze dwie osoby, dr Wojciech Pacuski i dr Łukasz Kłopotowski.
Pomiary wykonane zostały w standardowym układzie Hanburego Brown-Twissa [86,87].
Badania przeprowadzone zostały na kropkach kwantowych CdMnTe, ze składem
manganu ok. 0.3% (próbka B). Próbka zanurzona była w pompowanym helu w
temperaturze 2 K. Zostało jednoznacznie wykazane,

e fotony wysyłane w obr bie

pojedynczej linii luminescencyjnej pomimo wzgl dnie du ej szeroko ci linii wynosz cej
1.5 meV s ze sob silnie skorelowane. W szczególno ci, ródło tych fotonów nie mo e
wysła dwóch fotonów jednocze nie. Jest to własno

typowa dla kropek kwantowych

[88] i oznacza, e kropka kwantowa po wysłaniu jednego fotonu musi zrelaksowa , a
wyemitowanie kolejnego fotonu jest dopiero mo liwe pewnym czasie relaksacji. Tak wi c
nawet przy pobudzaniu ci głym, kropka kwantowa stanowi ródło pojedynczych fotonów,
których emisja oddzielona jest od siebie o czas relaksacji kropki. Na podstawie obserwacji
autokorelacji fotonów na pojedynczych liniach z kropek kwantowych CdMnTe mo emy
wnioskowa , e kropki kwantowe zawieraj ce paramagnetyczne jony Mn++ stanowi
równie

doskonałe

ródło pojedynczych fotonów. Ponadto, linia luminescencyjna

pomimo wzgl dnie du ej szeroko ci pochodzi od pojedynczego emitera, to znaczy od
pojedynczej kropki kwantowej. Gdyby linia pochodziła od co najmniej dwóch kropek
kwantowych, układ ten mógłby wysła dwa fotony jednocze nie, co prowadziłoby do
zaniku korelacji mi dzy fotonami.
W niewielkim polu magnetycznym luminescencja z półmagnetycznych kropek
kwantowych CdMnTe polaryzuje si kołowo (rys. 4.8). Półmagnetyczne kropki kwantowe
mog zatem stanowi

ródło pojedynczych fotonów o dobrze okre lonej polaryzacji

kołowej.
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5 Teoretyczny
opis
emisji
ekscytonowej
półmagnetycznych kropek kwantowych

z

W rozdziale 5 zostanie wprowadzony prosty model teoretyczny, który uwzgl dnia
wpływ rozmiaru kropki kwantowej oraz koncentracji manganu na własno ci magnetooptyczne półmagnetycznej kropki kwantowej CdMnTe. Głównym celem oblicze jest
opisanie zmian kształtu i przesuni cia emisji ekscytonowej z półmagnetycznej kropki
kwantowej w polu magnetycznym. Model teoretyczny zostanie nast pnie wykorzystany
do dokładnej analizy danych do wiadczalnych w rozdziale 6.
W rozdziale 5.1 opisane zostan główne zało enia modelu molekuły spinowej, który
był pocz tkowo stosowany do opisu zwi zanych polaronów magnetycznych w kryształach
obj to ciowych, oraz warunki jego stosowalno ci. W rozdziale 5.2 i 5.3 pokazane b dzie
dostosowanie tego modelu do opisu emisji ekscytonowej z kropki kwantowej CdMnTe.
Rozdział 5.4 po wi cony b dzie wpływowi wybranych parametrów takich jak, pole
magnetyczne, temperatura, rozmiar kropki, oddziaływanie wymienne mangan-mangan, na
kształt i poło enie linii luminescencyjnej.

5.1

Model molekuły spinowej i jego stosowalno

Model molekuły spinowej, zwany równie modelem „muffin tin” lub ( artobliwie)
modelem „boite de camembert” został pocz tkowo wprowadzony do opisu zwi zanych na
domieszkach polaronów magnetycznych w kryształach obj to ciowych [89-92]. W
modelu tym funkcja falowa no nika jest ograniczona przestrzennie i oddziałuje tylko ze
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sko czon liczb jonów magnetycznych (rys. 5.1). Jest to wi c układ analogiczny do
półmagnetycznej kropki kwantowej.

e-

Mn++

Rys. 5.1. Schematyczne przedstawienie zało e modelu molekuły spinowej. Funkcja falowa no nika jest
ograniczona przestrzennie i oddziałuje ze sko czon liczb zlokalizowanych jonów Mn++.

Głównym zało eniem modelu jest przyj cie schodkowego charakteru funkcji
falowych elektronów i dziur w kropce kwantowej. Na pewnym obszarze, wewn trz kropki
kwantowej, funkcja falowa Ψ ( r ) przyjmuje stał warto

i wynosi zero na zewn trz tego

obszaru:

(5.1)

Ze wzgl du na unormowanie funkcji falowej, warto
wynosi

1
V

jej wewn trz kropki kwantowej

, gdzie V jest obj to ci kropki kwantowej.

Przyj cie schodkowego charakteru funkcji falowej jest do

grubym oszacowaniem,

wr cz niemo liwym do zaakceptowania, gdyby my chcieli oblicza struktur elektronow
kropki kwantowej. Jednak e ze wzgl du na to, e interesuj nas wył cznie oddziaływania
magnetyczne, opisane równaniem 5.2, jedyn

konsekwencj

tego zało enia jest

jednakowe oddziaływanie wszystkich jonów manganu znajduj cych si wewn trz kropki
kwantowej z elektronem (lub dziur ), oraz brak tego oddziaływania dla jonów manganu
znajduj cych si poza kropk kwantow . Hamiltonian opisuj cy oddziaływanie wymienne
sp-d zadany jest w postaci Heisenberga :

67

Rozdział 5 Teoretyczny opis emisji ekscytonowej z półmagnetycznych kropek kwantowych

Ĥ =

N Mn
i =1

J sp−d ⋅ Si ⋅ s ⋅ ( R i )

2

(5.2)

gdzie:
Jsp-d

całka wymiany sp-d

Si , s

odpowiednio, spin i-tego jonu Mn++ i spin no nika pasmowego

NMn

liczba jonów Mn++ wewn trz kropki kwantowej

Ri

poło enie i-tego jonu Mn++
Zało enie o jednakowym oddziaływaniu jonów Mn++ z no nikami nie jest spełnione,

je eli przyjmiemy realistyczny kształt funkcji falowych no ników w kropkach
kwantowych. Jony znajduj ce si z brzegu kropki kwantowej b d oddziaływały słabiej z
no nikiem ni jony w rodku kropki kwantowej ze wzgl du na mniejsze przekrycie z
funkcj falow no nika pasmowego. Stosowanie modelu molekuły spinowej uzasadnione
jest jedynie w przypadku kropki kwantowej zawieraj cej wzgl dnie du

liczb jonów

magnetycznych [90]. Mo emy wtedy przyj , e znajduj si one na u rednionej pozycji
wzgl dem rodka kropki, a oddziaływanie wymienne sp-d, nieco ró ne dla ró nych
poło e jonów wewn trz kropki, zostaje zast piona rednim oddziaływaniem dla ka dego
jonu. W przeciwnym razie, gdyby my chcieli u y bardziej realistycznej funkcje falowej
no ników, ni

funkcja schodkowa, do opisu własno ci magnetycznych kropki

zawieraj cej NMn jonów manganu, nale ałoby wprowadza NMn dodatkowych parametrów
opisuj cych pozycj ka dego jonu wewn trz kropki (oraz co najmniej jeden parametr
opisuj cy rozmiar kropki). Zamiast tego wprowadzamy tylko dwa parametry, redni
koncentracj jonów wewn trz kropki kwantowej, xMn i rozmiar kropki.
Nale y postawi

sobie zatem pytanie, kiedy mo emy stosowa

model molekuły

spinowej u redniaj cy oddziaływania wewn trz kropki kwantowej. Temat ten został
podj ty w pracy Golnika i Spałka [90]. Zastało pokazane, e obliczenia w modelu
molekuły spinowej dla NMn ≥ 8 s

spójne z innym modelem opisuj cym polarony

magnetyczne przy zało eniu wodoropodobnej funkcji falowej elektronu typu ‘s’, oraz
ci głych zmian namagnesowania [93]. Ponadto model molekuły spinowej jest równie
spójny z innym modelem, Warnocka-Wolffa [94], ale tylko w przypadku braku
oddziaływania wymiennego Mn-Mn.
Podsumowuj c, model molekuły spinowej jest dobrze stosowalny dla

NMn ≥ 8,

podczas gdy dla mniejszych NMn nale y traktowa wyniki oblicze bardziej w sposób
jako ciowy, a nie ilo ciowy. Du

68

jego zalet jest mo liwo

przeprowadzenia oblicze

Rozdział 5 Teoretyczny opis emisji ekscytonowej z półmagnetycznych kropek kwantowych

przy uwzgl dnieniu sko czonych rozmiarów kropki kwantowej, co było niemo liwe przy
zastosowaniu standartowych przybli e stosowanych do opisu własno ci obj to ciowych
półprzewodników półmagnetycznych, czyli przybli enia pola redniego i przybli enia
kryształu wirtualnego. Zdecydowan

wad

modelu jest natomiast brak mo liwo ci

wzi cia pod uwag poło enia jonów Mn wewn trz kropki kwantowej.
Obliczenia uwzgl dniaj ce ró ne poło enia jonów Mn++ wewn trz kropki kwantowej
zostały przeprowadzone przez J. Fernandez-Rossier [95] dla NMn= 3. Jednak e, według
tego autora, ju

dla NMn= 5, byłyby one niemo liwe ze wzgl du na mał

moc

obliczeniow dzisiejszych komputerów [96].
Drugim zało eniem, które trzeba zrobi

przy opisie luminescencji z kropek

kwantowych CdMnTe przy u yciu modelu molekuły spinowej, dotyczy formowania si
polaronów magnetycznych w tych strukturach. Jak zostało ju opisane w rozdziale 2.2,
jest ono mo liwe jedynie wtedy, gdy czas formowania si polaronu magnetycznego jest
znacznie krótszy od czasu ycia ekscytonów w kropce kwantowej. W przeciwnym razie,
ustawianie momentów magnetycznych przez spin no ników pasmowych jest przerwane
przez rekombinacj ekscytonu. W przypadku kropek kwantowych CdMnTe/Zn0.8Cd0.2Te
badanych w tej pracy czas

ycia ekscytonu wynosi typowo 300 ps – 400 ps w

temperaturach od 2 K do 50 K. Czas tworzenia si polaronów magnetycznych został
natomiast zmierzony dla kropek kwantowych CdMnSe i wynosi 125 ps –170 ps w
temperaturach od 2 K do 25 K [70]. Uzasadnione jest zatem zało enie o formowaniu si
polaronów magnetycznych w badanych kropkach kwantowych w tym zakresie
temperatur.

5.2

Dostosowanie modelu do opisu emisji z kropek kwantowych

Najistotniejsza zmiana wprowadzona przeze mnie do opisu emisji ekscytonowej z
kropek kwantowych zwi zana jest z rozszczepieniem wierzchołka pasma walencyjnego w
kropkach kwantowych, które spowodowane jest obni eniem symetrii układu poprzez
płaski, cylindryczny kształt kropek kwantowych [63], oraz napr eniami wyst puj ce w
tych strukturach [64,65]. Jak ju

zostało wspomniane w rozdziale 2.2.5, w stanie

podstawowym rzut spinu dziury wynosi ± 3/2 (bez zewn trznego pola magnetycznego) i
ustawiony jest równolegle lub antyrównolegle do kierunku wzrostu próbki. W pomiarach
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fotoluminescencji obserwujemy zatem emisj ekscytonów ci kodziurowych [32,34], przy
czym spin elektronu mo e by ustawiony w dowolnym kierunku.
Przy opisie emisji ekscytonowej z kropki kwantowej stanem pocz tkowym jest układ
zło ony z elektronu i ci kiej dziury oddziałuj cych z pewn sko czon liczb jonów
Mn++, stan ko cowy zło ony jest natomiast tylko z układu jonów Mn++, co zostało
schematycznie pokazane na rysunku 5.2. Przyjmujemy ponadto,

e jony Mn++ nie

zmieniaja swojego momentu spinowego podczas rekombinacji ekscytonu.

Rys. 5.2. (a) Stan pocz tkowy przej cia optycznego polegaj cego na rekombinacji ekscytonu zło ony jest z
układu elektronu i dziury ci kiej i sko czonej liczby jonów Mn++ (b) Stan ko cowy opisany jest przez
‘pust ’ kropk kwantow zadan poprzez układ jonów Mn++ bez no ników.

Hamiltonian stanu pocz tkowego zadany jest przez wzór (5.3) składaj cy si z sze ciu
członów. Opisuj one kolejno: oddziaływanie wymienne s-d spinu elektronu ze spinem
jonów Mn++, oddziaływanie wymienne p-d spinu dziury ze spinem jonów Mn++, oraz
bezpo redni wpływ pola magnetycznego na spin jonów Mn++, spin elektronu, oraz spin
dziury. Zaniedbujemy natomiast oddziaływanie wymienne elektron-dziura.
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elektron
z Mn++

``

dziura
z Mn++

N 0 x Mn
N x
S ⋅ s + 0 Mn Ŝ Z ⋅ ĵZ + g
N Mn
3N Mn

Ĥ I =

pole B
z elektr.

pole B
z Mn++

B BŜ Z

+ ge

B Bŝ Z

pole B
z dziur

+ g hh

ˆ

B BjZ

(5.3)

gdzie:
N0α = 0.22 eV, N0β = -0.88 eV całki wymiany s-d i p-d, warto ci przyj te jak dla
kryształu obj to ciowego
xMn

koncentracja manganu

NMn

liczba jonów Mn wewn trz kropki kwantowej

B

pole magnetyczne prostopadłe do powierzchni próbki

S=

N Mn
i

Si

operator całkowitego spinu jonów Mn++

Si

operator spinu i-tego jonu Mn++

Ŝ Z

operator rzutu całkowitego spinu jonów Mn na kierunek
wzrostu próbki

s

operator spinu elektronu

ˆj
Z

operator rzutu spinu dziury na kierunek pola
magnetycznego

g = 2, ge=1.6, ghh=0
B

= 0.057884meV / T

czynnik Landego dla manganu, elektronu i dziury [97]
magneton Bohra

Warto ci własne operatorów spinowych S 2 , Ŝ Z , s 2 , s Z , j 2 , jZ zadane s odpowiednio
przez liczby kwantowe S, ms, s, me, j, mj, które mog przyjmowa nast puj ce warto ci
liczbowe:
S = 0, 1,...,5/2 NMn dla parzystych NMn
S = 1/2, 3/2,...,5/2 NMn dla nieparzystych NMn.
ms= S, S-1,…,-(S-1),-S
s = 1/2, me = ±1/2
j = 3/2, mj = ±3/2, przy czym nie uwzgl dniamy dziur lekkich, mj = ±1/2.
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Wyznaczenie całkowitego spinu układu jonów manganu S poprzez sumowanie
poszczególnych spinów jonów manganu jest mo liwe jedynie dzi ki zało eniu o ich
jednakowym oddziaływaniu z no nikami. Natomiast NMn wyst puj ce w mianowniku
wyra e opisuj cych oddziaływanie wymienne sp-d wynika z unormowaniem funkcji
falowej no ników ograniczonej przestrzennie przez obj to
zwi kszali w niesko czono

kropki. Je eli b dziemy

rozmiar kropki kwantowej, to nasze obliczenia b d

równowa ne obliczeniom w przybli eniu pola

redniego i kryształu wirtualnego,

stosowanym dla kryształów obj to ciowych. Pokazuje to proste przej cie pokazane we
wzorze (5.4) dla pierwszego członu z hamiltonianu (5.3).
Ĥ =

N 0 x Mn
N Mn

N Mn
i

S jest warto ci

N Mn →∞
Si ⋅ s 
→

N 0 x Mn
N Mn S s = N 0 x Mn S s
N Mn

(5.4)

redni spinu jonów Mn++

Ostateczny wzór w wyra eniu (5.4) jest analogiczny do wzoru (1.2), stosowanego do
opisu namagnesowania w obj to ciowych półprzewodnikach półmagnetycznych.
Funkcje własne operatorów spinowych
odpowiednio

S, m s , s, m e , j, m j

(S 2 , Ŝ Z ), ( s 2 , s Z ), ( j 2 , jZ )

oznaczamy

przy czym iloczyn tych funkcji oznaczamy

S, m s , s, m e , j, m j .

Je eli zadziałamy funkcjami falowymi z bazy S, m s , s, m e , j, m j na hamiltonian (5.3)
nie otrzymamy macierzy diagonalnej, ze wzgl du na pierwszy człon w tym wzorze
opisuj cy oddziaływanie wymienne s-d elektronu z jonami Mn++. Miesza on stany
spełniaj ce nast puj ce warunki:

m′s + m′e = m s + m e
m′j = m j

(5.5)

S′ = S
Mieszanie stanów spowodowane jest poprzez spin elektronu, który mo e by
ustawiony w dowolnym kierunku, w przeciwie stwie do spinu dziury, który mo e by
ustawiony w kierunku wzrostu próbki, b d te przeciwnie do niego.
Elementy diagonalne macierzy przyjmuj posta :
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Ĥ I

=

N 0 x Mn
N x
m s m e + 0 Mn m s m j + g
N Mn
3N Mn

B Bm s

+ ge

B Bm e

+ g hh

B Bm j

(5.6)

Elementy pozadiagonalne spełniaj ce warunki 5.5 wynosz natomiast:
S, m s , s,− 1 2 , j, m j Ĥ I S, m s − 1, s, 1 2 , j, m j = −

N 0 x Mn
2 N Mn

S, m s − 1, s, 1 2 , j, m j Ĥ I S, m s , s,− 1 2 , j, m j = −

(S − m s + 1)(S + m s )
2S + 1

N 0 x Mn
2 N Mn

(5.7)

(S − m s + 1)(S + m s )
2S + 1

W zwi zku z tym obliczenie warto ci własnych hamiltonianu (5.3) sprowadza si do
diagonalizacji szeregu macierzy 2 x 2 z elementami pozadiagonalnymi mieszaj cymi stan
zadany przez ms i me=-1/2 ze stanem zadanym przez ms-1 i me=1/2, przy takich samych
pozostałych liczbach kwantowych.
Stan ko cowy przej cia optycznego (po rekombinacji ekscytonu) zło ony jest z pustej
kropki kwantowej, w której jony Mn++ oddziałuj

tylko z polem magnetycznym.

Hamiltonian tego układu wynosi:
Ĥ F = g

(5.8)

B BS Z

Funkcje własne tego hamiltonianu s w postaci S, m s ,0 , gdzie 0 oznacza, e mamy
do czynienia z kropk kwantow bez no ników. Energie własne tego układu wynosz
S, m s ,0 Ĥ F S, m s ,0 = g

5.3

B Bm s

(5.9)

Jak modeluje si kształt linii emisyjnej?

W poprzednim rozdziale opisali my, jak wyznaczy energi stanu pocz tkowego i
ko cowego przej cia optycznego polegaj cego na rekombinacji pary elektron-dziura
znajduj cych si w kropce kwantowej zawieraj cej sko czon liczb jonów manganu.
Ostatecznym wynikiem oblicze , do którego d ymy, jest jednak obliczenie kształtu linii
luminescencyjnej z pojedynczej kropki kwantowej CdMnTe w zale no ci od pola
magnetycznego i temperatury pomiaru. W tym celu nale y wyznaczy g sto

stanów

energetycznych, oraz ich obsadzenie w stanie pocz tkowym i ko cowym przej cia
optycznego. G sto

stanów energetycznych zadana jest głównie przez degeneracj

stanów własnych zwi zan

z wieloma mo liwo ciami ustawienia si

magnetycznych jonów manganu daj cych t sam warto

momentów

całkowitego spinu S.
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Kształt widma luminescencyjnego otrzymuje si w trzech krokach przedstawionych na
rysunku 5.3. Ka dy z nich wymaga wprowadzenia jednego parametru. Wprowadza si
zatem kolejno: NMn liczb jonów Mn++ w kropce kwantowej, xMn redni koncentracj
manganu w kropce, Te temperatur

efektywn

manganu. Ten ostatni parametr w

odró nieniu od Teff wyst puj cego w definicji funkcji Brillouina (patrz wzór (4.4)) nie
uwzgl dnia wpływu oddziaływania antyferromagnetycznego mi dzy jonami manganu, co
zostanie dokładniej przedyskutowane w rozdziale 5.4.4 oraz w rozdziale 6.2.

Rys. 5.3. Trzy kroki do uzyskania widma luminescencyjnego z pojedynczej półmagnetycznej kropki
kwantowej na podstawie modelu molekuły spinowej. (a) Wyznaczenie czynnika kombinatorycznego
okre laj cego na ile sposobów mo liwe jest uzyskanie całkowitego momentu spinu S przez zło enie NMn
momentów magnetycznych jonów Mn++ o spinie 5/2, NMn=10 (b) G sto ci stanów, zadana przez ten
czynnik kombinatoryczny; energia obliczona na podstawie równania (5.3) (c) Widmo luminescencyjne,
otrzymane poprzez uwzgl dnienie obsadze stanów energetycznych przed i po rekombinacji ekscytonu oraz
polaryzacyjnych reguł wyboru.

Pierwszym krokiem jest wyznaczenie liczby mo liwych ustawie NMn jonów Mn++ o
spinie 5/2, które prowadz do uzyskania całkowitego spinu S. Na rysunku 5.3a pokazany
został przykład dla NMn=10. Całkowity spin S mo e przyjmowa warto ci od 0 do
5/2⋅NMn = 25. Maksymaln warto

spinu 25 mo na osi gn

tylko na jeden sposób, gdy

wszystkie spiny ustawione s równolegle do siebie. Jak zostało pokazane na rysunku 5.3a,
pozostała zale no

liczby mo liwych ustawie momentów spinowych jonów manganu,

g(S), w funkcji ich całkowitego spinu, S, opisana jest w dobrym przybli eniu rozkładem
gaussowskim z maksimum dla S = 5.
Drugim krokiem jest wyznaczenie g sto ci stanów przed i po rekombinacji ekscytonu.
Energie układu przed i po rekombinacji ekscytonu przy ró nych ustawieniach jonów
manganu oblicza si przy u yciu hamiltonianów (5.3) i (5.8). Poniewa S jest dobrze
okre lon liczb kwantow zarówno w stanie pocz tkowym jak i w stanie ko cowym
przej cia optycznego, to czynnik kombinatoryczny g(S), wyznacza g sto
74
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przed i po rekombinacji ekscytonu. W przypadku, gdy nie ma zewn trznego pola
magnetycznego, to stany własne hamiltonianów 5.3 i 5.8 s dodatkowo zdegenerowane ze
wzgl du na rzut spinów na o kwantyzacji. Przy obliczeniu energii własnych hamiltonianu
(5.3) konieczne jest wprowadzenie drugiego parametru, xMn,

redniej koncentracji

manganu w kropce kwantowej. Znaj c NMn i xMn mo emy wyznaczy liczb kationów
które definiuj kropk kwantow , Nkat, poniewa xMn=NMn/Nkat.
Na rysunku 5.3b kontynuujemy nasz przykład, w którym przyj li my NMn= 10.
Wprowadzamy teraz drugi parametr opisuj cy rozmiar kropki kwantowej Nkat = 3300 (lub
xMn= 10/3300 ≈ 0.003). G sto

stanów na rysunku 5.3b zło ona jest z dwóch maksimów

dla 1 meV i –1meV. Zwi zane s one z dwoma mo liwymi ustawieniami spinu elektronu,
równolegle lub przeciwnie, wzgl dem całkowitego spinu jonów Mn++.
W trzecim kroku, po uwzgl dnieniu obsadzenia stanów energetycznych układu przed i
po rekombinacji ekscytonu otrzymujemy kształt linii luminescencyjnej z indywidualnej
kropki kwantowej CdMnTe. Zakładamy przy tym, e obsadzenie stanów energetycznych
zadane jest przez czynnik Boltzmanna, exp(EI / kb Te), gdzie EI jest energi układu, Te jest
temperatur efektywn pomiaru b d c trzecim parametrem wprowadzonym do modelu, a
kb - stał Boltzmanna, kb = 0.08617 meV/K. Zało enie to wynika z opisanego w rozdziale
2.2.8 faktu, e czas osi gni cia równowagi termodynamicznej układu zło onego z jonów
manganu, oraz pary elektron-dziura, czyli czas formowania si polaronu magnetycznego,
jest znacznie krótszy ni czas rekombinacji pary elektron-dziura w kropce kwantowej.
Energi przej cia optycznego obliczamy zakładaj c, e układ jonów Mn++ nie zmienia
si podczas rekombinacji ekscytonu. Liczby kwantowe S, ms s zatem takie same przed i
po rekombinacji ekscytonu. Ponadto uwzgl dniamy reguły wyboru dla przej
optycznych. Je eli w stanie pocz tkowych znajduje si ekscyton zło ony z elektronu i
dziury ze spinami me=-1/2 i mj=3/2 rekombinacja zachodzi w polaryzacji σ+, je eli
natomiast me=1/2 i mj=-3/2 rekombinacja zachodzi w polaryzacji σ-.
Widmo luminescencji pokazane na rysunku 5.3c otrzymujemy poprzez wykonanie
sumy po wszystkich mo liwych ustawieniach spinu jonów manganów, S, ms dla kropki
kwantowej zawieraj cej 10 jonów manganu i zło onej z 3300 miejsc kationowych. Ka d
emisj zwi zan z poszczególnym ustawieniem jonów Mn poszerzamy funkcj Lorentza o
szeroko ci 0.3 meV, typowej dla linii luminescencyjnych z niemagnetycznych kropek
kwantowych. Wprowadzamy przy tym trzeci parametr, Te, temperatur efektywn jonów
Mn++. Na rysunku 5.3c, Te jest równa 5 K.
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Podsumowuj c, za pomoc 3 parametrów, xMn, koncentracji jonów Mn w kropce
kwantowej, rozmiaru kropki kwantowej zadanej przez Nkat, liczb kationów definiuj cych
kropk , oraz Te, temperaturze efektywnej podsieci manganowej, jeste my w stanie opisa
emisj ekscytonow z kropki kwantowej CdMnTe. Stosowany model ma zatem jeden
parametr wi cej ni w przypadku opisu namagnesowania w kryształach obj to ciowych rozmiar kropki kwantowej.

5.4

Wpływ ró nych parametrów na kształt linii emisyjnej

W rozdziale 5.3 pokazałem, jak obliczy

kształt linii luminescencyjnej od

indywidualnej kropki kwantowej. Teraz chciałbym krótko przedyskutowa wpływ kilku
czynników takich jak: pole magnetyczne, rozmiar kropki, temperatura, koncentracja
manganu oraz siła oddziaływania wymiennego d-d mi dzy jonami manganu, na
przewidywania teoretyczne dotycz ce kształtu i poło enia energetycznego linii emisyjnej
z półmagnetycznej kropki kwantowej.
5.4.1 Pole magnetyczne

Wpływ pola magnetycznego na kształt linii emisyjnej zostanie pokazany na
przykładzie kropki kwantowej zło onej z 3300 miejsc kationowych, z zawarto ci
manganu wynosz c

xMn= 0.003 (NMn= 10), w temperaturze 5 K. Wszystkie te trzy

parametry s parametrami realistycznymi, zbli onymi do parametrów wyst puj cych dla
próbki B, rozdział 4.2. Oczekujemy zatem uzyska podobne zale no ci jak na rysunku
4.9b.
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Rys. 5.4. Zmiana kształtu linii luminescencyjnej w funkcji pola magnetycznego na podstawie oblicze w
modelu molekuły spinowej dla kropki kwantowej zło onej z 3300 miejsc kationowych i rednim składzie
Mn równym 0.00303, co odpowiada 10 jonom Mn++ wewn trz kropki, oraz temperaturze pomiaru Te= 5 K.

Zale no

kształtu i poło enia linii luminescencyjnej w polaryzacji σ+ w polach

magnetycznych do 6T przedstawia rysunek 5.4. Jest ona jako ciowo bardzo podobna do
eksperymentalnie zmierzonej ewolucji linii luminescencyjnych w polu magnetycznym
przedstawionych na rysunku 4.9. Obserwujemy, e poło enie linii przesuwa si w stron
ni szych energii, za co odpowiedzialne jest gigantyczne rozszczepienie Zeemana stanów
ekscytonowych. Obliczenia przewiduj ponadto, e szeroko

linii luminescencyjnej,

która odzwierciedla fluktuacje namagnesowania wewn trz kropki kwantowej, zaw a si
znacznie od 1.75 meV w 0 T do 0.8 meV w 6 T. Efekt ten tłumaczy si tłumieniem
fluktuacji namagnesowania poprzez ustawianie spinów jonów Mn++ w zewn trznym polu
magnetycznym. Ponadto, intensywno

luminescencji wzrasta dwukrotnie w polaryzacji

σ+ w polach magnetycznych od 0 T do 1 T. Powy ej 1 T wzrost intensywno ci maksimum
luminescencji spowodowany jest zaw aniem si

linii luminescencyjnej przy stałej

całkowitej intensywno ci luminescencji.
Wyniki oblicze s bardzo zbli one do obserwacji eksperymentalnych opisanych w
rozdziale 4.2. Dokładna procedura dopasowania modelu molekuły spinowej do danych
do wiadczalnych zostanie opisana w rozdziale 6.
Na szczególn uwag zasługuje fakt, e maksimum luminescencji w 0 T nie znajduje
si w energii 0 meV. Jest ono przesuni te w stron ni szych energii o 1.7 meV. Efekt ten
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zwi zany jest z formowaniem si

polaronu magnetycznego w kropce kwantowej

CdMnTe. W skutek oddziaływania wymiennego sp-d pary elektron-dziura ze sko czon
liczb jonów Mn++ pojawia si pewien porz dek w ustawieniu spinów jonów Mn++, z
którego wynika niezerowe wewn trzne pole magnetyczne nawet w przypadku braku
zewn trznego pola magnetycznego. Efekt ten powoduje zysk energetyczny, nazywany
energi wi zania polaronu magnetycznego, który uwidacznia si jako przesuni cie si linii
luminescencyjnej w stron ni szych energii w 0 T.
5.4.2 Rozmiar kropki kwantowej

Na rysunku 5.5 zostały wykre lone przesuni cia energetyczne oraz szeroko ci linii
luminescencyjnych w funkcji pola magnetycznego dla trzech kropek kwantowych
CdMnTe o dokładnie takiej samej zawarto ci manganu, xMn= 0.003, przy takiej samej
temperaturze efektywnej pomiaru, Te = 5K i tylko jednym ró ni cym si parametrze,
rozmiarze kropki kwantowej.

Rys. 5.5. (a) Przesuni cia energetyczne, oraz (b) szeroko ci linii obliczone dla trzech kropek kwantowych o
tych samych xMn = 0.003, Te = 5K i trzech ró nych Nkat=3300, 5000, 10000. Kropki te zawieraj wi c
odpowiednio 10, 15 i 30 jonów Mn++. Czerwona linia w cz ci (a) odpowiada obliczeniom w przybli eniu
pola redniego i kryształu wirtualnego dla kryształu obj to ciowego

Na rysunku 5.5a obserwujemy, e wszystkie linie wykazuj dokładnie tak sam
warto

przesuni cie wysycenia we wzgl dnie wysokich polach magnetycznych

niezale nie od rozmiaru kropki. Jedynym parametrem odpowiedzialnym za to
przesuni cie jest zatem rednia zawarto
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si natomiast we wzgl dnie małych polach magnetycznych, a w szczególno ci w 0 T.
Zwi zane s one z formowaniem si polaronu magnetycznego. We wzgl dnie małych
kropkach kwantowych oczekujemy zwi kszenia si

energii wi zania polaronu

magnetycznego. Spowodowane jest to zwi kszeniem przekrycia funkcji falowej elektronu
i dziury z jonami Mn++ poprzez ograniczenie kwantowe, co w konsekwencji prowadzi do
wzrostu energii oddziaływania wymiennego sp-d i zwi kszenia si wewn trznego pola
magnetycznego w 0 T.
Wraz ze wzrostem rozmiaru kropki kwantowej obliczenia w modelu molekuły
spinowej zbli aj si asymptotycznie do rachunków przeprowadzonych w przybli eniu
pola

redniego i kryształu wirtualnego stosowanych dla kryształów obj to ciowych

(czerwona linia na rysunku 5.5a).
Obliczenia

w

modelu

molekuły

spinowej

przewiduj ,

e

szeroko

linii

luminescencyjnych powinna zwi ksza si wraz ze zmniejszaniem si rozmiaru badanej
kropki kwantowej (rys. 5.5b). Odpowiedzialne za to jest ponownie zwi kszenie energii
oddziaływania wymiennego sp-d we wzgl dnie małych kropkach kwantowych. Powoduje
ono, e fluktuacje namagnesowania wyst puj ce w kropce kwantowej przekładaj si na
wi ksz szeroko

spektraln linii. Dzieje si tak pomimo tego, e we wzgl dnie małych

kropkach kwantowych znajduje si wzgl dnie mała liczba jonów Mn++ przy takiej samej
koncentracji manganu. Mo na by było wi c oczekiwa

wi kszych fluktuacji

namagnesowania w wi kszych kropkach kwantowych.
5.4.3 Temperatura

Wpływ efektywnej temperatury pomiaru, Te, na zmian poło enia i kształtu linii
luminescencyjnej w funkcji pola magnetycznego pokazuje rysunek 5.6.
Na rysunku 5.6a, obserwujemy, e wraz ze wzrostem pola magnetycznego poło enie
linii luminescencyjnej osi ga wysycenie znacznie szybciej w ni szych temperaturach ni
w wy szych temperaturach. Efekt ten jest dobrze znany z pomiarów przeprowadzonych
na kryształach obj to ciowych CdMnTe [98] i oznacza, e termiczne fluktuacje spinów
Mn++ „przeszkadzaj ” w ustawianiu si momentów spinowych jonów manganu przez
zewn trzne pole magnetyczne. W zwi zku z tym, w wy szych temperaturach zale no
poło enia linii emisyjnej w funkcji pola magnetycznego staje si bardziej płaska (linia
niebieska na rysunku 5.6a), a wysycenie (tzn. ustawienie wszystkich spinów Mn++ przez
pole magnetyczne) osi gane jest w znacznie wy szych polach magnetycznych.
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Wzrost temperatury pomiaru powoduje ponadto zanikanie polaronów magnetycznych.
Na

rysunku

5.6a,

obserwujemy

zmniejszanie

si

energii

wi zania

polaronu

magnetycznego w 0 T wraz ze wzrostem temperatury.

Rys. 5.6. (a) Przesuni cie energetyczne oraz (b) szeroko
linii luminescencyjnej w funkcji pola
magnetycznego w czterech ró nych temperaturach, 3K, 5K, 7K, 9K, dla kropki kwantowej ze składem
manganu xMn=0.003 i liczb kationów Nkat=5000, (NMn=15)

Wzrost fluktuacji namagnesowania spowodowany wzrostem temperatury widoczny
jest bezpo rednio na rysunku 5.6b przedstawiaj cym szeroko ci linii luminescencyjnych
w

ró nych

temperaturach

w

funkcji

luminescencyjnych znacznie zwi kszaj

si

pola

magnetycznego.

Szeroko ci

linii

wraz ze wzrostem temperatury. Ponadto

obserwujemy, e dla Te = 3 K, w polach magnetycznych powy ej 3 T szeroko

linii

wyra nie d y do wysycenia si , to znaczy, do osi gni cia swojej minimalnej warto ci
typowej dla niemagnetycznych kropek kwantowych, zadanej w modelu jako 0.3 meV
(rozdz. 5.3). W przypadku, gdy Te = 9 K znajdujemy si natomiast daleko od warto ci
wysycenia nawet w najwy szych polach magnetycznych, dla których zostały
przeprowadzone obliczenia.
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5.4.4 Antyferromagnetyczne oddziaływanie wymienne Mn-Mn

Ciekawym zagadnieniem jest wpływ oddziaływania wymiennego d-d mi dzy jonami
Mn++ na własno ci magneto-optyczne kropek kwantowych CdMnTe. Oddziaływanie to
odgrywa znacz c rol dopiero wtedy, gdy jony Mn++ znajduj si wystarczaj co blisko
siebie. W przypadku obj to ciowego CdMnTe ma to miejsce dopiero przy składach
manganu powy ej 1% [85,99,100]. Oddziaływanie wymienne Mn-Mn uwzgl dnia si w
modelu molekuły spinowej poprzez dodanie członu w postaci (5.10) do hamiltonianu
stanu pocz tkowego (wzór 5.3) i ko cowego (wzór 5.8) przej cia optycznego [90].

(

)

Ĥ d −d = 12 J d−d S2 − N Mn (25 (25 + 1))
gdzie Jd-d jest u rednion

całk

wymiany mi dzy jonami Mn++, a

(5.10)
5
2

jest spinem

pojedynczego jonu Mn++.
Warto ci, które mo e przybiera całka wymiany Jd-d mo na oszacowa na podstawie
danych do wiadczalnych uzyskanych dla obj to ciowego CdMnTe. Całka wymiany dla
jonów Mn++ znajduj cych si w pozycji najbli szych s siadów wynosi 6.2 K/kb (kb =
0.08617 meV/K stała Boltzmanna) [101], podczas gdy dla nast pnych s siadów wynosi
tylko 1.9 K/kb [102]. Spiny jonów Mn++ w pozycji najbli szych s siadów ustawione s
antyferromagnetycznie wzgl dem siebie w polach magnetycznych poni ej 12T i nie maj
wpływu na obserwowane zjawiska magneto-optyczne. Poniewa

dla koncentracji

manganu wynosz cej kilka procent, znalezienie si jonów Mn++ w pozycji nast pnych
s siadów jest najbardziej prawdopodobne, i nie bierzemy pod uwag jonów znajduj cych
si w pozycji najbli szych s siadów, rozs dne jest zało enie warto ci Jd-d wynosz cej
nieco poni ej 1.9 K/kb, ale nie odbiegaj ce znacznie od tej warto ci.
Wpływ oddziaływania Mn-Mn na zmian poło enia energetycznego i szeroko ci linii
luminescencyjnych pokazany jest na rysunku 5.7. Porównujemy na nim wyniki oblicze
dla kropki kwantowej CdMnTe zawieraj cej 2.6% manganu uwzgl dniaj c oddziaływanie
mi dzy jonami, z sytuacj , gdy oddziaływanie mi dzy jonami jest „wył czone”.
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Rys. 5.7. Obliczenia (a) poło enia linii luminescencyjnej i (b) szeroko ci linii z uwzgl dnieniem
oddziaływania Mn-Mn i przy „wył czonym” oddziaływaniu mi dzy jonami Mn dla kropki kwantowej
CdMnTe z xMn = 2.6%, Nkat = 6300 (NMn = 170)

Na rysunku 5.7a obserwujemy, e przesuni cie wysycenia nie zale y od warto ci
oddziaływania mi dzy jonami manganu i wynosi 35 meV. Jest ono zadane tylko poprzez
efektywn koncentracj manganu, xMn = 0.026. W obliczeniach u ywamy efektywnej
koncentracji manganu, która nie uwzgl dnia par jonów manganu znajduj cych si w
pozycji najbli szych s siadów wzgl dem siebie. Jak ju zostało wcze niej wspomniane,
nie maj one wkładu do badanych efektów magneto-optycznych.
Znacznie zmienia si natomiast warto

pola magnetycznego, w którym wysycenie

zostaje osi gni te. Kiedy uwzgl dnimy antyferromagnetyczne oddziaływanie pomi dzy
jonami Mn++, wysycenie osi gane jest du o wolniej ni

w przypadku braku tego

oddziaływania. Efekt ten zaobserwowano ju w kryształach obj to ciowych [77,99], gdzie
oddziaływanie mi dzy jonami prowadzi do wzrostu efektywnej temperatury podsieci
manganowej. Wynik ten daje si

wyja ni

intuicyjnie, wyobra aj c sobie,

e

oddziaływanie mi dzy jonami „przeszkadza” w ustawianiu jonów Mn przez zewn trzne
pole magnetyczne.
Jednocze nie obserwujemy, e przesuni cie energetyczne w 0 T zwi zane z energi
formowania si

polaronu magnetycznego znacznie zmniejsza si

w obecno ci

oddziaływania Mn-Mn. Oznacza to, e spontaniczne ustawienie jonów Mn++ wewn trz
kropki kwantowej poprzez oddziaływanie wymienne ze spinem pary elektron-dziura
zostaje tak e utrudnione przez oddziaływanie Mn-Mn.
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Wpływ antyferromagnetycznego oddziaływania mi dzy jonami manganu na fluktuacje
namagnesowania przedstawia rysunek 5.7b. Szeroko
uwzgl dnieniu oddziaływania Mn-Mn zmniejsza si

linii luminescencyjnej po
tylko dwukrotnie w polach

magnetycznych od 0 T do 7 T, podczas gdy bez uwzgl dnienia tego oddziaływania
spodziewamy si a czterokrotnego zaw enia linii. Odzwierciedla to wy ej wspomniany
efekt „utrudniania” ustawiania si
obserwujemy, e szeroko
wzgl du na obecno

jonów manganu w polu magnetycznym. Ponadto

linii luminescencyjnej w 0 T wyra nie zmniejsza si ze

oddziaływania Mn-Mn, co oznacza, e oddziaływanie to efektywnie

tłumi fluktuacje namagnesowania w 0 T.
Ten ostatni efekt odró nia wpływ antyferromagnetycznego oddziaływania Mn-Mn od
wpływu temperatury efektywnej pomiaru na ewolucj linii luminescencyjnej w polu
magnetycznym. Przy zwi kszeniu temperatury pomiaru oczekujemy zwi kszenia
fluktuacji namagnesowania w kropce kwantowej i poszerzenia linii luminescencyjnej.
Podsumowanie

Do teoretycznego opisu ewolucji emisji ekscytonowej od półmagnetycznej kropki
kwantowej CdMnTe w polu magnetycznym w modelu molekuły spinowej potrzebne s
tylko trzy parametry: koncentracja manganu w kropce, xMn, temperatura efektywna, Te i
rozmiar kropki zadany przez Nkat. Koncentracja manganu w kropce, xMn, odpowiada za
warto

gigantycznego rozszczepienia Zeemana stanów ekscytonowych w kropce

kwantowej i opisuje przesuni cie linii luminescencyjnej w warunkach wysycenia, to
znaczy w sytuacji, kiedy wszystkie spiny jonów Mn++ ustawione s

przez pole

magnetyczne. Temperatura efektywna pomiaru, Te, opisuje jak szybko wysycenie zostanie
osi gni te wraz ze wzrostem pola magnetycznego. Rozmiar kropki kwantowej natomiast,
zadany w modelu przez Nkat, liczb

kationów, z których uformowana jest kropka

kwantowa, odpowiada za efekt tworzenia si polaronu magnetycznego i jego energi
wi zania. Wraz ze zmniejszaniem rozmiaru kropki kwantowej ro nie energia
oddziaływania wymiennego sp-d poprzez zwi kszenia przekrycia funkcji falowych
no nika z jonami manganu. Prowadzi to do zwi kszenia energii wi zania polaronu
magnetycznego.
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6 Porównanie modelu z wynikami do wiadczalnymi
W rozdziale 6 chciałbym u y
rozdziale

5

do

opisu

danych

modelu molekuły spinowej wprowadzonego w
do wiadczalnych

dotycz cych

ewolucji

linii

luminescencyjnych od indywidualnych kropek kwantowych w polu magnetycznym,
przedstawionych w rozdziale 4.
Do opisu przesuni cia linii luminescencyjnej w kryształach obj to ciowych CdMnTe
przy u yciu przybli enia pola redniego i kryształu wirtualnego potrzebne s tylko dwie
wielko ci: koncentracja manganu i temperatura efektywna pomiaru. W przypadku kropek
kwantowych CdMnTe wprowadza si trzeci „naturalny” parametr, rozmiar kropki. W
modelu molekuły spinowej zadany jest on przez Nkat, liczb kationów, z której zbudowana
jest kropka kwantowa. Za pomoc tych trzech parametrów opisuje si jednoznacznie nie
tylko zale no

poło enia linii luminescencyjnej w funkcji pola magnetycznego, ale tak e

zmiany ich szeroko ci.
W rozdziale 6.1 opisana zostanie ewolucja linii luminescencyjnych z próbki B
zawieraj cej rednio ok. 0.3% manganu. W rozdziale 6.2 przedstawi opis teoretyczny
luminescencji z próbki A, zawieraj cej około 4% manganu. Ró nica mi dzy tymi dwoma
podej ciami polega głównie na tym, e w rozdziale 6.2 nale y uwzgl dni obecno
antyferromagnetycznego oddziaływania mangan-mangan.
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6.1 Opis linii luminescencyjnych z kropek kwantowych ze
wzgl dnie mał koncentracj manganu, xMn = 0.003
W pierwszej kolejno ci zostanie opisana luminescencja z kropek kwantowych z
próbki B charakteryzuj cej si wzgl dnie mał

redni koncentracj manganu, która

została oszacowana na podstawie parametrów wzrostu na xMn= 0.003. Procedur
dopasowania zaczynamy od najwi kszych kropek kwantowych, których luminescencja
charakteryzuje si

najni szymi energiami emisji. Oczekujemy mianowicie,

e linie

ekscytonowe z najwi kszych kropek kwantowych b d wykazywa najbardziej zbli one
zachowanie w polu magnetycznym do luminescencji z kryształów obj to ciowych.
Pierwszy krok dopasowania modelu molekuły spinowej polega na dopasowaniu funkcji
Brillouina, wzór (4.4), do zmian poło enia linii luminescencyjnej w polu magnetycznym
od wzgl dnie du ej kropki kwantowej. Konkretna linia emisyjna, któr b dziemy chcieli
opisa

w pierwszej kolejno ci pokazana została w rozdziale 4, na rysunku 4.9, a

dopasowanie funkcji Brillouina do zmian jej poło enia w polu magnetycznym
przeprowadzone zostało na rysunku 4.10b. Na jego podstawie uzyskali my wst pne
warto ci dla dwóch parametrów, xMn = 0.003, Teff = 4.9 K. Zostan one u yte jako
parametry wyj ciowe do dopasowania modelu molekuły spinowej. Dalsza procedura
dopasowania tego modelu ma na celu wyznaczenie wszystkich trzech parametrów, xMn, Te
i Nkat. Powinny one jednocze nie dobrze opisywa zarówno zmiany poło enia, jak i
szeroko ci linii w funkcji pola magnetycznego.
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Rys. 6.1. Wyznaczanie podstawowych parametrów, xMn, Te i NMn (Nkat), dla „du ej” kropki kwantowej na
podstawie dopasowania modelu molekuły spinowej do (a) zmiany pozycji linii, oraz (b) szeroko ci linii
luminescencyjnej w polu magnetycznym. Punkty na wykresach oznaczaj dane do wiadczalne. Bł dy na
wykresie (a) odpowiadaj szeroko ciom linii, bł dy na wykresie (b) oznaczaj niepewno ci w wyznaczaniu
szeroko ci linii przy u yciu funkcji Gaussa. Linie ci głe - obliczenia w modelu molekuły spinowej dla
Te=4.9K, xMn=0.0038 i ró nych NMn=10, 15, 25, 35, odpowiadaj cych odpowiednio Nkat=3300, 5000, 8300,
11700. Najlepsze dopasowanie (pogubiona linia) dla NMn(Nkat) = 25 (8300)

Konkretny „przepis” na dopasowanie modelu molekuły spinowej do danych
do wiadczalnych przebiega w nast puj cy sposób. Temperatur efektywn Te trzymamy
stał , Te = Teff = 4.9K. Nale y przy tym pami ta ,

e porównywanie temperatury

efektywnej wyst puj cej w modelu molekuły spinowej, Te i wyst puj cej w dopasowaniu
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funkcji Brillouina, Teff, jest mo liwe tylko w przypadku, gdy mo emy zaniedba
oddziaływanie antyferromagnetyczne mi dzy jonami manganu, czyli w przypadku małej
koncentracji manganu w kropkach kwantowych. Zmieniamy natomiast tylko dwa
pozostałe parametry, xMn zawarto

manganu i rozmiar kropki. Rozmiar kropki

kwantowej zadany jest przez parametr Nkat - liczb kationów definiuj cych kropk
kwantow . Jednak e przy ustalonym składzie manganu xMn wygodniejszym parametrem
okazuje si NMn, liczba jonów Mn++ w kropce kwantowej. Nkat i NMn ł czy prosta
zale no

NMn= Nkat⋅xMn. Skład manganu przyjmujemy pocz tkowo xMn= 0.003. Przy

ustalonych Te i xMn przeprowadzamy obliczenia dla szeregu warto ci NMn, jak zostało
pokazane to na rysunku 6.1. Je eli nie znajdziemy parametrów opisuj cy jednocze nie
poło enie i szeroko

linii, a w szczególno ci, je eli znajdziemy parametry opisuj ce

jedn z tych zale no ci nie opisuj c jednocze nie drugiej zale no ci, zwi kszamy xMn i
powtarzamy procedur . Najlepsze dopasowanie do danych do wiadczalnych otrzymujemy
dla Te= 4.9K, xMn= 0.0038 i NMn= 25 (rys. 6.1). Odpowiadaj one kropce kwantowej
zło onej z Nkat= 6580 kationów, co w przeniesieniu na realne kształty kropek kwantowych
oznacza kropk o soczewkowym kształcie z maksymaln

rednic w płaszczy nie próbki

równ 18 nm i wysoko ci równ 3.5 nm, przy stosunku wysoko ci do rednicy 1 : 5.
Podobna procedura zastosowana została do opisu kropki kwantowej o rednich
rozmiarach, której linia emisyjna znajduje si w rodku widma fotoluminescencyjnego
(rys. 6.3b), oraz do opisu wzgl dnie „małej” kropki kwantowej (rys. 6.3c) o poło eniu
linii w „ogonie” wysokoenergetycznym widma fotoluminescencyjnego. Jedyna ró nica w
dopasowaniu luminescencji z „małej” i „ redniej” kropki kwantowej w porównaniu z
dopasowaniem luminescencji z „du ej” kropki kwantowej dotyczy parametrów
pocz tkowych dopasowania. Okazuje si ,

e nale y u y

dokładnie tych samych

parametrów pocz tkowych, co dla wy ej opisanej, wzgl dnie du ej kropki kwantowej.
Gdyby my skorzystali z parametrów otrzymanych na podstawie dopasowania funkcji
Brillouina do poło enia linii w funkcji pola magnetycznego, otrzymaliby my pocz tkowy
skład manganu xMn= 0.002 dla kropki o „ rednim” rozmiarze i xMn= 0.001 dla kropki o
„małym” rozmiarze. Stosuj c te parametry otrzymaliby my wprawdzie opis poło enia
linii w funkcji pola magnetycznego w przybli eniu pola redniego i kryształu wirtualnego,
jednak e szeroko ci linii obliczone w modelu molekuły spinowej byłyby znacznie
mniejsze ni zaobserwowano eksperymentalnie.
Procedur dopasowania „ redniej” i „małej” kropki kwantowej zaczynamy wi c od
takich samych parametrów pocz tkowych jak dla „du ej” kropki kwantowej, to znaczy,
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Te= 4.9K i xMn= 0.003. Dalsze post powanie jest identyczne, jak zostało wy ej opisane
dla „du ej” kropki kwantowej. Rysunek 6.2 przedstawia najlepsze dopasowanie w modelu
molekuły spinowej dla „ redniej” kropki kwantowej.

Rys. 6.2. Wyznaczanie najlepszych parametrów dopasowania dla „ redniej” kropki kwantowej na podstawie
dopasowania modelu molekuły spinowej do (a) zmiany pozycji linii, oraz (b) szeroko ci linii
luminescencyjnej w polu magnetycznym. Punkty na wykresach oznaczaj dane do wiadczalne. Bł dy na
wykresie (a) odpowiadaj szeroko ciom linii, bł dy na wykresie (b) oznaczaj niepewno ci w wyznaczaniu
szeroko ci linii funkcj Gaussa. Linie ci głe - obliczenie w modelu molekuły spinowej dla Te=4.9K,
xMn=0.0036 i ró nych NMn=10, 13, 25, 35, odpowiadaj cych odpowiednio Nkat=2800, 3600, 6900, 9700.
Najlepsze dopasowanie (pogubiona linia) uzyskano dla NMn(Nkat) = 13 (3600)
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Parametry tego dopasowania to Te = 4.9K, xMn = 0.0036 i NMn = 13. Odpowiadaj one
kropce zbudowanej z Nkat=3600 miejsc kationowych. Przy ponownym zało eniu
soczewkowego kształtu kropki z paraboliczn

krzywizn

i stosunku wysoko ci do

rednicy 1 : 5 otrzymujemy kropk o rednicy 15 nm i wysoko ci 3 nm.
Bł dy w wyznaczeniu szeroko ci linii s w przypadku „ redniej” kropki (rys 6.2b)
znacznie wi ksze ni w przypadku „du ej” kropki kwantowej (rys 6.1b). Spowodowane
jest to tym, e zdecydowanie trudniej jest wybra pojedyncz lini luminescencyjn ze
rodka widma luminescencyjnego ni lini z „ogona” niskoenergetycznego.
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Rys. 6.3. Bezpo rednie porównanie danych do wiadczalnych dla (a) „du ej”, (b) „ redniej” i (c) „małej”
kropki kwantowej w polaryzacji kołowej prawoskr tnej i odpowiadaj cych im widm teoretycznych
obliczonymi w modelu molekuły spinowej, (a′), (b′), (c′). Przy widmach teoretycznych zostały podane
parametry dopasowania, xMn koncentracja manganu, Nkat liczba miejsc kationowych w kropce, NMn liczba
jonów Mn++ w kropce, Te temperatura efektywna pomiaru
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Linia luminescencyjna od „małej” kropki kwantowej, pokazana na rysunku 6.3c,
pochodzi z cz ci wysokoenergetycznej widma fotoluminescencyjnego. Najlepsze jej
dopasowanie w modelu molekuły spinowej otrzymujemy dla Te= 4.9K, xMn= 0.0034 i
NMn= 5 (Nkat= 1450), które odpowiadaj kropce o rednicy 11 nm i wysoko ci 2 nm przy
analogicznych zało eniach dotycz cych kształtu kropki, jak dla „du ej” i „ redniej”
kropki kwantowej. W przypadku „małej” kropki kwantowej, ze wzgl du na mał liczb
NMn, stosowalno

modelu molekuły spinowej mo e budzi w tpliwo ci (patrz rozdział

5.1). W zwi zku z tym, pomimo dobrej zgodno ci z wynikami do wiadczalnymi,
dopasowanie to nale y traktowa bardziej w sposób jako ciowy ni ilo ciowy.
Rysunek 6.3 podsumowuje dopasowanie luminescencji od trzech kropek kwantowych
z tej samej próbki B, których linie charakteryzuj si ró nymi energiami emisji, przy
u yciu modelu molekuły spinowej. Okazuje si , e jeste my w stanie opisa nie tylko
poło enia i szeroko ci linii, ale tak e ich wzajemne intensywno ci w polu magnetycznym.
Jedyny wyj tek stanowi tutaj linia dla „du ej” kropki (rys 6.3a) w polach magnetycznych
powy ej 4T. Obserwujemy, e pojawia si tam dodatkowa linia luminescencyjna, która
„kradnie” intensywno

badanej linii. Efekt ten mo e by wywołany transferem energii

mi dzy dwoma ró nymi kropkami kwantowymi, który został zaobserwowany dla
niemagnetycznych kropek kwantowych CdTe/ZnTe [103]. Nie jest to jednak zjawisko
typowe dla linii luminescencyjnych z półmagnetycznych kropek kwantowych i nie
wyst puje ono w przypadku wi kszo ci linii, np.: dla luminescencji ze „ redniej” i
„małej” kropki kwantowej.
Wszystkie trzy linie luminescencyjne od kropek kwantowych opisane s przy u yciu
dokładnie takiej samej temperatury efektywnej, Te=4.9 K, oraz bardzo podobnych
koncentracji manganu xMn=0.0038, 0.0036, 0.0034 odpowiednio dla „du ej”, „ redniej” i
„małej” kropki kwantowej. Jedynym parametrem, który znacznie si zmienia jest rozmiar
kropki zadany w modelu molekuły spinowej przez liczb kationów, z których zbudowana
jest kropka, Nkat = 6580, 3600, 1450, co odpowiada liczbie jonów Mn++ wewn trz kropki
kwantowej równej NMn=25, 13, 5 kolejno dla „du ej”, „ redniej” i „małej” kropki
kwantowej. Przy zało eniu, e kropki kwantowe maj kształt soczewki z paraboliczn
krzywizn i stosunkiem wysoko ci do rednicy w płaszczy nie próbki 1: 5, oraz e s
zbudowane z czystego nienapr onego CdTe o stałej sieci 6.48

ich rednice zmieniaj

si od 11 nm do 18 nm, a wysoko ci odpowiednio od 2 nm do 3.5 nm.
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W obliczeniach nie bierzemy pod uwag jonów Mn++ znajduj cych si w pozycji
najbli szych s siadów wzgl dem siebie. Jednak e przy tak małej koncentracji manganu,
xMn~0.003, prawdopodobie stwo znalezienia si takich par jest znikomo małe. Co wi cej,
ze wzgl du mał koncentracj manganu mo na całkowicie zaniedba oddziaływanie MnMn [85,99].
Wpływ rozmiaru kropki kwantowej na magneto-luminescencj z kropek kwantowych
CdMnTe widoczny jest ju

na podstawie samych danych do wiadczalnych, bez

konieczno ci przeprowadzenia dokładnych oblicze w modelu molekuły spinowej. W
lewej cz ci rysunku 6.3 pokazane s wszystkie trzy linie luminescencyjne od „du ej”,
„ redniej” i „małej” kropki kwantowej. Wykazuj
magnetycznym, których warto ci zmieniaj

si

one ró ne przesuni cie w polu
o czynnik ~3. Jednak e linia

luminescencyjna ze wzgl dnie małym przesuni ciem energetycznym nie wykazuje
wzgl dnie małej szeroko ci, czego mo na byłoby si spodziewa w przybli eniu pola
redniego i kryształu wirtualnego, a wr cz przeciwnie, jest ona szersza od linii z du ymi
przesuni ciami. Efekt ten zwi zany jest ze zwi kszeniem energii oddziaływania
wymiennego sp-d przez ograniczenie kwantowe spowodowanym poprzez zwi kszenie
przekrycia funkcji falowych no ników ze zlokalizowanymi jonami Mn++ we wzgl dnie
małych kropkach kwantowych.

6.2 Opis linii luminescencyjnych z kropek kwantowych ze
wzgl dnie du koncentracj manganu, xMn = 0.04
Zalet kropek kwantowych ze wzgl dnie du ym składem manganu s du e warto ci
gigantycznego rozszczepienia Zeemana wyst puj ce w tych strukturach. W przypadku
małej koncentracji manganu, xMn 0.003, zmiany poło enia linii w polu magnetycznym
wynosz zaledwie kilka meV. Po zwi kszeniu koncentracji manganu o rz d wielko ci
gigantyczne rozszczepienie Zeemana ro nie proporcjonalnie, a przesuni cia linii
luminescencyjnych w polu magnetycznym osi gaj warto ci rz du kilkudziesi ciu meV.
Pozwala to na systematyczne badanie rozszczepienia Zeemana w funkcji energii emisji
linii luminescencyjnej, a zatem w funkcji rozmiaru kropki kwantowej.
Przy analizie gigantycznego rozszczepienia Zeemana i fluktuacji namagnesowania w
kropkach kwantowych CdMnTe ze składem manganu wynosz cym kilka procent nale y
uwzgl dni

obecno

antyferromagnetycznego oddziaływania mi dzy jonami Mn++

[85,99]. W szczególno ci zwi ksza si prawdopodobie stwo znalezienia dwóch lub wi cej
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jonów Mn++ w pozycji najbli szych s siadów, które ustawione s antyferromagnetycznie
wzgl dem siebie i nie maj wpływu na magneto-luminescencj w polach magnetycznych
do 12 T. Na podstawie efektywnych parametrów dopasowania funkcji Brillouina
wyznaczonych w pracy [77] dla obj to ciowego CdMnTe mo emy oszacowa , e przy
koncentracji manganu wynosz cej 0.04 efektywnie oddziałuje z polem magnetycznym
zaledwie 70% manganów, podczas gdy 30% znajduje si w antyferromagnetycznych
klasterach manganowych. W modelu opisanym w rozdziale 5 u ywamy natomiast
efektywnej koncentracji manganu, w której nie bierze si pod uwag jonów manganu
znajduj cych si

w klasterach manganowych. W zwi zku z tym, gdy rzeczywista

koncentracja manganu wynosi 0.04, to koncentracja manganu, która ma efektywny wpływ
na magneto-luminescencj , wynosi 0.028.

Rys. 6.4. Dopasowanie modelu molekuły spinowej do (a) zmiany poło enia energetycznego linii i (b)
szeroko ci linii luminescencyjnej dla linii pokazanej we wkładce znajduj cej si w cz ci (a). Linia wzi ta
jest w cz ci niskoenergetycznej widma, pochodzi zatem od kropki kwantowej o wzgl dnie du ych
rozmiarach. Punkty odpowiadaj danym do wiadczalnym, a linie ci głe obliczeniom w modelu molekuły
spinowej, dla xMn=0.0267, Te=3, NMn(Nkassst) = 170 (6400), 100 (3600), 60 (2200)
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Dopasowanie modelu molekuły spinowej do danych do wiadczalnych przebiega
analogicznie jak dla kropek kwantowych z mał zawarto ci manganu opisanych w
rozdziale 6.1. Jedyn

ró nic

stanowi fakt,

e w obliczeniach uwzgl dniamy

oddziaływanie Mn-Mn, w sposób przedstawiony w rozdziale 5.4.3.
wymiany d-d przyjmujemy Jd-d= 1.9 K/kb. Warto

redni

całk

ta odpowiada energii oddziaływania

nast pnych s siadów wyznaczonej w [102].
Podobnie jak dla kropek kwantowych zawieraj cych mał koncentracj manganu,
dopasowujemy najpierw magneto-luminescencj od wzgl dnie du ej kropki kwantowej,
której linia luminescencyjna znajduje si

w „ogonie” niskoenergetycznym widma

fotoluminescencyjnego. Linia ta została pokazana we wkładce na rysunku 6.4a. W
pierwszym

kroku,

dopasowujemy funkcj

Brillouina

do

zale no ci

poło enia

energetycznego w funkcji pola magnetycznego. Na jej podstawie uzyskujemy przybli ony
efektywny skład manganu, xMn=0.026, i temperatur efektywn podsieci manganowej
Teff=8.35 K. Teff zawiera zarówno wkład od oddziaływania antyferromagnetycznego MnMn, jak i od efektów zwi zanych ze wzgl dnie du

moc pobudzania. Po zastosowaniu

procedury dopasowania w modelu molekuły spinowej najlepsze dopasowanie
otrzymujemy dla parametrów xMn= 0.0267, NMn= 170, Te= 3K (rys. 6.4). W parametrze Te
nie ma ju

wkładu od oddziaływania Mn-Mn, poniewa

oddziaływanie to zostało

uwzgl dnione explicite w obliczeniach przy u yciu wzoru (5.10). Badana kropka zło ona
jest zatem z Nkat= 6400 miejsc kationowych. Przy zało eniu soczewkowego kształtu
kropki o parabolicznej krzywi nie i stosunku wysoko ci do rednicy 1 : 5, otrzymujemy
kropk o rednicy 18 nm i wysoko ci 3.5 nm. Rozmiar tej kropki jest zatem bardzo
zbli ony do rozmiaru kropek z małym składem manganu. Zawieraj

one natomiast

++

znacznie wi cej jonów Mn . W kropkach z małym składem manganu i wzgl dnie du ym
rozmiarem znajdowało si około 25 Mn++, w „du ych” kropkach z du

koncentracj

manganu jest ich a ~170.
Brak wpływu obecno ci manganu na rozmiar kropek kwantowych w zakresie
koncentracji manganu 0% < xMn < 4% jest spójny z obserwacjami uzyskanymi na
podstawie bada powierzchni próbki przy u yciu mikroskopu sił atomowych [44,45],
opisanymi w rozdziale 2.2.2. Tłumaczy on ponadto brak wpływu koncentracji manganu
na kształt i poło enie energetyczne luminescencji od zespołu kropek kwantowych
CdMnTe, zaobserwowanego na rysunku 4.1.
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Przeanalizowanych zostało ponad 30 linii luminescencyjnych od indywidualnych
kropek kwantowych w funkcji pola magnetycznego. Linie te charakteryzuj si ró nymi
energiami emisji pokrywaj c cały zakres spektralny zwi zany z emisj
kwantowych i pochodz
przedstawiona zale no

z kropek

z ró nych miejsc na próbce. Na rysunku 6.5 została
przesuni cia linii w polu magnetycznym 6 T w funkcji energii

emisji linii w 0 T dla wszystkich badanych linii luminescencyjnych.

Rys. 6.5. Zale no przesuni cia energetycznego w 6 T od energii emisji w 0T dla 32 linii emisyjnych od
indywidualnych kropek kwantowych. Punkty – dane do wiadczalne dla 32 linii luminescencyjnych, linie
ci głe – przesuni cia w 6 T obliczone w modelu molekuły spinowej dla kropek kwantowych zawieraj cych
trzy ró ne koncentracje manganu, xMn=0.026, 0.030, 0.033, Te=3K, Jd-d=1.9K, oraz rozmiary zmieniaj ce si
w zakresie 1200 < Nkat < 7600.

Obserwujemy, e warto ci przesuni

linii luminescencyjnych w polu magnetycznym

s silnie skorelowane z poło eniem linii w 0 T, które zale y w du ym stopniu od rozmiaru
kropki kwantowej. Im mniejsz mamy kropk kwantow tym mniejsze przesuni cie w
polu magnetycznym wykazuje linia luminescencyjna. Dla „najmniejszych” kropek
przesuni cie w 6 T wynosi około 8 meV, podczas gdy, dla „najwi kszych” jest ono 4 razy
wi ksze i wynosi około 30 meV.
Wynik ten tłumaczymy, podobnie jak w rozdziale 6.1, na podstawie oblicze

w

modelu molekuły spinowej, przyjmuj c dla wszystkich badanych kropek kwantowych
tak sam temperatur efektywn , podobn koncentracj manganu, i ró ne rozmiary
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kropek.

rednia koncentracja manganu w kropce odpowiada za przesuni cie linii

luminescencyjnej w wysyceniu, a rozmiar kropki natomiast za energi wi zania polaronu
magnetycznego (patrz rys. 5.5). We wzgl dnie małych kropkach kwantowych wewn trzne
pole magnetyczne zwi zane z polaronem magnetycznym powoduje przesuni cie si linii
luminescencyjnej w 0 T. Powoduje to, e w mniejszych kropkach kwantowych wysycenie
w zewn trznym polu magnetycznym osi gane jest znacznie szybciej, a obserwowane
przesuni cie energetyczne linii jest efektywnie mniejsze ni

w wi kszych kropkach

kwantowych. Eksperymentalne zmiany przesuni cia energetycznego linii od 8 meV do 30
meV w zale no ci od rozmiaru kropki, daje si odtworzy w modelu molekuły spinowej
przyjmuj c koncentracj Mn, xMn=0.030 ± 0.003, i liczb kationów, z których zbudowane
s kropki kwantowe z zakresu od 1200 do 7600 (linie ci głe na wykresie 6.5). Przyjmuj c
jeszcze raz soczewkowy kształt kropek kwantowych z paraboliczn

krzywizn

i

stosunkiem wysoko ci do maksymalnej rednicy w płaszczy nie wynosz cym 1 : 5,
rozmiary kropek w płaszczy nie próbki przyjmuj warto ci od 10 nm do 19 nm, a
wysoko ci zmieniaj ce si odpowiednio od 2 nm do 4 nm.
W celu wykre lenia linii ci głych na rysunku 6.5 przyj li my zale no

energii emisji,

E, od obj to ci kropki, V, w postaci E ~ V-1/3 ~ Nkat-1/3, co odpowiada soczewkowemu
modelowi kropki kwantowej o parabolicznej krzywi nie i stałym stosunku wysoko ci do
rednicy w płaszczy nie.
Na podstawie oblicze

przedstawionych na rysunku 6.5, mo emy stwierdzi ,

e

efektywny skład manganu w kropkach kwantowych zmienia si tylko nieznacznie od
0.026 do 0.033 w zale no ci od kropki kwantowej. Tak małe zmiany mog

by

spowodowane poprzez przypadkowy rozkład jonów Mn++ w sieci krystalicznej CdMnTe.
Do

łatwo daje si oszacowa , jakich zmian koncentracji manganu od kropki do

kropki mo emy si

spodziewa , je eli przyjmiemy

redni

koncentracj

manganu

x Mn = 0.03 i przypadkowy rozkład manganu w kropkach. Rozwa amy dwie kropki

kwantowe, wzgl dnie du , zło on
zło on

z 7600 miejsc kationowych i wzgl dnie mał ,

z 1300 miejsc kationowych. Statystyczne prawdopodobie stwo, P(NMn),

znalezienia si

NMn jonów manganu w kropce kwantowej zło onej z Nkat miejsc

kationowych zadane jest przez rozkład dwumianowy:
P( N Mn ) =
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Natomiast prawdopodobie stwo znalezienia si koncentracji manganu xMn w danej
kropce kwantowej przy rednim składzie x Mn otrzymujemy dziel c obydwie strony
wzoru (6.1) przez Nkat.
P(x Mn ) = P(N Mn ) / N kat
Wykres 6.6 przedstawia zale no

(6.2)
P(xMn) w przypadku gdy kropka zbudowana jest z

1300 i 7600 kationów.

Rys. 6.6. Rozrzut mo liwych koncentracji manganu dla dwóch ró nych kropek kwantowych, zło onych z
(a) 1300 i (b) 7600 miejsc kationowych, przy rednim składzie manganu 0.03, spowodowany przez
przypadkowy rozkład jonów manganu w sieci krystalicznej CdMnTe

Obserwujemy,

e istnieje pewien rozrzut mo liwych koncentracji manganu w

kropkach kwantowych spowodowany przypadkowych rozkładem manganu w sieci
CdMnTe. Najbardziej prawdopodobna jest oczywi cie warto

rednia koncentracji, w

naszym przypadku 0.03. W przypadku mniejszej kropki kwantowej skład mo e zmienia
si od 0.021 do 0.039 (w granicach dwóch odchyle standartowych od warto ci redniej),
w przypadku wi kszej kropki rozrzut mo liwych koncentracji jest natomiast troch
mniejszy i wynosi 0.026 < xMn < 0.034.
Mo emy zatem wnioskowa , e obserwowane na rysunku 6.5 niewielkie zmiany
koncentracji 0.026 < xMn < 0.033 w zale no ci od badanej kropki, mog

by

spowodowane przypadkowym rozkładem jonów Mn w kropkach CdMnTe.

Podsumowanie

Z dopasowania modelu molekuły spinowej do danych do wiadczalnych wynika, e
wszystkie kropki kwantowe znajduj ce si w tej samej próbce maj bardzo podobny skład
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manganu. W próbce A wynosi on rednio 0.03, a w próbce B około 0.0036. Za niewielkie
wahania składu manganu od kropki do kropki odpowiada prawdopodobnie przypadkowy
rozkład jonów Mn++ w sieci CdMnTe. Kropki kwantowe w danej próbce ró ni si
głównie rozmiarem, który okre la liczb jonów Mn++ znajduj c si w danej kropce. W
próbce A, liczba ta zmienia si ona od 220 do 35, w próbce B od 25 do około 5. Rozmiary
kropek kwantowych w obydwu próbkach s bardzo podobne, a liczba kationów, z których
zbudowane s

kropki kwantowe, zmienia si

od ~8000 do ~1000. Przy zało eniu

soczewkowego kształtu kropek z paraboliczn krzywizn i stosunkiem wysoko ci do
maksymalnej rednicy w płaszczy nie próbki 1 : 5, odpowiada to kropkom o rednicach
od 10 nm do 19 nm i wysoko ciavh od 2 nm do 3.5 nm. Wynik ten jest zgodny z
obserwacjami opisanymi w [44,45], gdzie nie obserwowano zmiany rozmiaru i ilo ci
kropek kwantowych wraz ze wzrostem koncentracji manganu do xMn = 0.1.
Rozmiary kropek kwantowych zaobserwowane przez mikroskop sił atomowych, opisane
w rozdziale 3.3, s nieco wi ksze od rozmiarów wyznaczonych przy u yciu modelu
molekuły spinowej do opisu pomiarów magneto-luminescencji.

rednice kropek

kwantowych wyznaczone za pomoc mikroskopu sił atomowych zmieniaj si od 10 nm
do 40 nm przy stosunku wysoko ci do rednicy zmieniaj cym si od 1 : 5 do 1 : 3.
Pomiary mikroskopowe potwierdzaj

nam zatem, e w zespole kropek kwantowych

znajduje si du a liczba kropek z rozmiarami, w których efekt polaronu magnetycznego
odgrywa decyduj c

rol . Niespójno ci pomi dzy dwoma sposobami wyznaczania

rozmiaru kropek kwantowych mog wynika z niepewno ci przy wyznaczaniu rozmiaru
kropek za pomoc mikroskopu sił atomowych, takich jak uwzgl dnienie rzeczywistego
kształtu igły pomiarowej, lub te z faktu, e do analizy magneto-luminescencji u yli my
uproszczonego modelu. Ponadto, do pomiarów za pomoc mikroskopu sił atomowych
zostały u yte odkryte kropki kwantowe, podczas gdy do pomiarów luminescencyjnych
u ywali my kropek przykrytych warstw
kropkach kwantowych mogło zatem doj
si

kilku mniejszych kropek w jedn

100 nm Zn0.8Cd0.2Te. W nieprzykrytych

do efektu „dojrzewania”, to znaczy do ł czenia
wi ksz , co mo e by

odpowiedzialne za

zwi kszenie rozmiarów kropek kwantowych zmierzonych przez mikroskop sił
atomowych.
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Druga metoda, która została zastosowana do wytwarzania półmagnetycznych kropek
kwantowych, wykorzystuje zjawisko dyfuzji manganu z bariery MnTe do intencjonalnie
niemagnetycznych kropek kwantowych CdTe. Kubiczny MnTe krystalizuj cy w
strukturze blendy cynkowej posiada wzgl dnie szerok

przerw

energetyczn , która

wynosi ~3.0 eV i jest znacznie wi ksza ni przerwa energetyczna ZnTe, 2.4 eV lub
Zn0.8Cd0.2Te, 2.24 eV. Poniewa głównym mechanizmem odpowiedzialnym za zanik
fotoluminescencji w wysokich temperaturach w kropkach i studniach kwantowych
CdTe/ZnTe jest termiczna ucieczka no ników przez barier

potencjału [27,81],

zastosowanie kubicznego MnTe jako bariery dla kropek kwantowych CdTe powinno
prowadzi do wzrostu stabilno ci fotoluminescencji z tych struktur.
W rozdziale 7.1 zostanie dokładnie opisany wzrost struktury zawieraj cej kropki
kwantowe

Cd(Mn)Te/MnTe.

Rozdział

7.2

po wi cony

b dzie

pomiarom

fotoluminescencji z całego zespołu kropek kwantowych, w szczególno ci w funkcji
temperatury. W rozdziale 7.3 opisane zostan

badania mikroluminescencji w polu

magnetycznym, gdzie pokazane zostan linie luminescencyjne od indywidualnych kropek
kwantowych.
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7.1

Wytwarzanie kropek kwantowych Cd(Mn)Te/MnTe

Wytwarzanie kropek kwantowych CdMnTe/MnTe mo e natrafi na dwie znaczne
przeszkody. Pierwsz

z niech jest do

małe niedopasowanie sieciowe mi dzy

półprzewodnikiem bariery a półprzewodnikiem, z którego chcemy wytworzy kropki
kwantowe. Stałe sieci w CdTe, MnTe i ZnTe wynosz odpowiednio, a(CdTe)=6.48 Å,
a(MnTe)=6.34 Å, a(ZnTe)=6.10 Å. W zwi zku z tym niedopasowanie sieciowe mi dzy
CdTe i MnTe wynosi zaledwie 2.2% i jest znacznie mniejsze ni w CdTe/ZnTe, 5.9%, lub
GaAs/InAs, 6.7%, czyli w układach półprzewodników, które cz sto s wykorzystywane
do wytwarzania samoorganizuj cych kropek kwantowych.
Drug przeszkod przy badaniu kropek kwantowych CdMnTe/MnTe mo e stanowi
obecno

silnego przej cia wewn trz-manganowego, opisanego w rozdziale 2.2.9.

Oczekujemy, e przej cie to b dzie szczególnie intensywne ze wzgl du na du

liczb

jonów manganu znajduj cych si w strukturze, a w szczególno ci warstwie MnTe o
grubo ci kilku mikrometrów. Przej cie wewn trz-manganowe wyst puje w energiach 2.0
eV – 2.1 eV i powoduje zanik luminescencji w wy szych energiach. Emisja ekscytonowa
z kropek kwantowych CdMnTe/MnTe mo e natomiast wyst powa w zakresie energii
zadanym przez przerwy energetyczne CdTe i MnTe, czyli pomi dzy 1.6 eV a 3.0 eV, w
zale no ci od rozmiaru kropki kwantowej, oraz jej składu chemicznego. Emisj z kropek
kwantowych CdMnTe/MnTe b dziemy mogli zatem zaobserwowa jedynie wtedy, gdy
jej energia b dzie mniejsza ni ~2.0 eV.
7.1.1 Wzrost bariery

MnTe krystalizuje spontanicznie w strukturze NiAs o symetrii heksagonalnej.
Kubiczny MnTe został wytworzony dopiero dzi ki nierównowagowym metodom wzrostu
kryształu, takim jak np.: epitaksja z wi zek molekularnych (MBE). eby wzrost MnTe
przy wykorzystaniu MBE zachodził w strukturze blendy cynkowej musz by spełnione
dwa warunki [3]. Po pierwsze, nale y u y

odpowiedniego podło a posiadaj cego

struktur blendy cynkowej. Po drugie, trzeba dobra

odpowiednie warunki wzrostu,

przede wszystkim temperatur wzrostu oraz stosunek strumieni cz steczkowych manganu
i telluru. W naszym przypadku warstwa MnTe została wyhodowana na buforze CdTe o
grubo ci 4 m krystalizuj cym w strukturze blendy cynkowej, nało onego na podło e
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GaAs. Wzgl dnie małe niedopasowanie sieciowe mi dzy CdTe i MnTe sprzyja dobremu
epitaksjalnemu wzrostowi kubicznej warstwy MnTe. Pozostałe parametry, takie jak
temperatura wzrostu wynosz ca 3500C i stosunek strumieni manganu do telluru 1 : 10
zostały dobrane na podstawie pracy [3]. Wzrost kryształu monitorowany jest przez
RHEED, który charakteryzuje si podłu nymi refleksami, potwierdzaj cymi prawidłowe,
epitaksjalne nakładanie si kolejnych warstw MnTe (rys. 7.1).

Rys. 7.1. Obraz RHEED podczas wzrostu bariery MnTe. Podłu ne refleksy wiadcz o gładkiej
powierzchni, a zatem o epitaksjalnym wzro cie warstwy MnTe.

7.1.2 Formowanie samoorganizuj cych kropek kwantowych

Po wytworzeniu 0.7 m MnTe wzrost kryształu zostaje przerwany, a temperatura
wzrostu obni ona do 3100C. Nast pnie nało one zostaj

3 warstwy atomowe CdTe

poprzez naprzemienne otwieranie na 5 sekund komórki efuzyjnej kadmu i telluru.
Pomimo nało enia napr onej warstwy, obraz RHEED nadal wykazuje dwuwymiarowy
charakter powierzchni próbki (rys. 7.2a). Proces formowania si kropek kwantowych
CdTe/MnTe indukowany jest w analogiczny sposób, jak w przypadku kropek
kwantowych CdTe/ZnTe i CdMnTe/Zn0.8Cd0.2Te opisanego w rozdziale 1.3.2, to znaczy,
poprzez nało enie warstwy amorficznego telluru przy niskiej temperaturze podło a i jego
termiczne odparowanie. Pomimo wzgl dnie małego niedopasowania sieciowego mi dzy
CdTe i MnTe obserwujemy wyra ne przej cie fazowe z dwuwymiarowego do
trójwymiarowego charakteru powierzchni próbki, które wiadczy o uformowaniu si
kropek kwantowych (rys. 7.2b). Wzrost struktury zako czony jest przykryciem kropek
kwantowych Cd(Mn)Te warstw MnTe o grubo ci 100 nm.
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Rys. 7.2. Wyra ne przej cie fazowe w obrazie RHEED wiadcz ce o uformowaniu si samoorganizuj cych
kropek kwantowych. (a) RHEED zaraz po nało eniu warstwy CdTe (b) RHEED po przykryciu i
odparowaniu warstwy amorficznego telluru z warstwy CdTe.

Uformowanie si kropek kwantowych zostało potwierdzona przez szereg własno ci
optycznych badanych struktur, typowych dla struktur zero-wymiarowych, które zostan
przedstawione w kolejnych rozdziałach 7.2 i 7.3. W szczególno ci, po zmniejszeniu
rozmiaru wi zki pobudzaj cej do 1 m, obserwuje si typowe rozszczepienie wzgl dnie
szerokiej linii fotoluminescencyjnej na wiele ostrych linii od indywidualnych kropek
kwantowych. Linie te wykazuj charakterystyczne dla kropek kwantowych CdMnTe
zachowanie w polu magnetycznym (rozdz. 7.3). Ponadto obserwuje si typow dla zerowymiarowych

struktur

stabilno

intensywno ci

luminescencji

w

wysokich

temperaturach, rozdział 7.2.
Na koniec tego rozdziału chciałbym zwróci szczególn uwag na fakt, e metoda
formowania si

kropek kwantowych za pomoc

przykrycia amorficznym tellurem,

opisana w [26] dla kropek kwantowych CdTe/ZnTe, stosuje si

tak e dla układu

materiałów o znacznie mniejszym niedopasowaniu sieciowym, jak np. CdTe/MnTe.
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7.2 Fotoluminescencja z zespołu kropek kwantowych
CdMnTe/MnTe
Typowe widmo fotoluminescencji ze struktury zawieraj cej kropki kwantowe
CdTe/MnTe przedstawia rysunek 7.3 (linia zielona). Zło one jest ono z dwóch linii
emisyjnych: wysokoenergetycznej w 2.1 eV i niskoenergetycznej w 1.8 eV.

Rys. 7.3. Znormalizowane widma fotoluminescencji z próbki zawieraj cej kropki kwantowe CdTe/MnTe
(zielona linia) oraz próbki referencyjnej zawieraj cej warstw MnTe o grubo ci 0.7 m (niebieska linia).
T = 10 K, pobudzanie laserem Ar 457 nm (2.71 eV)

Niebieskie widmo na rysunku 7.3 pochodzi z próbki referencyjnej zło onej z warstwy
MnTe o grubo ci 0.7 m osadzonej na 4 m bufora CdTe. Obydwie struktury, których
luminescencja pokazana jest na rysunku 7.3, zostały wykonane w tym samym procesie
wzrostu, z tym e próbka referencyjna została zasłoni ta podczas nakładania warstwy
CdTe, z której uformowane zostały pó niej kropki kwantowe. Porównanie widm
fotoluminescencyjnych obydwu struktur pozwala na jednoznaczne przypisanie linii
niskoenergetycznej z maksimum w 1.8 eV do luminescencji z kropek kwantowych
Cd(Mn)Te/MnTe. Linia wysokoenergetyczna natomiast, wyst puj ca zarówno w widmie
ze struktury zawieraj cej kropki kwantowe Cd(Mn)Te/MnTe, jak i próbki referencyjnej,
zwi zana jest z przej ciem wewn trz-manganowym. Potwierdza to jej zachowanie w
funkcji temperatury, które zostało przedstawione na rysunku 7.4.
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Rys. 7.4. Zale no poło enia linii emisyjnej z próbki referencyjnej zawieraj cej warstw MnTe o grubo ci
0.7 m w funkcji temperatury. Widoczne jest charakterystyczne dla przej cia wewn trz-manganowego
minimum dla T = 60 K

Obserwujemy, e poło enie linii przesuwa si wyra nie w stron ni szych energii dla
temperatur poni ej 60 K, po czym zaczyna przesuwa si w stron wy szych energii.
Minimum poło enia linii w 60K zwi zane jest ze zmianami stałej sieci MnTe w funkcji
temperatury [104] i potwierdza prawidłowo

przypisania jej do przej cia wewn trz-

manganowego.
W dalszej pracy b dziemy badali własno ci linii niskoenergetycznej, która jest
zwi zana z obecno ci 3 warstw atomowych CdTe w barierze MnTe. Wzgl dnie du a
szeroko

spektralna tej linii mo e by

spowodowana ró norodno ci

rozmiarów i

składów chemicznych kropek kwantowych.
7.2.1 Zale no

intensywno ci luminescencji od temperatury pomiaru

Przeprowadzone zostały pomiary fotoluminescencji w funkcji temperatury zarówno
dla struktury zawieraj cej kropki kwantowe CdTe/MnTe, jak i referencyjnej warstwy
MnTe. Wyniki zostały przedstawione na rysunku 7.5.
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Rys. 7.5. (a) Widmo fotoluminescencji od struktury zawieraj cej kropki kwantowe CdMnTe/MnTe oraz (b)
widmo fotoluminescencji od referencyjnej warstwy MnTe w funkcji temperatury. Pobudzanie laserem Ar
457 nm (2.71 eV)

Na podstawie porównania rysunków 7.5a i 7.5b mo emy stwierdzi ,

e linia

wysokoenergetyczna na rysunku 7.5a zanika w taki sam sposób, jak emisja przedstawiona
na rysunku 7.5b. Jest zatem zwi zana z przej ciem wewn trzmanganowym.
Ponadto obserwujemy,

e linia niskoenergetyczna na rysunku 7.5a, któr

przypisali my wst pnie do emisji z kropek kwantowych Cd(Mn)Te, zanika znacznie
wolniej wraz ze wzrostem temperatury ni linia wysokoenergetyczna. W celu ilo ciowego
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opisu zaniku fotoluminescencji w funkcji temperatury nale y wyznaczy
aktywacji termicznej procesów niepromienistych, EA, która jest miar

energi

stabilno ci

luminescencji wraz ze wzrostem temperatury (patrz rozdz. 4.1). Im wy sza jest EA, tym
wolniejszy zanik luminescencji obserwuje si wraz ze wzrostem temperatury. Warto

EA

zostaje wyznaczona na podstawie zale no ci całkowitej intensywno ci fotoluminescencji
w funkcji temperatury. Wykres Arhenniusa tej zale no ci linii dla linii niskoenergetycznej
przedstawiony jest na rysunku 7.6.

Rys. 7.6. Wykres Arhenniusa całkowitej intensywno ci fotoluminescencji w funkcji odwrotno ci
temperatury przemno onej przez stał Boltzmanna dla linii niskoenergetycznej zwi zanej z emisj z kropek
kwantowych CdMnTe. Poprzez dopasowanie funkcji (4.1) została wyznaczona energia aktywacji termicznej
procesów niepromienistych EA =145 meV.

Warto

energii aktywacji termicznej jest wyznaczona na podstawie dopasowania

funkcji (4.1) i wynosi dla linii niskoenergetycznej EA=145 meV.
Ze wzgl du na to,

e warto

energii aktywacji termicznej silnie zale y od

wymiarowo ci badanych struktur (rozdz. 4.1), wykonana została referencyjna studnia
kwantowa CdTe/MnTe, zbudowana z 6 warstw atomowych CdTe. Zgodnie z
oczekiwaniami energia aktywacji termicznej procesów niepromienistych w studni
kwantowej jest znacznie ni sza ni dla kropek kwantowych i wynosi 80 meV. Potwierdza
to nasze wst pne przypisanie linii niskoenergetycznej do emisji ze struktur zerowymiarowych.
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Dodatkowe argumenty potwierdzaj ce zero-wymiarowo
si

wył cznie

na

wzgl dnie

wysokiej

energii

naszych struktur opieraj c

aktywacji

termicznej

fotoluminescencji uzyskujemy na podstawie istniej cej literatury. Warto

zaniku

EA = 145 meV

jest zgodna z warto ciami otrzymanymi przez Moehla i współpracowników [105] dla
emisji z kropek kwantowych CdTe otoczonych cienk warstw MgTe, półprzewodnika
posiadaj cego podobn przerw energetyczn do MnTe ~3.0 eV, gdzie autorzy otrzymali
EA~160K.
W innej publikacji opisany jest wzrost stabilno ci fotoluminescencji z kropek
kwantowych CdTe wraz ze wzrostem zawarto ci magnezu w trójskładnikowej barierze
Zn1-yMgyTe [106,107], a zatem wraz ze wzrostem bariery potencjału. Warto ci energii
aktywacji termicznej procesów niepromienistych uzyskane w tej pracy dla wysokich
składów magnezu s równie zgodne z otrzyman przez nas warto ci EA=145 meV.
Podsumowuj c, na podstawie du ej stabilno ci fotoluminescencji w funkcji
temperatury mo emy stwierdzi , e linia emisyjna niskoenergetyczna przedstawiona na
rysunku 7.5a zwi zana jest z emisj z zero-wymiarowych struktur Cd(Mn)Te/MnTe.

7.3

Spektroskopia pojedynczych linii w polu magnetycznym

W rozdziale tym opisane zostan pomiary mikroluminescencji w zewn trznym polu
magnetycznym, które s analogiczne do pomiarów opisanych dla kropek kwantowych
CdMnTe/Zn0.8Cd0.2Te w rozdziale 4.2. Obserwujemy w nich rozszczepienie szerokiej linii
fotoluminescencyjnej na wiele ostrych linii zwi zanych z emisj od indywidualnych
kropek kwantowych. Linie te wykazuj

charakterystyczne dla kropek kwantowych

CdMnTe zachowanie w polu magnetycznym, co z jednej strony potwierdza nam fakt
uformowania si kropek kwantowych, z drugiej strony natomiast wykazuje istnienie
znacznej dyfuzji manganu z bariery do kropek CdTe.
Obecno
przypadku

jonów manganu w kropkach kwantowych uwidacznia si , podobnie jak w
kropek

kwantowych

CdMnTe/Zn0.8Cd0.2Te,

poprzez

gigantyczne

rozszczepienie Zeemana stanów ekscytonowych, które obserwujemy jako kołow
polaryzacj

widma w polu magnetycznym, oraz znaczne przesuni cie si

linii

luminescencyjnych od indywidualnych kropek kwantowych w stron ni szych energii.
Wyznaczona zostanie ponadto

rednia koncentracja jonów manganu w kropkach
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kwantowych CdMnTe/MnTe, która w odró nieniu od struktur CdMnTe/Zn0.8Cd0.2Te
silnie zale y od rozmiaru kropki.

Układ pomiarowy

Układ pomiarowy jest taki sam, jak przedstawiono na rysunku 4.6 w rozdziale 4.2.
Pole magnetyczne przyło one jest prostopadle do powierzchnio próbki, a temperatura
pomiaru jest stała i wynosi 2 K. Do pobudzania u yli my laser argonowy o długo ci fali
514 nm (2.41 eV). Pobudzamy zatem znacznie poni ej bariery MnTe (3.0 eV), ale
powy ej emisji z naszych próbek. Ze wzgl du na to,

e jeste my zainteresowani

wył cznie emisj z kropek kwantowych CdMnTe odcinamy lini wysokoenergetyczn z
rysunku 7.5a zwi zan

z przej ciem wewn trz manganowym przy u yciu filtra

dolnoprzepustowego dla długo ci fali 640 nm (1.93 eV). Rozmiar wi zki pobudzaj cej
wynosi około 1 m, a moc pobudzania 10
unikn

W. Jest ona dobrana w taki sposób, aby

efektów zwi zanych ze zwi kszeniem temperatury próbki i otrzyma

jednocze nie wzgl dnie silny sygnał luminescencji.
Zwi kszaj c pole magnetyczne obserwujemy, e intensywno
znacznie ro nie w polaryzacji kołowej

+

luminescencji linii

, maleje natomiast w polaryzacji

-

. Stopie

polaryzacji kołowej w funkcji pola magnetycznego został przedstawiony na rysunku 7.7.

Rys. 7.7. Stopie polaryzacji kołowej w funkcji pola magnetycznego. Całkowita polaryzacja kołowa
luminescencji, uzyskana została ju w 0.7 T. wiadczy to o oddziaływaniu wymiennym sp-d ekscytonów
zlokalizowanych w kropkach kwantowych z jonami manganu.
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Obserwujemy, e widmo luminescencji jest całkowicie spolaryzowane kołowo ju w
0.7 T. Potwierdza to jednoznacznie, e no niki znajduj ce si w kropkach kwantowych,
silnie oddziałuj z jonami manganu poprzez oddziaływanie wymienne sp-d. W skutek
tego oddziaływania dochodzi do gigantycznego rozszczepienie stanów ekscytonowych w
kropkach kwantowych, co z kolei uwidacznia si jako polaryzacja kołowa luminescencji
w polu magnetycznym.
Za gigantyczne rozszczepienie Zeemana stanów ekscytonowych w kropkach
kwantowych odpowiedzialne s najprawdopodobniej wył cznie jony manganu znajduj ce
si wewn trz kropek kwantowych CdMnTe, czyli jony, które dostały si tam poprzez
dyfuzj z bariery. Spiny jonów manganu znajduj cych si w sieci krystalograficznej
MnTe s całkowicie ustawione poprzez oddziaływanie antyferromagnetyczne ze swoimi
najbli szymi oraz dalszymi s siadami [7], a zewn trzne pole magnetyczne o warto ciach
wyst puj cych w tej pracy nie ma na nie wpływu. Paramagnetyczny charakter jonów
manganu odpowiedzialnych za gigantyczne rozszczepienie Zeemana uwidacznia si
szczególnie w luminescencji od indywidualnych kropek kwantowych.
Podobnie jak w przypadku kropek kwantowych CdMnTe/Zn0.8Cd0.2Te opisanych w
rozdziale 4.2, obserwujemy, e widmo fotoluminescencji rozci gaj ce si od 1.70 eV do
1.92 eV zło one jest z du ej liczby wzgl dnie ostrych linii o szeroko ci rz du kilku meV.
Linie te zwi zane s z emisj z indywidualnych kropek kwantowych. Ich zachowanie
wraz ze wzrostem pola magnetycznego, a w szczególno ci przesuni cie w stron ni szych
energii, polaryzacja kołowa, oraz zmniejszanie si szeroko ci linii s typowymi efektami
wyst puj cymi w półmagnetycznych kropkach kwantowych CdMnTe. Przykładowa linia
została pokazana na rysunku 7.8. Pochodzi ona z cz ci niskoenergetycznej widma,
reprezentuje zatem wzgl dnie du e kropki kwantowe.
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Rys. 7.8. Typowe zachowanie linii luminescencyjnej od pojedynczej kropki kwantowej w funkcji pola
magnetycznego. Wykazuje ona cechy charakterystyczne dla półmagnetycznych kropek kwantowych
CdMnTe

Podobnie, jak w rozdziale 4, lini luminescencyjn przedstawion na rysunku 7.8
dopasowujemy funkcj

Gaussa dla ka dego pola magnetycznego. Na tej podstawie

wyznaczamy jej poło enie energetyczne i szeroko , zdefiniowan analogicznie jak w
rozdziale 4.2 na 0.606 wysoko ci linii. Zale no

tych parametrów od pola

magnetycznego przedstawiona jest na rysunku 7.9.

Rys. 7.9. Poło enie energetyczne (a) i szeroko linii (b) w funkcji pola magnetycznego, wyznaczone dla
linii luminescencyjnej przedstawionej na rysunku 7.8 poprzez dopasowania funkcji Gaussa
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Obserwujemy,

e badana linia luminescencyjna wykazuje wzgl dnie du e

przesuni cie w stron

ni szych energii, które wynosi 38 meV w 6 T. Jest ono

porównywalne z przesuni ciem obserwowanym w próbce A zawieraj cej około 3%
manganu. Oczekujemy wi c podobnego składu manganu w kropkach kwantowych
CdMnTe/MnTe. Do zale no ci poło enia linii w funkcji pola magnetycznego mo emy
dopasowa w dobrym przybli eniu zmodyfikowan funkcj Brillouina [77] ze wzgl du na
to, e mamy do czynienia ze wzgl dnie du

∆E( B, T ) =

kropk kwantow (patrz rozdz. 6).

(N0 − N0 )
g Mn B B
⋅ x Mn ⋅ S0 ⋅ Bs
2
k b (T − T0 )

(7.1)
gdzie:

N0 , N0 - całki wymiany s-d i p-d. Przyjmujemy N0 =0.22, N0 =-0.88 jak w krysztale
obj to ciowym
xMn – rednia koncentracja manganu w kropce
S0 - efektywny spin manganu, S0 < 5/2 ze wzgl du na formowanie si klasterów Mn,
S0=1.83 zgodnie z [77]
T0 - przyczynek do temperatury efektywnej spowodowany oddziaływaniem wymiennym
mi dzy jonami manganu;
T – temperatura pomiaru, T = 2K
gMn - współczynnik Landego dla jonów Mn o spinie 5/2, gMn=2
B

– magneton Bohra

kb - stała Boltzmanna
Parametrami

dopasowania

jest

xMn

oraz

przedstawionego na rysunku 7.9a otrzymujemy
kwantowych, xMn= 0.05. Warto
przewidywana warto

T0 .

Na

podstawie

dopasowania

redni skład manganu w kropkach

T0 wynosi natomiast 3.5 K i jest znacznie wy sza ni

dla kryształów obj to ciowych T0 = 1.3 K [77]. Mo e by to

spowodowane niejednorodnym rozkładem jonów manganu wewn trz kropki kwantowej.
W przypadku kryształu obj to ciowego niejednorodno ci składu manganu „u redniaj
si ” ze wzgl du na du

rozci gło

funkcji falowej. W pojedynczej kropce kwantowej

natomiast funkcja falowa no ników jest silnie zlokalizowana, a niejednorodno ci składu
mog odgrywa znacz c rol . Za niejednorodny rozkład manganu wewn trz kropki
kwantowej CdMnTe mo e by odpowiedzialna dyfuzja jonów Mn++ z bariery MnTe. W
zwi zku z tym oczekujemy wi kszej koncentracji manganu na brzegu kropki kwantowej,
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która zmniejsza si wraz ze zmian poło enia w stron

rodka kropki. W obszarze o

wi kszej koncentracji jonów manganu zwi ksza si oddziaływanie wymienne d-d mi dzy
jonami manganu, co mo e prowadzi do zwi kszenia efektywnej temperatury pomiaru.
Funkcja Brillouina dobrze opisuje efekty magnetyczne zwi zane z układem jonów
paramagnetycznych.

Mo liwo

jej

zastosowania

do

opisu

poło enia

linii

luminescencyjnej w funkcji pola magnetycznego potwierdza nasze przypuszczenie, e za
gigantyczne rozszczepienie Zeemana odpowiadaj

głównie paramagnetyczne jony

manganu, które znajduj si wewn trz kropki kwantowej CdMnTe.
Zale no

szeroko ci linii od indywidualnej kropki kwantowej CdMnTe w funkcji

pola magnetycznego przedstawiona jest na rysunku 7.9b. Jest ona jako ciowo analogiczna
do zale no

przedstawionej w rozdziale 4 na rysunku 4.10 dla kropek kwantowych

CdMnTe/Zn0.8Cd0.2Te. W 0 T, linia luminescencyjna charakteryzuje si znacznie wi ksz
szeroko ci , około 7 meV, ni w niemagnetycznych kropkach kwantowych. Poszerzenie
linii przypisuje si

fluktuacjom namagnesowania wewn trz kropek kwantowych.

Interpretacja ta potwierdza si poprzez zaw anie si linii w polu magnetycznym. W
B = 6 T szeroko

linii zmniejsza si trzykrotnie wynosi ju tylko około 2 meV. Warto

ta jest nadal znacznie wi ksza ni w niemagnetycznych kropkach kwantowych i oznacza,
e w 6 T mo liwe s jeszcze znaczne fluktuacje namagnesowania. Brak wysycenia w tak
wysokich polach magnetycznych mo e by wynikiem zwi kszonego oddziaływania d-d
mi dzy jonami manganu, które utrudnia ustawianie ich spinów przez zewn trzne pole
magnetyczne, jak zostało to pokazane w rozdziale 5.4.4.
Ewolucja szeroko ci linii luminescencyjnych w polu magnetycznym po raz kolejny
potwierdza nam, e mierzymy efekty zwi zane z układem paramagnetycznych jonów
manganu, które wywołuj
kwantowych i s

znaczne fluktuacje namagnesowania wewn trz kropek

ustawiane przez zewn trze pole magnetyczne. Za gigantyczne

rozszczepienie Zeemana odpowiedzialne s zatem głównie jony manganu, które dostały
si do wn trza kropek kwantowych poprzez dyfuzj z bariery, a nie jony Mn++ z sieci
krystalicznej MnTe, b d cego antyferromagnetykiem III typu w temperaturach poni ej
60 K.
Przebadanych zostało ponad 20 linii fotoluminescencyjnych od indywidualnych
kropek kwantowych z ró nych miejsc na próbce. Dla ka dej z nich zastała wykre lona
zale no

poło enia linii w funkcji pola magnetycznego, a z dopasowania funkcj

Brillouina wyznaczono warto
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7.10 warto

ta została wykre lona w funkcji poło enia energetycznego 0 T dla ka dej z

badanych linii.

Rys. 7.10. Zale no przesuni cia energetycznego dla 21 linii fotoluminescencyjnych od indywidualnych
kropek kwantowych w wysyceniu wyznaczonego poprzez dopasowanie funkcji Brillouina od poło enia
spektralnego tych linii w 0 T

Przy interpretacji wyników przedstawionych na rysunku 7.10 zakładamy, podobnie
jak w przypadku interpretacji wyników z rysunku 6.5, e w pierwszym przybli eniu
poło enie spektralne zale y przede wszystkim od rozmiaru kropki, a skład chemiczny ma
na nie tylko niewielki wpływ. W kropkach kwantowych CdMnTe/MnTe sytuacja jest
jeszcze bardziej uproszczona, ze wzgl du na to, e w strukturach tych wyst puj tylko
dwa rodzaje kationów, kadm i mangan, których redni skład w kropkach kwantowych
wyznaczamy

przy

u yciu

pomiarów

magneto-optycznych.

Zmiany

warto ci

gigantycznego rozszczepienia Zeemana w ró nych kropkach kwantowych odpowiadaj
wahaniom redniej koncentracji manganu o

xMn= 0.03. Przekłada si to na zmian

poło enia energetycznego emisji ekscytonowej o maksymalnie 45 meV. Jest to wzgl dnie
niewielka warto , je eli porównamy j z niejednorodnym poszerzeniem luminescencji od
zespołu kropek kwantowych wynosz cym 200 meV.
Na wykresie 7.10 obserwujemy, e warto

gigantycznego rozszczepienia Zeemana

najpierw ro nie wraz ze zwi kszaniem si energii emisji od 1.7 eV do 1.8 eV, a nast pnie
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maleje dla poło enia energetycznego linii luminescencyjnej od 1.8 eV do 1.9 eV.
Przesuni cia wysycenia zmieniaj si przy tym od 22 meV do 49 meV, przy czym
maksymalne warto ci przyjmowane s dla energii emisji ~1.8 eV.
Wykres 7.10 jest analogicznym wykresem dla kropek kwantowych CdMnTe/MnTe,
co wykres 6.5 dla kropek kwantowych CdMnTe/Zn0.8Cd0.2Te. Obserwujemy tutaj jednak
nieco inne efekty. W szczególno ci, dla kropek kwantowych CdMnTe/Zn0.8Cd0.2Te nie
zaobserwowano wzrostu gigantycznego rozszczepienia Zeemana wraz ze zwi kszaniem
si energii emisji linii, jak to jest widoczne na rysunku 7.10 w energiach od 1.7 eV do 1.8
eV. Wytłumaczenia tego zjawiska nale y szuka wi c w efektach mog cych wyst powa
tylko w kropkach kwantowych CdMnTe/MnTe i nie wyst puj cych w kropkach
kwantowych CdMnTe/Zn0.8Cd0.2Te. Do kropek kwantowych CdMnTe/MnTe jony
manganu wprowadzone s przy wykorzystaniu dyfuzji z magnetycznej bariery MnTe. Jak
ju zostało wspomniane, mo emy zatem spodziewa si wi kszej koncentracji Mn na
brzegu kropki ni w jej rodku. Wraz ze zmniejszaniem si rozmiaru kropki kwantowej
zwi ksza si stosunek jej powierzchni, przez któr zachodzi dyfuzja jonów manganu, do
jej obj to ci. W konsekwencji, mo e to prowadzi to wzrostu redniej koncentracji
manganu, a wi c tak e do zwi kszenia rozszczepienia Zeemana.
Zmniejszanie si

przesuni cia linii luminescencyjnych w polu magnetycznym

obserwowane dla linii w energiach od 1.8 eV do 1.9 eV mo e by wytłumaczone
analogicznie jak w rozdziale 6.2, poprzez zwi kszenie energii wi zania polaronu
magnetycznego wraz ze zmniejszaniem si rozmiaru kropek kwantowych. Wewn trzne
pole magnetyczne zwi zane z obecno ci

polaronu magnetycznego powoduje

przesuni cie si linii luminescencyjnych w 0 T, co z kolei prowadzi do zmniejszenie si
jej przesuni cia w zewn trznym polu magnetycznym. Inna mo liwa interpretacja polega
na zało eniu dalszego wzrostu koncentracji manganu w kropkach kwantowych wraz ze
zmniejszaniem si

ich rozmiaru. Po przekroczeniu pewnej krytycznej koncentracji

manganu dalsze dodawanie jonów manganu spowoduje,

e zwi kszy si

liczba

antyferromagnetycznych klasterów manganów nie maj cych wpływu na obserwowane
efekty magneto-optyczne. Mo e prowadzi to do efektywnego zmniejszenia liczby jonów
manganu bior cych udział w namagnesowaniu struktury, a w konsekwencji do
zmniejszenia warto ci gigantyczne rozszczepienia Zeemana.
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Dopasowanie modelu molekuły spinowej do ewolucji linii luminescencyjnych w
przypadku kropek kwantowych CdMnTe/MnTe, jest trudniejsze ni

dla kropek

kwantowych CdMnTe/Zn0.8Cd0.2Te z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, jony
manganu rozło one s najprawdopodobniej w sposób niejednorodny w kropce kwantowej,
a ich poło enie, którego nie mo na wzi

pod uwag w modelu molekuły spinowej, mo e

odgrywa decyduj c rol przy efektach magneto-optycznych. Po drugie, nie mo emy
przyj

w tym przypadku, e rednia energia oddziaływania antyferromagnetycznego Mn-

Mn jest taka sama w ró nych kropkach kwantowych, ze wzgl du na zmian koncentracji
manganu wraz ze zmian

rozmiaru kropki. Pojawia si

wi c dodatkowy parametr

dopasowania. Ponadto kropki kwantowe CdMnTe/MnTe zawieraj wzgl dnie du o jonów
manganu, a obliczenia dla kropki kwantowej zawieraj cej 200 jonów manganu trwaj
około tygodnia na wzgl dnie szybkim komputerze (1.5 GHz).
Podsumowanie

Wytworzone zostały kropki kwantowe CdTe w barierze MnTe pomimo wzgl dnie
małego niedopasowania sieciowego mi dzy tymi materiałami wynosz cego 2.2%.
Uformowanie si kropek kwantowych zostało potwierdzone poprzez zaobserwowanie
szeregu efektów typowych dla struktur zerowymiarowych. Pierwszym z nich jest
charakterystyczne przej cie fazowe 2D - 3D w obrazie RHEED. W pomiarach optycznych
obserwujemy ponadto lini luminescencyjn w energiach poni ej przej cia wewn trzmanganowego, charakteryzuj c si du

stabilno ci intensywno ci wraz ze wzrostem

temperatury. Po zmniejszeniu wi zki pobudzaj cej do rozmiarów 1

m, linia ta

rozszczepia si na szereg ostrych linii fotoluminescencyjnych zwi zanych z emisj od
indywidualnych kropek kwantowych, które wykazuj

typowe dla półmagnetycznych

kropek kwantowych zachowanie w polu magnetycznym, a wi c przesuni cie w stron
ni szych energii, polaryzacj kołow i zmniejszenie szeroko ci wraz ze wzrostem pola
magnetycznego.
Jeden z najbardziej interesuj cych aspektów dotycz cych kropek kwantowych
CdMnTe/MnTe zwi zany jest z ró nymi własno ciami, które wykazuj jony manganu w
zale no ci od swojego poło enia. Za gigantyczne rozszczepienie Zeemana stanów
ekscytonowych w kropkach kwantowych odpowiedzialne s

przede wszystkim

paramagnetyczne jony manganu, znajduj ce si wewn trz kropek kwantowych CdMnTe.
Spiny jonów Mn++ znajduj cych si

w sieci MnTe ustawione s

natomiast
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antyferromagnetycznie wzgl dem siebie i nie maj

wpływu na obserwowane efekty

magneto-optyczne. Na interfejsie kropki kwantowej i bariery spodziewamy si obszaru
składaj cego si z mieszanego kryształu Cd1-xMnxTe z wysokim składem manganu. Je eli
ten skład b dzie wi kszy ni 20%, to w niskich temperaturach, w których przeprowadzone
s pomiary magneto-optyczne, T = 2 K, spodziewamy si w nich fazy szkła spinowego
[108], która równie nie powinna wpływa na obserwowane gigantyczne rozszczepienie
Zeemana stanów ekscytonowych w kropkach kwantowych.
Chciałbym równie zauwa y , e ekscytony lokalizuj si w obszarach z najmniejsz
koncentracj

manganu, ze wzgl du na to, e jest to dla nich najbardziej korzystne

energetycznie. Na podstawie analizy gigantycznego rozszczepienia Zeemana z ró nych
kropek kwantowych wyznaczyli my redni skład manganu na obszarach, w których
lokalizuj si ekscytony. Zmienia si on od 4% do 7% w zale no ci od rozmiaru kropki.
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Podsumowanie pracy
Celem

rozprawy

doktorskiej

było

wytworzenie

półmagnetycznych

kropek

kwantowych CdMnTe, oraz wyznaczenie ich podstawowych własno ci przy u yciu
spektrometrii optycznej. Do najwa niejszych wyników zaliczam:
•

Opracowanie dwóch metod wytwarzania półmagnetycznych kropek kwantowych
CdMnTe
o Pierwsza z nich polega na bezpo rednim wprowadzeniu jonów manganu do

warstwy CdTe, z której formuje si

kropki kwantowe, przy u yciu

niemagnetycznej bariery Zn0.8Cd0.2Te.
o Druga metoda polega na zastosowaniu bariery zło onej z kubicznego MnTe do

nominalnie niemagnetycznych kropek kwantowych CdTe. Jony Mn++ dostaj
si wtedy do wn trza kropek poprzez dyfuzj z bariery.
•

Uzyskanie kontroli na składem manganu w kropkach kwantowych w trakcie wzrostu
struktury przy u yciu pierwszej z tych metod, poprzez umiej tne dodawanie jonów
manganu w ci le kontrolowanych niewielkich ilo ciach do wybranej liczby warstw
atomowych CdTe nale cych do warstwy, z której formuje si kropki kwantowe.

•

Zaobserwowanie gigantycznego rozszczepienie Zeemana stanów ekscytonowych w
kropkach kwantowych CdMnTe poprzez przesuni cie linii luminescencyjnych od
indywidualnych kropek kwantowych w stron ni szych energii w polu magnetycznym
przyło onym prostopadle do powierzchni próbki, oraz polaryzacj

kołow

luminescencji.
•

Wykazanie wpływu koncentracji manganu na ewolucj linii ekscytonowych z kropek
kwantowych CdMnTe w polu magnetycznym.

•

Opis teoretyczny emisji ekscytonowej z półmagnetycznych kropek kwantowych. W
tym celu zmodyfikowałem istniej cy ju model molekuły spinowej.

•

Wyznaczenie

podstawowych

wielko ci

opisuj cych

półmagnetyczne

kropki

kwantowe, takich jak: liczba jonów manganu w kropce kwantowej, rozmiar kropki,
koncentracja manganu w kropce, oraz efektywna temperatura pomiaru, na podstawie
dopasowania oblicze teoretycznych do do wiadczalnej ewolucji poło enia i kształtu
linii

luminescencyjnych

magnetycznym.

od

indywidualnych

kropek

kwantowych

w

polu

•

Pokazanie wpływu rozmiaru kropki kwantowej na efekty magneto-optyczne
wyst puj ce w półmagnetycznych kropkach kwantowych.

•

Wykazanie, e formowanie si kropek kwantowych przy u yciu metody przykrycia
amorficznym tellurem ma równie miejsce przy wzgl dnie małym niedopasowaniu
sieciowym półprzewodnika bariery i półprzewodnika, z którego wytwarzane s kropki
kwantowe.
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