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1. Motywacja i cele pracy.
Tlenek cynku (ZnO) jest atrakcyjnym materiałem do zastosowań w ultrafioletowej/niebieskiej
optoelektronice ze względu na prostą przerwę energetyczną wynoszącą 3,37 eV w 300 K oraz dużą
energię wiązania ekscytonu równą 60 meV. ZnO może być syntetyzowany za pomocą wielu technik
wzrostowych m.in. techniki chemicznego osadzania z fazy gazowej z użyciem związków
metaloorganicznych, epitaksji z wiązek molekularnych, osadzania warstw atomowych w sposób
sekwencyjny oraz hydrotermalnej, co zapewnia szeroką dostępność jego nanostruktur.
Pełne wykorzystanie możliwości aplikacyjnych ZnO wymaga uzyskania stabilnego przewodnictwa
typu p, co jest dużym wyzwaniem ze względu na donorowy charakter rodzimych defektów. Obecność
defektów determinujących elektronowy typ przewodnictwa wpływa na elektryczne i optyczne
właściwości ZnO. Identyfikacja defektów i odpowiednio dobrana procedura ich usuwania i/lub
tworzenia jest więc kluczowa w rozwiązywaniu problemów z domieszkowaniem ZnO na typ p.
Pierwszym celem rozprawy było zatem sprawdzenie, czy możliwa jest kontrola właściwości
strukturalnych (rozmiar, gęstość, koncentracja nośników swobodnych, koncentracja i typ
domieszek i rodzimych defektów strukturalnych) oraz optycznych (stosunek intensywności
luminescencji przykrawędziowej do defektowej, intensywność emisji ekscytonowej, struktura
subtelna pasm emisyjnych, rodzaj centrów rekombinacji promienistej, pochodzenie linii
emisyjnych) nano- i mikrosłupków tlenku cynku syntetyzowanych za pomocą metody
hydrotermalnej wspomaganej mikrofalowo poprzez zmianę warunków wzrostu i wygrzewania
tych struktur.
Kolejnym oprócz domieszkowania ZnO na typ p niezwykle istotnym etapem funkcjonalizacji tego
materiału jest wytworzenie heterostruktur kwantowych, które dzięki precyzyjnej pod względem
szerokości i składu budowie mogą pełnić funkcję emiterów światła o ściśle określonej długości fali.
Zwiększenie szerokości przerwy energetycznej ZnO uzyskuje się poprzez domieszkowanie magnezem
i tworzenie trójskładnikowych stopów Zn1-xMgxO pełniących funkcję barier dla studni ZnO, co
zwiększa wydajność emisji światła z tych studni.
Z tego względu drugim przyjętym do realizacji w ramach niniejszej rozprawy zadaniem było
opracowanie metody wytwarzania osiowych heterostruktur kwantowych ZnO/Zn1-xMgxO na
powierzchni c mikrosłupków ZnO syntetyzowanych hydrotermalnie.
W celu realizacji wyznaczonych celów i udowodnienia postawionych tez wykonano następujące
zadania:


identyfikacja procesów rekombinacji promienistej i niepromienistej zachodzących w nanoi mikrosłupkach ZnO syntetyzowanych za pomocą metody hydrotermalnej na podłożu azotku
galu (GaN) i analiza ich mechanizmów,
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wyznaczenie zależności parametrów strukturalnych i właściwości optycznych mikrosłupków
od warunków i przebiegu wzrostu hydrotermalnego,



przeanalizowanie wpływu wygrzewania mikrosłupków ZnO w różnych temperaturach
i atmosferach na ich luminescencję oraz jakość krystaliczną,



określenie warunków wzrostu i wygrzewania skutkujących niską koncentracją defektów
strukturalnych i centrów rekombinacji niepromienistej w syntetyzowanych strukturach,



wygenerowanie poprzecznych modów rezonansowych, tzw. modów galerii szeptów (ang.
whispering gallery modes – WGMs) w mikrosłupkach dielektrycznego ZnO o sześciokątnym
przekroju poprzecznym syntetyzowanych w optymalnych warunkach wzrostu,



opracowanie dwuetapowej metody wzrostu i wykonanie syntez osiowych heterostruktur
kwantowych ZnO/Zn1-xMgxO na powierzchni c hydrotermalnych mikrosłupków ZnO,



optyczna i strukturalna charakteryzacja tych heterostruktur kwantowych.

Prezentowana rozprawa doktorska składa się z jedenastu rozdziałów. Po przedstawieniu
w niniejszym rozdziale celów pracy, w rozdziałach 2-5 zreferowano zagadnienia teoretyczne
dotyczące fizyki nanostruktur półprzewodnikowych, strukturalnych i optycznych właściwości ZnO
i Zn1-xMgxO oraz ogólnej charakterystyki rezonatorów optycznych. Rozdziały 6. i 7. zawierają opis
odpowiednio metod wzrostu mikrosłupków ZnO (metoda hydrotermalna) i osiowych heterostruktur
kwantowych ZnO/ Zn1-xMgxO (technika epitaksji z wiązek molekularnych, ang. molecular beam
epitaxy – MBE) oraz technik pomiarowych użytych do charakteryzacji otrzymanych struktur.
W rozdziałach 8-11 przedstawiono wyniki prac doświadczalnych dotyczących:


określenia zależności między parametrami wzrostu i wygrzewania, a właściwościami
optycznymi mikrosłupków ZnO syntetyzowanych metodą hydrotermalną. Przedstawiono
szczegółową charakteryzację optyczną pojedynczych mikrosłupków i określono warunki
wzrostu i wygrzewania zapewniające intensywną luminescencję przykrawędziową przy
jednoczesnej niskiej koncentracji defektów.



wygenerowania w wurcytowych mikrosłupkach ZnO modów galerii szeptów i wzmocnienia
optycznego emisji spontanicznej (podrozdział 10.1.),



próby wyjaśnienia pochodzenia struktury subtelnej pasma defektowego mikrosłupków ZnO
otrzymanych w warunkach różniących się od optymalnych (podrozdział 10.2.),



opracowania technologii wzrostu i charakteryzacji strukturalnej i optycznej osiowych
heterostruktur kwantowych ZnO/Zn1-xMgxO na powierzchni c hydrotermalnych mikrosłupków
ZnO (rozdział 11.). Złożone podejście (dwuetapowa metoda wzrostu) do problemu
wbudowania złożonych heterostruktur kwantowych w nano- i mikrosłupki ZnO jest wynikiem
obecnego stanu wiedzy na temat technologii wzrostu tych struktur. Pomimo sukcesów
w precyzyjnej pod względem składu i rozmiarów syntezie struktur dwuwymiarowych technika
MBE nie jest odpowiednia do wzrostu słupków ZnO ze względu na problemy z opracowaniem
9

sposobu zarodkowania. Opisano właściwości pojedynczej studni kwantowej (ang. single
quantum well – SQW) i wielostudni (ang. multiple quantum well – MQW) składających się ze
studni o różnych szerokościach i barier o różnych składach. Przeanalizowano stabilność
ekscytonów w studniach kwantowych polarnego ZnO.
Pracę zamykają wnioski końcowe i dorobek naukowy autorki.
Sposób wykonywania prac badawczych wynikał z cytowanej w pracy literatury, symulacji (Monte
Carlo) i analizy teoretycznej (Nextnano) procesów zachodzących w objętościowych i kwantowych
strukturach ZnO. Wyniki pomiarów zostały omówione i porównane z danymi literaturowymi.
W wyniku tej analizy powstała spójna koncepcja wyjaśniająca zdecydowaną większość
obserwowanych zjawisk.
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2. Nanostruktury półprzewodników szerokoprzerwowych.
Cechą charakterystyczną struktur niskowymiarowych jest ograniczenie ruchu nośników pasmowych
(elektronów, dziur lub par związanych elektron-dziura (ekscytonów)) wynikające z zaburzenia
symetrii translacyjnej w jednym lub kilku wymiarach. Podstawowym wymaganiem dla struktury
kwantowej jest jej rozmiar porównywalny z elektronową długością fali de Broglie’a. Aby elektrony
nie przechodziły do wyższych stanów energetycznych wskutek wzbudzeń termicznych, odległość
między poziomami energetycznymi struktury powinna być co najmniej trzykrotnie większa od energii
termicznej w temperaturze pokojowej.1 Wymaganie, aby poziomy energetyczne były dostatecznie
odległe, wyznacza górną granicę rozmiaru struktury – im większa struktura, tym bliżej siebie są
poziomy energetyczne. Z drugiej jednak strony, w zbyt małych strukturach nie ma stanów
związanych, co wyznacza dolną granicę ich rozmiaru.
Podstawowym kryterium podziału struktur niskowymiarowych jest liczba dostępnych stopni
swobody. W przypadku struktury dwuwymiarowej (studni kwantowej, ang. quantum well – QW)
nośniki ładunku poruszają się swobodnie tylko w płaszczyźnie. Ruch w trzecim wymiarze jest
ograniczony, a zbiór dozwolonych wartości energii nośników poruszających się w tym kierunku jest
dyskretny (tzw. efekt kwantowania rozmiarowego). Drut kwantowy pozwala nośnikom na swobodny
ruch translacyjny tylko w jednym wymiarze (struktura jednowymiarowa), natomiast w kropce
kwantowej (układ zerowymiarowy) ruch nośników jest ograniczony we wszystkich trzech
wymiarach.2
Do podstawowych konsekwencji obniżonej wymiarowości półprzewodników należy zaliczyć:


kwantyzację ruchu elektronów i dziur prowadzącą do powstania dyskretnych poziomów
energetycznych w strukturze elektronowej struktury (ang. quantum confinement effect –
kwantowy efekt rozmiarowy). Zarówno struktura elektronowa, jak i liczba związanych stanów
elektronowych zależą od rozmiaru nanostruktury.



wzrost szerokości przerwy energetycznej w stosunku do materiału objętościowego. Efektywna
szerokość przerwy maleje ze wzrostem rozmiaru nanostruktury. Szerokość przerwy
energetycznej określa energię przejść optycznych.3



zmianę zależności gęstości stanów elektronowych (ilości stanów na jednostkę energii) od
energii. W strukturach dwuwymiarowych gęstość stanów elektronowych ρ(E) nie jest funkcją
ciągłą jak w przypadku materiałów objętościowych. Ma ona postać schodkową, ze schodkami
pojawiającymi

się

dla

każdego

skwantowanego

poziomu.

Skwantowane

poziomy

energetyczne mają stałą gęstość stanów opisywaną jako: ρ(E)=E0=const. W układach
jednowymiarowych mamy: ρ(E)

√

. W kropce kwantowej rozkład gęstości stanów jest

zbiorem dyskretnych linii odpowiadających poziomom energetycznym zerowymiarowego
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układu. W postaci matematycznej rozkład gęstości stanów można zapisać korzystając
z właściwości delty Diraca δ, w rezultacie otrzymując: ρ(E) δ(E).4


wzrost oddziaływań kulombowskich między elektronami i dziurami tworzącymi ekscyton
prowadzący

do

obniżenia

energii

tej

kwazi-cząstki

w

stosunku

do

nośników

nieoddziałujących. Ekscytony w strukturach niskowymiarowych są stabilniejsze niż
w materiałach objętościowych, co wynika ze zwiększonej energii wiązania tej kwazicząstki.


zmianę stosunku powierzchni/międzypowierzchni struktury do jej objętości i zwiększoną
aktywność powierzchni/międzypowierzchni. Powierzchnia nanostruktury ma duży wpływ na
jej właściwości optyczne ze względu na obecność bardzo reaktywnych stanów
powierzchniowych i defektowych utworzonych przez zerwane wiązania. Pełnią one rolę
centrów rekombinacji niepromienistej i promienistej poprzez stany defektowe.



zmianę

optycznych

właściwości

niskowymiarowych

struktur

półprzewodnikowych

wynikającą ze zwiększonej koncentracji stanów elektronowych w węższym przedziale
energetycznym, aż do rezonansowego zachowania w przypadku kropek kwantowych.
Pojedyncze kropki kwantowe emitują światło w wąskim zakresie spektralnym i są
wykorzystywane jako obszary aktywne lasera półprzewodnikowego.


zmianę transportowych właściwości materiału. Prawo Ohma (ruch kolektywny elektronów)
przestaje obowiązywać.5

2.1. Studnia kwantowa.
Przykładem dwuwymiarowych struktur kwantowych są heterostruktury, w których półprzewodnik
o węższej przerwie energetycznej znajduje się między dwoma warstwami półprzewodnika o szerszej
przerwie wzbronionej (Rys. 2.1.1.). Na granicy takiego złącza powstają nieciągłości pasm
energetycznych: pasma przewodnictwa Ec i pasma walencyjnego Ev, które odgrywają rolę bariery
potencjału i ograniczają ruch nośników ładunku.
a) E

b) E
2

1

2

1

Ec

Ec

e

E2

e
E2
E1

E1
d

Ev

d

Ev
z

z

Rys. 2.1.1. Profil potencjału SQW typu a) I i b) II. Oznaczenia: e – elektron, d – dziura, 1– półprzewodnik
o węższej przerwie energetycznej, 2 – półprzewodnik o szerszej przerwie energetycznej.
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W heterostrukturze typu I minimum potencjału dla obydwu rodzajów nośników znajduje się w tym
samym materiale (Rys. 2.1.1. a). Zarówno elektrony, jak i dziury zlokalizowane są w jednej studni
kwantowej, dzięki czemu ich rekombinacja jest efektywna, a czas życia krótki. W układzie typu II
(Rys. 2.1.1. b) minimum potencjału dla elektronów jest w innym materiale niż dla dziur, nośniki
ładunku znajdują się w różnych obszarach, a czas ich rekombinacji jest długi.4
Przykładem QW typu I jest 4 nm warstwa ZnO znajdująca się między dwoma warstwami
Zn0,84Mg0,16O (Rys. 2.1.2.). W części doświadczalnej zostaną przedstawione wyniki badań
strukturalnych i optycznych takiego układu kwantowego.

Lw

E [eV]

3,5

0,2
0,0
-0,2
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

z [nm]
Rys. 2.1.2. Profil potencjału ZnO QW o szerokości Lw=4 nm między barierami Zn0,84Mg0,16O w 5 K bez
uwzględnienia pola elektrycznego i naprężeń. Obliczenia wykonano za pomocą oprogramowania Nextnano.6

W warstwie ZnO nośniki ładunku poruszają się swobodnie w płaszczyźnie xy, natomiast ruch
w kierunku wzrostu z jest skwantowany, co prowadzi do powstania dyskretnych podpasm
energetycznych. Skwantowane podpasma energetyczne mają stałą gęstość stanów, a energia cząstek
obsadzających dane podpasmo opisana jest wzorem:
2

E  En 

k x, y
2m*

2

,

(2.1.1.)

gdzie: En – energia n-tego poziomu energetycznego, k x , y – wektor falowy elektronu poruszającego się
swobodnie w płaszczyźnie xy, m* - masa efektywna poruszającej się cząstki.
Jak już było powiedziane, ograniczenie przestrzeni dostępnej dla nośników ładunku w studni
kwantowej powoduje zwiększenie odległości między poziomami energetycznymi elektronów i dziur.
Jak widać na rys. 2.1.3. energia przejść optycznych zależy poprzez tę odległość od szerokości studni
kwantowej – ze wzrostem szerokości studni energia przejścia maleje.
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Rys. 2.1.3. Zależność energii emitowanej w wyniku rekombinacji ekscytonowej od szerokości studni kwantowej
ZnO znajdującej się między dwoma barierami Zn0,84Mg0,16O. W obliczeniach wykonanych za pomocą
oprogramowania Nextnano6 uwzględniono pole elektryczne i naprężenia. Różową linią zaznaczono emisję
ekscytonową z mikrosłupków ZnO opisywanych w części doświadczalnej. Powodem, dla którego energia emisji
ze studni kwantowych szerszych niż 5 nm jest niższa od energii emisji z materiału objętościowego, jest
kwantowy efekt Starka opisany w dalszej części tego podrozdziału.

Ze zmianą struktury pasmowej półprzewodnika (efekt kwantowania rozmiarowego) wiąże się
zmiana jego właściwości luminescencyjnych. Dla struktur niskowymiarowych obserwuje się znaczny
wzrost wydajności i stabilności termicznej luminescencji, dzięki czemu znajdują one zastosowanie
jako ośrodki aktywne w laserach półprzewodnikowych. Kwantowy efekt rozmiarowy pozwala poprzez
dobór odpowiedniej geometrii nanostruktur na regulację długości emitowanej przez laser fali.
Rozmiar studni kwantowej determinuje także typ wiązania nośników. W studniach ZnO o szerokości
do 15 nm7 potencjał wiążący studni jest znacznie silniejszy niż oddziaływanie kulombowskie między
nośnikami tworzącymi ekscyton. Elektron i dziura są związane indywidualnie, nie jako jedna
kwazicząstka, a ich ruch jest od siebie niezależny. Dyskretne poziomy energetyczne pojawiają się
zarówno w paśmie przewodnictwa, jak i w paśmie walencyjnym. Całkowita energia nośnika zależy
głównie od energii wiązania w potencjale studni, a oddziaływanie kulombowskie traktuje się jako
poprawkę pierwszego rzędu do energii wiązania nośnika. W przypadku studni ZnO szerszych niż 15
nm możemy mieć do czynienia albo z wiązaniem pośrednim (jedynie jeden nośnik jest związany
w potencjale struktury kwantowej, a stany dyskretne pojawiają się tylko w jednym, odpowiednim dla
tego nośnika paśmie) albo z wiązaniem słabym wiążącym ekscyton o masie efektywnej mexc. W tym
przypadku nanostruktura jest na tyle duża, że nie zachodzi wyraźne kwantowanie poziomów
energetycznych w żadnym paśmie, ale jednocześnie na tyle mała, że ekscyton „odczuwa” jej
skończony rozmiar i w konsekwencji energia emitowana w wyniku rekombinacji ekscytonu zależy od
rozmiaru struktury.
Układ wielu pojedynczych studni kwantowych porozdzielanych barierami, w którym funkcje falowe
nośników znajdujących się w sąsiadujących studniach kwantowych nie nakładają się, lecz zanikają
eksponencjalnie w otaczających je barierach nosi nazwę wielostudni (Rys. 2.1.4.). W wielostudni
14

w przeciwieństwie do supersieci nie obserwuje się kwantowo-mechanicznego sprzężenia

Epasma przewodnictwa [eV]

zachodzącego w wyniku delokalizacji i przenikania nośników pomiędzy studniami.
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Rys. 2.1.4. Profil potencjału czterech studni ZnO o szerokościach (od lewej) Lw1=7 nm, Lw2=5 nm, Lw3=4 nm,
Lw4=1,5 nm pomiędzy 10 nm barierami Zn0,84Mg0,16O z wyrysowanymi funkcjami falowymi elektronów
w pierwszym stanie wzbudzonym w 5 K. Nie uwzględniono pól elektrycznych i naprężeń. Obliczenia wykonano
za pomocą oprogramowania Nextnano.6

Zmniejszenie wymiarowości półprzewodnika do dwóch wymiarów powoduje zmianę jego
właściwości optycznych. Pojawia się m.in. duża optyczna nieliniowość (modulująca współczynnik
załamania światła), zapełnianie wyższych poziomów energetycznych, rezonans ekscytonowy
widoczny w temperaturze pokojowej oraz tzw. kwantowy efekt Starka (ang. Quantum-Confined Stark
Effect – QCSE).
Wektor wbudowanego pola elektrycznego, będącego skutkiem polaryzacji spontanicznej (PSP)
i piezoelektrycznej (PPE) w ZnO, jest prostopadły do płaszczyzn studni kwantowych wzrastanych
wzdłuż osi c, co powoduje wygięcie pasm energetycznych, powstanie trójkątnej studni potencjału oraz
przestrzenną separację nośników ładunku, które lokalizują się w obszarach o najniższej energii (Rys.
2.1.5.). Jest to tzw. kwantowy efekt Starka (podrozdział 3.2.). Zmniejszone przekrywanie się funkcji
falowych elektronów i dziur prowadzi do obniżenia intensywności pików emisyjnych. Obserwuje się
także spadek energii emisji wynikający z wygięcia pasm energetycznych. Ekranowanie pola
elektrycznego przez swobodne nośniki generowane np. w wyniku pompowania optycznego skutkuje
osłabieniem efektu Starka i przesunięciem pików emisyjnych w stronę wyższych energii.4
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Rys. 2.1.5. Wygięcie pasm energetycznych i wynikająca z niego przestrzenna separacja elektronów (różowa
linia) i dziur (niebieska linia) pod wpływem pola elektrycznego w układzie złożonym z czterech studni ZnO
o szerokościach Lw1=7 nm, Lw2=5 nm, Lw3=4 nm, Lw4=1,5 nm z 10 nm barierami Zn0,84Mg0,16O w 5 K.
Uwzględniono naprężenia. Obliczenia wykonano za pomocą oprogramowania Nextnano. 6

Pole elektryczne przyłożone równolegle do płaszczyzny studni kwantowej jonizuje ekscytony,
skracając czas ich życia, co zgodnie z zasadą nieoznaczoności Heisenberga prowadzi do poszerzenia
pików odpowiadających przejściom ekscytonowym w widmie emisyjnym oraz zmniejszenia
intensywności pików.

Ze wzrostem natężenia pola elektrycznego efekty ekscytonowe szybko

zanikają.8
O prawdopodobieństwie przejścia optycznego w studni kwantowej decydują reguły wyboru.
Przejścia międzypasmowe zachodzą tylko wtedy, gdy nośniki w stanie początkowym i końcowym
przejścia optycznego mają tę samą główną liczbę kwantową n, czyli gdy Δn=0. Wynika to z faktu, że
stopień przekrywania się pomiędzy funkcjami falowymi elektronów i dziur biorących udział
w przejściu jest największy dla funkcji o takiej samej symetrii. Całka przekrycia osiąga w tej sytuacji
najwyższą wartość.

2.2. Drut kwantowy.
Drut kwantowy jest jednowymiarowym obiektem, w którym ruch nośników jest skwantowany
w płaszczyźnie prostopadłej do osi z wyznaczającej kierunek wzrostu struktury. Struktura
energetyczna różni się w tym przypadku znacznie od struktury pasmowej materiałów objętościowych,
a efekt uwięzienia nośników jest silniejszy niż w przypadku studni kwantowej (na wykresie zależności
gęstości stanów od energii pojawiają się jednowymiarowe podpasma). Elektryczne i optyczne
właściwości nanodrutów zależą od ich rozmiaru i geometrii, dzięki czemu są one wykorzystywane
jako moduły konstrukcyjne urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych, jak np. tranzystory
polarne, bipolarne czy sensory chemiczne.9
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2.3. Kropka kwantowa.
Jak już było powiedziane, kropki kwantowe są obiektami, w których ruch nośników ładunku
ograniczony jest we wszystkich trzech wymiarach. Konsekwencją tego ograniczenia jest całkowita
kwantyzacja dozwolonych wartości energii. Osłabienie procesu rozpraszania nośników na fononach
prowadzi do wzrostu intensywności luminescencji z tych struktur. W widmach obserwuje się
intensywne, wąskie linie emisyjne będące wynikiem m.in. rekombinacji jednego z czterech możliwych
kompleksów ekscytonowych: ekscytonu neutralnego, biekscytonu oraz dodatnio lub ujemnie
naładowanego trionu. Przejścia optyczne każdego z tych stanów zachodzą przy innej energii zależnej
od siły oddziaływań kulombowskich i oddziaływań wymiany między nośnikami w stanie
początkowym i końcowym przejścia optycznego.
Obecnie wytwarzane kropki kwantowe wykorzystuje się w optyce, elektronice i optoelektronice.
Znajdują zastosowanie jako materiały pochłaniające, a także emitujące światło o wybranej długości
fali.

Umożliwiają

skonstruowanie

efektywnych

półprzewodnikowych.
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3. Podstawowe właściwości ZnO i Zn1-xMgxO.
3.1. Struktura krystaliczna ZnO.
ZnO jest związkiem grupy II-VI. Stabilną strukturą ZnO w temperaturze pokojowej i w ciśnieniu
atmosferycznym jest struktura wurcytu, ale przy spełnionych odpowiednich warunkach kryształ ten
może występować również w strukturze blendy cynkowej (wzrost na podłożu o strukturze kubicznej10)
lub soli kamiennej (przejście fazowe ze struktury wurcytu w ciśnieniu 7,7 GPa11). Wurcyt jest
strukturą heksagonalną gęstego upakowania (ang. hexagonal closed-packed – hcp) utworzoną z dwóch
podsieci (kationów cynku Zn2+ i anionów tlenu O2-) przesuniętych względem siebie o długość
wiązania kation-anion wzdłuż osi c kryształu (Rys. 3.1.1.). Komórka elementarna zawiera 2 kationy
cynku Zn2+ o współrzędnych (
(

); (

) oraz 2 aniony tlenu O2- o współrzędnych

); (

) i należy do przestrzennej grupy symetrii P 63 mc w notacji Hermanna-

Mauguina i C6v w notacji de Schönflies.
a
Zn
Zn

Zn
O

Zn
O

c

Zn

Zn

O
O

O
O

Zn

Zn

Zn
Zn

O

Rys. 3.1.1. Struktura krystaliczna ZnO z zaznaczonymi parametrami sieci c i a. Kation cynku (ciemnoróżowe
kulki) otoczony jest czterema anionami tlenu (jasnoróżowe kulki) i odwrotnie. Tetragonalne ułożenie jonów jest
charakterystyczne dla hybrydyzacji sp3. Dające wkład do polaryzacji spontanicznej ZnO naprzemiennie ułożone
płaszczyzny cynkowe i tlenowe zaznaczone są na rysunku szarymi czworokątami. Rysunek opracowany na
podstawie 12.

Parametry sieci wurcytowego ZnO zostały umieszczone w tabeli 3.1.1. i zaznaczone na rys. 3.1.1.
Stosunek parametru c do a w idealnej strukturze wurcytu wynosi:

c
a



8
3

 1, 633,

(3.1.1.)

W przypadku kryształów ZnO obserwuje się odstępstwo od tej wartości. Zdefiniujmy parametr u, jako
długość wiązania Zn2+-O2- równoległego do osi c. Dla idealnej struktury wurcytu parametr ten jest
równy:
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2
 1  a  1
u    2   ,
 3  c  4

c [Å]
5,2042
5,2071
5,241
5,2066
5,206

a [Å]

wurcyt
c/a

3,2496
3,2501
3,286
3,2498
3,2497

1,633
1,6018
1,6021
1,595
1,6021
1,602

(3.1.2.)

u

referencja

0,375
0,3819
0,3817
0,383

kryształ idealny
13
14
15

16
17

Tabela 3.1.1. Parametry sieciowe c i a oraz ich stosunek c/a wraz z parametrem u dla wurcytowego ZnO.

3.2. Polarność, polaryzacja spontaniczna i piezoelektryczna ZnO.
Orbitale s kationów cynku Zn2+ (hybrydy sp3) i orbitale p anionów tlenu O2- (hybrydy sp3) nakładają
się tworząc wiązania σ i π. Wiązania te mają charakter jonowy ze względu na dużą różnicę
elektroujemności między cynkiem i tlenem, która wynosi 1,79 w skali Paulinga. Silna jonowość
wiązań i występowanie naprzemiennych prostopadłych do osi c płaszczyzn zawierających albo
kationy cynku Zn2+ (dodatnio naładowana płaszczyzna (
naładowana płaszczyzna (

)) albo aniony tlenu O2- (ujemnie

̅ )) (Rys. 3.1.1.) powoduje, że ZnO ma kierunek polarny równoległy do

osi c oraz silne właściwości piezoelektryczne.
Polarność powierzchni może być albo kationowa (

) albo anionowa (

̅ ) w zależności od

kierunku wiązań w krysztale. Jeśli kierunkiem wzrostu kryształu jest kierunek [

] wyznaczony

przez wiązanie Zn2+→O2-, powierzchnia ma polarność kationową (cynkową). I odwrotnie, jeśli
kierunkiem wzrostu kryształu jest kierunek [

̅ ], mamy do czynienia z polarnością anionową

(tlenową).18
W strukturze wurcytu brak środka symetrii wzdłuż kierunku [

] skutkujący 2 polarnościami

kryształu w połączeniu z silną jonowością wiązań jest źródłem polaryzacji spontanicznej. Kierunek
PSP jest równoległy do osi c. Miarą PSP jest suma uporządkowanych dipoli elektrycznych utworzonych
przez kationy cynku Zn2+ i aniony tlenu O2-. Moment dipolowy jest niezerowy nawet pod nieobecność
zewnętrznego pola elektrycznego i bez naprężeń sieciowych. Ładunek zgromadzony na polarnej
płaszczyźnie c w objętościowym ZnO jest skompensowany przez ładunki powierzchniowe, jednak
w

przypadku

heterostruktur

na

międzypowierzchniach

kolejnych

warstw

gromadzi

się

nieskompensowany ładunek, który jest źródłem wbudowanego pola elektrycznego.
Polaryzacja piezoelektryczna związana jest z odstępstwem od idealnej struktury krystalicznej ZnO
(parametr u różni się od idealnego). Niedopasowanie sieciowe pomiędzy kolejnymi warstwami
heterostruktury prowadzi do powstania naprężeń ściskających lub rozciągających i pojawienia się
19

efektów polaryzacji piezoelektrycznej. Na wielkość PPE mają wpływ głównie jednorodne naprężenia
w płaszczyźnie wzrostu i naprężenia wzdłuż osi c.19 W ogólności całkowita polaryzacja ZnO jest sumą
polaryzacji spontanicznej struktury będącej w równowadze termodynamicznej i polaryzacji
piezoelektrycznej.
Z punktu widzenia technologii nanostruktur na szczególną uwagę zasługują 3 płaszczyzny kryształu
ZnO: polarna płaszczyzna c (
( ̅

), niepolarna płaszczyzna a (

) oraz związane z nimi kierunki, odpowiednio [

], [

̅ ), niepolarna płaszczyzna m

̅ ]i[ ̅

] (Rys. 3.2.1.). Wzdłuż

polarnego kierunku c działa wbudowane pole elektryczne będące efektem polaryzacji spontanicznej
i piezoelektrycznej. Pole to powoduje QCSE (wygięcie krawędzi pasm wzdłuż kierunku pola,
zbliżenie energetyczne stanów w paśmie przewodnictwa i walencyjnym oraz przestrzenną separację
elektronów i dziur), o którym była mowa w podrozdziale 2.1. QCSE prowadzi do zmniejszenia energii
emisji ze studni kwantowej, jej wartość może spaść poniżej wartości przerwy energetycznej
w materiale objętościowym.20 Niepolarne płaszczyzny a i m stosuje się jako podłoża do wzrostów
w celu uniknięcia wpływu wewnętrznego pola elektrycznego (wektor polaryzacji jest równoległy do
osi c) i związanego z nim rozsunięcia przestrzennego elektronów i dziur.

płaszczyzna a
płaszczyzna m

a2
Zn

Zn
O

O
Zn

O
Zn

O

Zn

a1

O
O

Zn

Zn

a3

Rys. 3.2.1. Schemat płaszczyzn i kierunków krystalograficznych w wurcytowym ZnO. Płaszczyzną rysunku jest
płaszczyzna (0001). Rysunek opracowany na podstawie 12.

3.3. Struktura pasmowa ZnO.
ZnO jest półprzewodnikiem o prostej przerwie energetycznej wynoszącej 3,44 eV w 4,2 K i 3,37 eV
w 300 K.21 Na rys. 3.3.1. a przedstawiono strukturę pasmową ZnO obliczoną za pomocą metody SICPP (ang. Self-Interaction-Corrected Pseudopotentials) wzdłuż odcinków LM, MŽ, ŽA, AH
w heksagonalnej strefie Brillouina (Rys. 3.3.1. b). Minimum pasma przewodnictwa i maksimum
pasma walencyjnego leżą w punkcie Ž, w którym k=0 (prosta przerwa energetyczna). Pasmo
przewodnictwa tworzą stany 4s kationów cynku Zn2+ (o symetrii Ž7). Podpasma walencyjne o energii
20

około -9 eV tworzą orbitale 3d jonów cynku Zn2+, natomiast podpasma o energii w zakresie od -5 eV
do 0 eV powstają z orbitali 2p anionów tlenu O2-.
a)

b)

Rys. 3.3.1. a) Struktura pasmowa wurcytowego ZnO wyznaczona za pomocą metody SIC-PP. Rysunek
skopiowany z publikacji 22. b) Strefa Brillouina sieci heksagonalnej z zaznaczonymi punktami wysokiej symetrii.

W wyniku sprzężenia spin-orbita so , wpływu pola krystalicznego  cr oraz oddziaływania stanów
2p anionów tlenu O2- ze stanami 3d kationów cynku Zn2+ pasmo walencyjne ulega rozszczepieniu na
trzy podpasma: A, B i C o symetrii odpowiednio Ž7, Ž9 oraz Ž7. Symetrie podpasm nie są jednak
jednoznacznie potwierdzone i niektóre prace podają kolejność Ž9, Ž7 oraz Ž7.23,

24, 25, 26

Wartości

przerwy energetycznej (w 4,2 K) związane z poszczególnymi podpasmami pasma walencyjnego są
A
B
C
następujące: E g =3,4376 eV, E g =3,4425 eV, E g =3,4862 eV. 27

3.4. Praktycznie wykorzystywane właściwości ZnO.
Do praktycznie wykorzystywanych właściwości ZnO należy zaliczyć:


prostą i szeroką przerwę energetyczną. Stwarza ona ogromne możliwości wykorzystania ZnO
w optoelektronice, jednak dużym problemem uniemożliwiającym masowe zastosowanie ZnO
w produkcji diod emisyjnych i laserów z zakresu UV i światła widzialnego jest brak
powtarzalnego sposobu domieszkowania tego związku na typ p. Trwają prace nad
opracowaniem stabilnej metody domieszkowania ZnO na typ p i tworzenia układów
hybrydowych np. n-ZnO/p-GaN, w tym diod elektroluminescencyjnych n-ZnMgO/n-ZnO/pAlGaN/p-GaN.28 Ze względu na szeroką przerwę energetyczną ZnO jest atrakcyjnym
materiałem do zastosowań w przezroczystej elektronice, np. do produkcji tranzystorów TTFT
(ang. Transparent Thin Film Transistor).



dużą energię wiązania ekscytonu (60 meV). Emisja ekscytonowa jest obserwowana
w temperaturze pokojowej i wyższej,29 dzięki czemu ZnO wykorzystuje się w urządzeniach
21

optycznych, których działanie opiera się na efektach ekscytonowych.


dużą stałą piezoelektryczną. Ze względu na to, że odkształcenia mechaniczne generują
sygnały elektryczne (możliwa jest także sytuacja odwrotna: deformacja kryształu pod
wpływem pola elektrycznego) ZnO jest wykorzystywane do konstrukcji emiterów pól
elektrycznych30 i przetworników piezoelektrycznych.31



wrażliwość na adsorpcję i desorpcję gazów z powierzchni. Powstająca na powierzchni
warstwa zubożona zmienia zasadniczo właściwości elektryczne ZnO, np. adsorpcja
cząsteczkowego

tlenu

powoduje

powstanie

naładowanego

ujemnie

kompleksu

(O 2(gazowy) +e-  O-2(zaadsorbowany) ), który obniża przewodnictwo elektryczne ZnO.32 Jest to
szczególnie widoczne w nanostrukturach, w których warstwa zubożona może występować
w całej objętości. Dzięki temu ZnO jest idealnym materiałem do zastosowań sensorowych.33
Selektywność sorpcji uzyskuje się poprzez odpowiednią funkcjonalizację powierzchni.



nieliniowość optyczną. Kryształy ZnO, w szczególności cienkie warstwy i nanostruktury
wykazują zależność współczynnika załamania światła n od natężenia światła i efektywną
generację modów harmonicznych promieniowania o zadanej długości fali. Efekty te są
wykorzystywane w produkcji przyrządów optoelektroniki zintegrowanej.



wysokie przewodnictwo cieplne. Właściwość ta umożliwia wykorzystanie ZnO jako podłoża
do homo- i heteroepitaksjalnych wzrostów oraz jako materiał ułatwiający odprowadzanie
ciepła w czasie pracy urządzenia.



możliwość wzrastania dużych monokryształów. Wzrost objętościowych monokryształów
może zachodzić np. w procesie transportu z fazy gazowej (ang. vapor-phase transport34) lub
przy użyciu metody hydrotermalnej.35 Warstwy epitaksjalne można wzrastać za pomocą
techniki MBE,36 chemicznego osadzania z fazy gazowej (ang. Chemical Vapor Depostition –
CVD37), osadzania warstw atomowych (ang. Atomic Layer Deposition38) lub pulsacyjnego
osadzania warstw (ang. Pulsed Layer Deposition39). Epitaksjalny wzrost na rodzimych
podłożach zapewnia wysoką jakość krystalograficzną wzrastanych warstw ZnO.



możliwość trawienia chemicznego na mokro. ZnO może być trawiony w niskich
temperaturach przy użyciu kwaśnych lub zasadowych roztworów, co zwiększa jego
przydatność w produkcji elektronicznych i optoelektronicznych urządzeń.

3.5. Podstawowe właściwości Zn1-xMgxO.
Ze względu na kontrolowaną poprzez zawartość magnezu x szerokość przerwy energetycznej Eg
trójskładnikowy związek Zn1-xMgxO jest niezbędny do wytworzenia struktur kwantowych bazujących
na wurcytowym ZnO. Domieszkowanie ZnO magnezem jest jednak możliwe tylko do 40% składu
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magnezu ze względu na przejście fazowe Zn0,6Mg0,4O ze struktury wurcytu do struktury soli
kamiennej. W zakresie od 0 do 40% ze wzrostem składu magnezu szerokość przerwy energetycznej
Zn1-xMgxO rośnie liniowo zgodnie ze wzorem:40
E g ( x )  3, 35  2, 33 x,

(3.5.1.)

Obliczona na podstawie tego wzoru szerokość przerwy energetycznej Zn0,6Mg0,4O wynosi 4,28 eV, dla
Zn0,84Mg0,16O wartość ta jest równa 3,72 eV. Przedstawiona zależność została opracowana przy użyciu
metody

obliczeniowej

CPA

(ang.

Coherent

Potential

Approximation).

Doświadczalnie,

w wyniku wzrostu supersieci MgO/ZnO udało się przekroczyć 40% składu magnezu w wurcytowych
kwaziwarstwach Zn1-xMgxO uzyskując przerwę energetyczną równą 4,4 eV.41
Do określenia składu magnezu w warstwach Zn1-xMgxO wykorzystuje się m.in. pomiary dyfrakcji
rentgenowskiej,

spektroskopię

rozpraszania

Rutherforda

oraz

metody

optyczne,

jak

np.

fotoluminescencja (ang. photoluminescence – PL) i katodoluminescencja (ang. cathodoluminescence –
CL). Zawartość magnezu w warstwie Zn1-xMgxO można wówczas określić na podstawie położenia
linii emisyjnej w widmie luminescencyjnym zgodnie ze wzorem:42
E( PL ) ( x )  3, 36  1, 51x

(3.5.2.)

W cytowanej pracy porównano składy magnezu (do 30%) w warstwach Zn1-xMgxO uzyskane
z pomiarów ERDA (ang. Elastic Recoil Detection Analysis) z wynikami otrzymanymi przy użyciu
innych metod m.in. PL. Uzyskane dopasowanie pozwoliło na opracowanie wzoru 3.5.2.
przedstawiającego zależność energii emisji od zawartości magnezu.
W projektowaniu struktur kwantowych bardzo ważną wielkością jest nieciągłość pasm
energetycznych na granicy sąsiadujących ze sobą warstw półprzewodnikowych. W pracy
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wyznaczono zależność (Rys. 3.5.1. a) pomiędzy nieciągłością pasma przewodnictwa (ang. conduction
band offset – CBO) na granicy ZnO i Zn1-xMgxO, a zawartością magnezu w barierze:

CBO=1,57x [eV],

(3.5.3.)

Zależność nieciągłości pasma walencyjnego (ang. valence band offset – VBO) od zawartości magnezu
ma natomiast postać:

VBO=-0,79x [eV],

(3.5.4.)

Znak „+” w zależności 3.5.3. oznacza, że dno pasma przewodnictwa Zn1-xMgxO znajduje się powyżej
dna pasma przewodnictwa czystego ZnO, znak „-” w zależności 3.5.4. wskazuje, że wierzchołek
pasma walencyjnego Zn1-xMgxO jest poniżej niedomieszkowanego ZnO – typ I struktury kwantowej
(Rys. 3.5.1. b). Stosunek CBO do VBO wynosi około 2. Przy wyznaczaniu nieciągłości pasm
energetycznych należy wziąć pod uwagę wpływ naprężeń warstw na strukturę pasmową związków
tworzących heterostrukturę opisywany za pomocą potencjału deformacyjnego.21
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a)
nieciągłość pasm
energetycznych [eV]

0,6

CBO
VBO

b)
1,57x

CBO=1,57x

0,4
0,2

niedomieszkowany ZnO

0,0

3,44

VBO=-0,79x

-0,2
-0,4
0,0

3,35+2,33x

0,79x
0,1

0,2

0,3

skład magnezu x

0,4

Zn1-xMgxO ZnO

Rys. 3.5.1. a) Zależność CBO i VBO między niedomieszkowanym ZnO, a Zn1-xMgxO od zawartości magnezu
w barierze. Rysunek odtworzony na podstawie 40. b) Wurcytowe heterozłącze Zn1-xMgxO /ZnO.

Dużym ograniczeniem w projektowaniu układów kwantowych jest przejście fazowe Zn1-xMgxO ze
struktury wurcytu do struktury soli kamiennej przy zawartości magnezu około 40%. Jest ono efektem
niestabilności MgO w strukturze wurcytu, który naturalnie krystalizuje w strukturze soli kamiennej.
Parametry sieci wurcytowego Zn1-xMgxO zmieniają się ze wzrostem składu magnezu. Parametr c
maleje, parametr a nieznacznie rośnie.43 Natomiast dla wurcytowego MgO nie istnieją wyznaczone
doświadczalnie wartości parametrów sieci i przerwy energetycznej. Dostępne są jedynie
przewidywania teoretyczne (Tabela 3.5.1.):

Związek

Parametr sieci c [Å]

Parametr sieci a [Å]

Przerwa energetyczna w 300 K [eV]

MgO

5,206

3,254

7,0

Tabela 3.5.1. Teoretyczne parametry sieciowe c i a oraz szerokość przerwy energetycznej wurcytowego MgO. 44

Zmniejszenie szerokości przerwy energetycznej ZnO jest realizowane poprzez domieszkowanie Cd.
CdO podobnie jak MgO naturalnie krystalizuje w strukturze soli kamiennej, a przejście fazowe ze
struktury wurcytu zachodzi przy 70% składu kadmu. Jednak ze względu na to, że w niniejszej pracy
przedmiotem badań były struktury kwantowe z barierami Zn1-xMgxO dalsze rozważania nie będą
dotyczyły Zn1-xCdxO.
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4. Luminescencja półprzewodników na przykładzie ZnO.
Ze względu na temat niniejszej pracy „Właściwości optyczne mikrosłupków ZnO syntetyzowanych
metodą hydrotermalną” poniższy rozdział skupia się na przejściach optycznych zachodzących
w mikrosłupkach ZnO w warunkach słabego wzbudzania.
Przypadające na jednostkę czasu prawdopodobieństwo przejścia układu ze stanu początkowego i
o energii E i do końcowego

o energii E f (w przypadku emisji Ei  E f ) pod wpływem

f

zależnego od czasu zaburzenia opisane jest za pomocą złotej reguły Fermiego:
Wm 

2

'
 stany końcowe δ( E f  Ei  h ) f H i

2

,

(4.1.)

gdzie: h – energia emitowanego fotonu, H ' – przestrzenna część zaburzonego hamiltonianu, foton
jest tu zaburzeniem zależnym od czasu, funkcja δ zapewnia zachowanie energii, elementy macierzy

M if  f H ' i

2

są określone przez reguły wyboru przejścia optycznego, a i i f

są funkcjami

Blocha.
Proces emisji promieniowania elektromagnetycznego obejmuje dno pasma przewodnictwa
obsadzone stermalizowanymi elektronami i wierzchołek pasma walencyjnego z pustymi stanami
odpowiadającymi stermalizowanym dziurom. Zaangażowanie wąskiego obszaru pasm energetycznych
prowadzi do pojawienia się w widmie emisyjnym wąskich pasm lub nawet linii. Podstawowym
warunkiem emisji jest brak równowagi termodynamicznej w badanym układzie. Odchylenie od stanu
równowagi

wymaga

(katodoluminescencja),

wzbudzenia,
optycznego

np.

wiązką

(fotoluminescencja),

wysokoenergetycznych
mechanicznego

elektronów

(tryboluminescencja),

termicznego w niskiej temperaturze (termoluminescencja), itd.
Oprócz przejść międzypasmowych obserwuje się także przejścia pasmo – poziom dyskretny
znajdujący się w przerwie energetycznej w wyniku obecności domieszek lub defektów. Przejścia
pośrednie, podobnie jak przejścia pasmo-pasmo, mogą zachodzić albo z emisją fotonu (rekombinacja
promienista) albo w wyniku procesów, w których nie obserwuje się emisji zewnętrznej (rekombinacja
niepromienista), jak np. efekt Augera, rekombinacja powierzchniowa, czy emisja wielofononowa.
W przypadku rekombinacji promienistej zachodzą jednocześnie dwa procesy: rekombinacja
bimolekularna (swobodnych nośników ładunku) i monomolekularna (związana z obecnością
domieszek lub defektów w krysztale) (Rys. 4.1.). Powstające w wyniku wzbudzenia swobodne nośniki
ładunku dzielą się na elektrony eg i dziury dg gorące oraz elektrony et i dziury dt stermalizowane.
Elektrony eg i dziury dg gorące mogą zajmować wszystkie dostępne w swoich pasmach
energetycznych stany. Rekombinacja promienista tych nośników prowadzi do emisji fotonu o energii
h b  E g . Elektrony et i dziury dt stermalizowane obsadzają najniższe stany energetyczne utraciwszy
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wcześniej energię wskutek termalizacji. Stermalizowane nośniki mogą zostać związane przez
domieszki i zrekombinować emitując fotony o energii h m  E g  ( ED  E A ), gdzie E D , E A  energie
wiązania odpowiednio donorów i akceptorów (Rys. 4.1.). W warunkach słabego wzbudzania
intensywność rekombinacji bimolekularnej jest niższa od monomolekularnej ze względu na niską
koncentrację nośników optycznych. Większość swobodnych nośników ulega termalizacji i zostaje
związana przez domieszki lub defekty. W sytuacji silnego wzbudzania wzrasta wydajność
rekombinacji bimolekularnej ze względu na wysycenie kanałów rekombinacji monomolekularnej.
Rekombinacja nośników niestermalizowanych zachodząca w wyniku braku możliwości relaksacji do
stanu podstawowego może wymagać np. emisji fononów w celu zachowania energii kinetycznej
i pędu.

eg
et

E1
wzbudzenie

a)

b)

c)
E2

Eg

dt
dg

wzbudzenie
elektrony i dziury
gorące
eg i d g

elektrony i dziury
stermalizowane
et i d t

domieszki
i defekty

rekombinacja
bimolekularna

rekombinacja
monomolekularna

Rys. 4.1. Schemat procesu rekombinacji promienistej a) bimolekularnej i b) monomolekularnej oraz
c) rekombinacji niepromienistej. Elektrony eg i dziury dg gorące mogą zajmować wszystkie dostępne stany
w swoich pasmach energetycznych. W wyniku rekombinacji emitują foton o energii h b

 Eg .

Stermalizowane

elektrony et i dziury dt znajdujące się w swoich najniższych stanach energetycznych mogą zostać związane przez
domieszki i defekty wprowadzające dyskretne stany elektronowe w obszar przerwy energetycznej, przy czym
energia emitowanego fotonu będzie równa h m

 E g  ( E D  E A ),

gdzie E D , E A  energie wiązania domieszek.

Oznaczenia: wypełnione kulki – elektrony, puste kulki – dziury. Rysunek opracowany na podstawie 45.

Do przejść promienistych w warunkach słabego wzbudzania należy zaliczyć:


rekombinację ekscytonów swobodnych (ang. free exciton – FX) i polarytonów
ekscytonowych,



rekombinację ekscytonów swobodnych z jednoczesną emisją podłużnych fononów
optycznych (ang. longitudinal-optical (LO) phonons),
26



rekombinację ekscytonów związanych na neutralnych (D0X) i zjonizowanych (D+X)
donorach,

neutralnych

(A0X)

i

zjonizowanych

(A-X)

akceptorach,

domieszkach

izoelektronowych i defektach rozciągłych (w ZnO tzw. linie Y),


rekombinację ekscytonów związanych z emisją podłużnych fononów optycznych,



rekombinację par donor-akceptor (DAP),



przejścia między pasmem, a poziomem domieszkowym (e-A0, D0-h),



przejścia pasmo przewodnictwa-pasmo walencyjne (e-h).

W warunkach silnego wzbudzania zachodzą dodatkowe procesy:


rozpad promienisty kompleksów ekscytonowych – biekscytonów (dwa elektrony i dwie
dziury) i trionów (dwa elektrony i jedna dziura (trion ujemny) lub jeden elektron i dwie
dziury (trion dodatni)),



rekombinacja cieczy elektronowo-dziurowej,



rekombinacja plazmy elektronowo-dziurowej (ang. electron-hole plasma – EHP),



rekombinacja kondensatu Bosego-Einsteina ekscytonów i kompleksów ekscytonowych.

ZnO jest półprzewodnikiem o prostej przerwie energetycznej, dlatego wszystkie przejścia optyczne
opisane w dalszej części rozdziału będą dotyczyły takiego właśnie materiału. Opisywane przejścia
optyczne zostały zarejestrowane w temperaturze ciekłego helu.

4.1. Ekscytony swobodne.
W wyniku absorpcji fotonu o energii nieco mniejszej od szerokości przerwy energetycznej powstaje
związana kulombowsko para elektron-dziura nazywana ekscytonem, o której wspomniano w rozdziale
2. Rozmiar ekscytonu będącego układem analogicznym do atomu wodoru opisywany jest za pomocą
promienia Bohra aB:
aB 

aH 

*

,

(4.1.1.)

gdzie: aH – promień Bohra atomu wodoru, ε – stała dielektryczna badanego materiału, μ* –
zredukowana masa efektywna ekscytonu. Promień Bohra ekscytonu w ZnO wynosi 1,8 nm.46
*
 m protonu – energia wiązania ekscytonu jest
Na podstawie energii wiązania ekscytonu ( mdziury

mniejsza od energii wiązania atomu wodoru) wyróżnia się dwa rodzaje ekscytonów:


ekscyton Frenkla – o silnym wiązaniu (od 100 do 300 meV). Jest wzbudzeniem
zlokalizowanym w jednej komórce elementarnej. Porusza się wykorzystując sprzężenie
między sąsiednimi atomami – energia wzbudzenia przekazywana jest od atomu do atomu.



ekscyton Wanniera-Motta (występujący w ZnO) – o słabym wiązaniu (od kilku do
kilkudziesięciu meV). Jest zdelokalizowanym wzbudzeniem atomowym charakterystycznym
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dla materiałów o dużej stałej dielektrycznej ε (εZnO=8,547), w których elektrony walencyjne
silnie ekranują oddziaływanie elektron-dziura prowadząc do jego osłabienia. Ekranowanie
odziaływania kulombowskiego zachodzi także w obecności lokalnych pól elektrycznych
wytworzonych przez zjonizowane domieszki i nośniki swobodne tych domieszek. Średnia
odległość miedzy elektronem i dziurą jest duża w porównaniu ze stałą sieci kryształu.
Ekranowanie powoduje, że ekscytony są niestabilne ze względu na rozpad na swobodne nośniki
ładunku. Ich czas życia jest dłuższy w niskiej temperaturze ze względu na ograniczenie liczby zderzeń
niesprężystych. Stermalizowane ekscytony anihilują również w wyniku rekombinacji promienistej
z emisją fotonu o energii:

h  Eg  Eex ,

(4.1.2.)

gdzie: Eex – energia wiązania stanu podstawowego (n=1) ekscytonu.
Niestermalizowany ekscyton posiadający energię kinetyczną Ekin ruchu translacyjnego rekombinuje
emitując energię równą:

h  Eg  Eex  Ekin ,

(4.1.3.)

Ekscyton może się znaleźć w stanie wzbudzonym o energii wiązania mniejszej od energii wiązania
stanu podstawowego o czynnik
składowe o energiach Eg 

1
n2

1
n2

. Ekscytonowe linie widmowe są wówczas rozszczepione na

Eex . Trudno je zaobserwować na tle innych procesów promienistych ze

względu na fakt, że natężenie linii wyższego rzędu spada proporcjonalnie do

1
n3

. Ekscytony

w stanie n=2 rejestrowano jednak w strukturach ZnO o niskiej koncentracji defektów.25, 26, 48
Przejścia ekscytonowe mogą zachodzić przy udziale jednego lub kilku fononów, przy czym
uprzywilejowane są podłużne fonony optyczne, które w k  0 mają niezerową częstość ω
( lim  (k )  0 ). W widmie emisyjnym obserwuje się tzw. powtórzenia fononowe o energiach:
k 0

h  Eg  Eex  m  ,

(4.1.4.)

gdzie: m – liczba wyemitowanych fononów optycznych o energii .
Energia podłużnego fononu optycznego w ZnO wynosi 72 meV.46
Ekscyton będący kwazicząstką obojętną elektrycznie nie uczestniczy w transporcie ładunku, ale jako
wzbudzenie kryształu przenosi energię. Wyemitowany w wyniku rekombinacji promienistej foton po
przebyciu krótkiej drogi w krysztale może wytworzyć kolejny poruszający się w krysztale ekscyton.
Takie rezonansowe oddziaływanie może przenosić energię na stosunkowo duże odległości.
Poruszające się razem elektron i dziura muszą mieć takie same prędkości grupowe, co ogranicza
miejsca ich występowania do punktów krytycznych spełniających warunek:  k Eelektronu   k Edziury .
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W wyniku oddziaływania ekscytonów z polem elektromagnetycznym powstają rozchodzące się
w krysztale mody mieszane ekscytonu i fotonu nazywane polarytonami ekscytonowymi. 49 Sprzężenie
ekscyton-foton powoduje rozszczepienie krzywej dyspersji ekscytonu na górną i dolną gałąź
polarytonową zmieniając charakter rozchodzenia się wzbudzenia. Z przyczyn niezwiązanych
z periodycznością kryształu powstaje pasmo wzbronione oddzielające ekscytony podłużne XL od
poprzecznych XT (ang. longitudinal-transverse (LT) splitting –  LT ).
W ZnO, w którym pasmo walencyjne jest rozszczepione na 3 podpasma: A (Ž7), B (Ž9) i C (Ž7),
obserwuje się 3 rodzaje ekscytonów swobodnych: FXA, FXB oraz FXC o energiach emisji
przedstawionych w tabeli 4.1.1. Energie wiązania wszystkich trzech ekscytonów są zbliżone (EexA=60
meV, EexB=53 meV, EexC=49 meV50) ze względu na zależność od zredukowanej masy efektywnej
ekscytonu (  *X  0,062,  *X B  0,057,  *X  0,054 50) określonej głównie przez masę efektywną
A

C

elektronu. Energię wiązania ekscytonu można obliczyć z różnicy energii emisji ekscytonu
swobodnego w stanie wzbudzonym FXn=2 i podstawowym FXn=1 (w przybliżeniu masy efektywnej):

FX n=2  FX n=1 
Ref.
[7]
[8]
[9]

n=1
3,3778
3,3768
3,3755

( )
n=2
3,4214
3,4231
3,4232

( )
n=1
3,3834
3,3830
3,3812

0,0027
0,0015
0,0020

3
Eex ,
4

( )
n=2
3,4276
3,4290
3,4285

(4.1.5.)
( )
0,0106
0,0111
0,0094

n=1
3,4224
3,4214
3,4232

( )
n=2
3,4630
3,4619

( )
0,0121
0,0139
0,0083

Tabela 4.1.1. Energie emisji ekscytonów FXA, FXB oraz FXC w stanie podstawowym (n=1) i wzbudzonym (n=2)
wyrażone w eV. Ekscytony podłużne XL drgają w płaszczyźnie normalnej do osi c, natomiast ekscytony
poprzeczne XT drgają w kierunku równoległym do osi c. Rozszczepienie między nimi (  LT ) wynosi 1-3 meV,
przy czym niżej energetyczne są ekscytony poprzeczne XT. Wg teorii grup miedzy pasmem przewodnictwa
o symetrii Ž7, a podpasmami walencyjnymi A (Ž7), B (Ž9) i C (Ž7) możliwe są przejścia:
7  7  5  1  2 oraz 7  9  5  6 . Dozwolone są więc stany A (Ž5, Ž1, Ž2), B (Ž5, Ž6) i C (Ž5,
Ž1, Ž2).

4.2. Ekscytony związane.
Oddziaływania krótko-zasięgowe wiążą ekscytony swobodne z obecnymi w krysztale domieszkami
lub defektami. W wyniku rekombinacji ekscytonu związanego emitowana jest energia:

h  Eg  Eex  Eloc ,

(4.2.1.)

gdzie: Eloc – energia lokalizacji ekscytonu. Jej wartość zależy od rodzaju i ładunku centrum
wiążącego. Energia wiązania ekscytonów na defektach rozciągłych i akceptorach jest większa
od energii wiązania na donorach (Eloc(Y) ≥ Eloc(A0X) > Eloc(D0X)) ze względu na mniejszą energię
wiązania elektronów na donorach (

me*
mh*

1). Linie emisyjne ekscytonów związanych na defektach
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rozciągłych i akceptorach są więc niżej energetyczne niż na donorach. Zjonizowane akceptory nie
wiążą ekscytonów ze względu na niekorzystny bilans energetyczny w porównaniu z neutralnym
akceptorem i swobodnym elektronem. Masa efektywna dziury jest bowiem większa od masy
zredukowanej pary elektron-dziura.
W niskiej temperaturze i w warunkach słabego wzbudzania luminescencja ekscytonów związanych
dominuje w widmie nawet przy niewielkiej koncentracji domieszek. Linie emisyjne ekscytonów
związanych są węższe w porównaniu z liniami ekscytonów swobodnych ze względu na mniejszą
wartość energii kinetycznej ruchu translacyjnego wpływającą na szerokość spektralną linii.
Intensywność luminescencji ekscytonów związanych maleje ze wzrostem temperatury w wyniku
termicznego rozpadu ekscytonów związanych (gdy kBT  Eloc , gdzie: k B – stała Boltzmana, T –
temperatura) oraz ze wzrostem mocy wzbudzania w wyniku wysycenia centrów wiążących.
Ekscytony mogą zostać związane zarówno na neutralnych, jak i zjonizowanych domieszkach.
W wyniku tego procesu powstają różne kompleksy ekscytonowe (Rys. 4.2.1.).
a)

b)

c)

D

d)

D

Eg
+

Eg
A

Eg

+

+

Eg
+

A

+

Rys. 4.2.1. Zestawienie związanych kompleksów ekscytonowych. a) Dodatnio naładowany jon ekscytonowy
utworzony przez dziurę oddziałującą z neutralnym donorem. Związana dziura porusza się w polu
elektrostatycznym dipola utworzonego przez donor i związany z nim elektron. Ruch dziury zależy od chwilowej
pozycji elektronu. Utworzony kompleks nosi nazwę ekscytonu związanego. b) Elektron związany na neutralnym
akceptorze. c) W przypadku ekscytonu związanego na neutralnym donorze dwuelektronowy stan o zerowym
spinie przyciąga kulombowsko dziurę. Pod pewnymi względami układ ten przypomina trion: dwa elektrony
i dziura związane na zjonizowanym donorze. d) Ekscyton związany na neutralnym akceptorze, czyli układ
dwóch dziur z wierzchołka pasma walencyjnego i związanego oddziaływaniami kulombowskimi elektronu.
Oznaczenia: „-„ – elektron, „+” – dziura, D – dodatni rdzeń donora, A – ujemny rdzeń akceptora. Rysunek
odtworzony na podstawie 51.

W ZnO zjonizowane donory słabiej wiążą ekscytony niż donory neutralne (Eloc(D+X) < Eloc(D0X)).
Energia emitowana w wyniku rekombinacji ekscytonów związanych na zjonizowanych donorach jest
więc większa niż w przypadku donorów neutralnych (Tabela 4.2.1.). Energia lokalizacji ekscytonów
na zjonizowanych donorach zależy od stosunku masy efektywnej elektronu me* i dziury mh* . Gdy
me*
 0, 45 50 zbyt wysoka wartość energii kinetycznej dziury uniemożliwia jej związanie na
mh*

neutralnym donorze. W ZnO ekscytony ulegają związaniu na zjonizowanych donorach, a ich linie
emisyjne oznacza się jako I0-I3 (Tabela 4.2.1.). W przypadku linii I0 (Eloc=3,3 meV) stosunek masy
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efektywnej elektronu i dziury wynosi 0,275. Dla linii I3 (najniżej energetyczna linia ekscytonu
związanego na zjonizowanym donorze, Eloc=9,4 meV) jest to wartość 0,46.52 Energia lokalizacji
ekscytonu na donorze Eloc jest liniową funkcją energii wiązania tego donora ED (empiryczna reguła
Haynesa53). W przypadku ekscytonów związanych na zjonizowanych donorach doświadczalnie
wyznaczona zależność ma postać: Eloc  0,5ED  23 [meV] .52 Związanie ekscytonu na zjonizowanym
donorze możliwe jest tylko wtedy, gdy energia wiązania tego donora jest większa od 47 meV.52
Poniżej tej wartości energia ekscytonu związanego musiałaby być większa od energii ekscytonu
swobodnego

. Energia lokalizacji ekscytonów na neutralnych donorach również liniowo zależy

od energii wiązania ED ( Eloc  0,37 ED  4,2 [meV] 52) i jest równa około 30% tej wartości50 (Tabela
4.2.1.). W przypadku ekscytonów związanych na neutralnych donorach stosunek masy efektywnej
elektronu i dziury jest stały i wynosi

me*
 0,31 ( me*  0,24, mh*A  0,78 54). Wg prac
*
mh

52, 54, 55

A

me*
 0,3  0, 4.
mh*
A

Linia
I0
I1
I2
I3
I3a
I4
I6
I8
I9

Eemisji [eV]
3,3727
3,3718
3,3674
3,3665
3,3660
3,3628
3,3608
3,3598
3,3567

Eloc [meV]
3,4
4,1
8,5
9,4
9,9
13,1
15,1
16,1
19,2

ED [meV]
53,0
54,6
63,2
63,2
38,0
46,1
51,6
54,6
63,2

Kompleks
D+X
D+X
D+X
D+X
D0X
D0X
D0X
D0X
D0X

Domieszka
Al
Ga
In
In
Zni
H
Al
Ga
In

Tabela 4.2.1. Położenie linii emisyjnych ekscytonów związanych na zjonizowanych D+X i neutralnych D0X
donorach.56, 57 Do tej pory zarejestrowano około 20 linii emisyjnych ekscytonów związanych na donorach, przy
czym nie wszystkie donory zostały zidentyfikowane. Identyfikacja poszczególnych linii jest skomplikowanym
procesem m.in. ze względu na fakt, że linie wzbudzonych ekscytonów związanych (opis w dalszej części
podrozdziału) mogą się nakładać z liniami ekscytonów w stanie podstawowym związanych na innych donorach
lub akceptorach (energie lokalizacji ekscytonów związanych na donorach i akceptorach pokrywają się
w zakresie od 16 do 25 meV 52). Położenie energetyczne linii zależy także od lokalnych naprężeń w krysztale
wynikających z obecności defektów i domieszek. Promień jonowy domieszki różniący się od promienia
jonowego Zn2+ lub O2- może zmieniać długość wiązania w krysztale. W tabeli przedstawiono tylko te linie,
których chemiczne pochodzenie zostało zidentyfikowane.

Linia I4 została zidentyfikowana jako ekscyton związany na atomowym wodorze H. Podczas gdy
molekularny wodór nie ma większego wpływu na sieć krystaliczną ZnO, wodór atomowy może
kompensować zarówno płytkie, jak i głębokie defekty, tworzyć kompleksy i przesuwać poziomy
energetyczne.58 Wodór atomowy ułatwia domieszkowanie ZnO na typ p poprzez pasywację
akceptorów, co zapobiega ich samokompensacji w trakcie wzrostu. Wygrzewanie w temperaturze
powyżej 600°C usuwa wodór z sieci krystalicznej ZnO,59 podczas gdy donory takie jak glin Al, gal Ga
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i ind In są w tych warunkach stabilne. Jak widać w tabeli 4.2, tylko wodór neutralny wiąże ekscytony,
energia wiązania wodoru jest bowiem mniejsza od minimalnej energii umożliwiającej związanie
ekscytonu na zjonizowanym donorze. Wodór w pozycjach międzywęzłowych jest często spotykanym,
płytkim donorem w ZnO wzrastanym za pomocą metody hydrotermalnej.
W ogólności niedomieszkowany ZnO wykazuje przewodnictwo typu n w wyniku obecności
rodzimych defektów typu donorowego, jak luki tlenowe VO, czy cynk międzywęzłowy Zni (ED=37
meV).56 Pierwiastki grupy III podstawiające Zn2+ i pierwiastki grupy VII w położeniach O2- pełnią rolę
płytkich donorów. W szczególności fluor, chlor, brom i jod pojawiają się w ZnO wzrastanym za
pomocą metody CVD.60
Z rekombinacją ekscytonów związanych na neutralnych donorach wiążą się tzw. linie TES (ang.
Two-Electron Satellites) widoczne w widmie emisyjnym w zakresie energii 3,315-3,340 eV.
Pojawiają się w wyniku przejścia promienistego pozostawiającego donor w stanie wzbudzonym (2s,
2p) zamiast w podstawowym (1s) (Rys. 4.2.2.). Różnica położeń energetycznych linii D0X i TES
określa energię wiązania donora ED przy uwzględnieniu potencjału chemicznego donora, oddziaływań
polarytonowych i anizotropii struktury heksagonalnej27 (Tabela 4.2.2.). Z liniami emisyjnymi
ekscytonów związanych na neutralnych donorach związane są także repliki fononowe w odległości
będącej wielokrotnością 72 meV46 (Rys. 4.2.2.).
(D0X)*
D 0X

poziomy
ekscytonowe
TES (2p)
TES (2s)
D0 (2p)
D0 (2s)

LO – powtórzenie
fononowe D0X

D0 (1s) + LO

D*

ELO

ΔE1s-2s
D0 (1s)

Rys. 4.2.2. Przejścia związane z rekombinacją ekscytonu związanego na neutralnym donorze. Na różowo
zaznaczono rekombinację ekscytonu w stanie podstawowym D0X i wzbudzonym (D0X)* (opis w następnym
akapicie). Na niebiesko przejścia TES pozostawiające donor w stanie wzbudzonym 2s lub 2p. Zielonym kolorem
zaznaczono repliki fononowe. Energia emisji podłużnego fononu optycznego w ZnO ELO=72 meV. Rysunek
odtworzony na podstawie 61.
Linia
I4
I6
I8

Eemisji [eV]
3,3628
3,3608
3,3598

TES (2s) [eV]
3,3278
3,3228
3,3191

TES (2p) [eV]
3,3287
3,3220
3,3177

E(1s-2p) [meV]
34,1
38,8
42,1

ED [meV]
46,1
51,6
54,6

Tabela 4.2.2. Przejścia TES pozostawiające donory H(I4), Al(I6) i Ga(I8) w stanie wzbudzonym.56 Energię
0

wiązania donora można wyznaczyć na podstawie zależności: D X  TES( 2p )  3 4 E D w przybliżeniu masy
efektywnej.
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Jak przedstawiono na rys. 4.2.2. ekscyton związany, podobnie jak ekscyton swobodny może ulec
wzbudzeniu. Energia emisji ze stanu wzbudzonego jest wyższa niż ze stanu podstawowego. W ZnO
wzbudzenie ekscytonu może wynikać ze wzbudzenia stanów rotacyjno-wibracyjnych, stanów
elektronowych lub z faktu, że dziura pochodzi z podpasma walencyjnego B lub C. Odległość
energetyczna między liniami emisyjnymi ekscytonów ze wzbudzeniem stanów rotacyjnowibracyjnych, a liniami D0XA rośnie ze wzrostem energii lokalizacji ekscytonu na danym donorze.
W pracy 54 odległość między składowymi linii I4 wynosi 1,1 meV, w przypadku linii I9 jest to wartość
2,6 meV. Linie emisyjne ekscytonów ze wzbudzeniem stanów elektronowych znajdują się w widmie
w odległości 6-16 meV powyżej linii ekscytonów w stanie podstawowym. Odległość energetyczna
B
A
między liniami D0XA, a D0XB jest stała i wynosi około 4,9 meV ( E g  E g  4, 9 meV ). Między D0XA,

a D0XC odległość ta jest równa 48,6 meV.27 Intensywność emisji ze wzbudzonych stanów
ekscytonowych rośnie do temperatury około 25 K na skutek obsadzania kolejnych wzbudzonych
stanów energetycznych, a następnie maleje w wyniku termicznego rozpadu ekscytonów związanych.
Luminescencję ekscytonów związanych na akceptorach obserwuje się wyłącznie w ZnO
domieszkowanym na typ p. Spośród pierwiastków grupy I, które w prostym modelu podstawieniowym
pełnią rolę akceptorów zajmując węzły Zn2+ (LiZn) najbardziej obiecujący wydaje się lit
(Eemisji=3,3564 eV25,

62, 63

). W porównaniu z innymi metalami grupy I ma mniejszą tendencję do

zajmowania pozycji międzywęzłowych jako donor. Długość wiązania Li  O jest o 40%27 większa od
wiązania Zn  O, co prowadzi do deformacji sieci i powstawania lokalnych naprężeń. Li jest
głębokim akceptorem (EA=500 meV,12 800 meV27). Spośród pierwiastków grupy V, które powinny
podstawiać O2-, najlepszym kandydatem jest azot ze względu na podobny rozmiar jonu (promień
jonowy azotu wynosi 1,32 Å, tlenu 1,26 Å)64 skutkujący minimalnymi naprężeniami w ZnO
domieszkowanym azotem (ZnO:N) i podobną strukturę elektronową (podobne energie elektronów 2p
i elektroujemność) (EA=165 meV25). W widmie ZnO:N linię o energii 3,315 eV przypisano przejściu
A0X,65 mimo że energia wiązania azotu obliczona w oparciu o empiryczną regułę Haynesa musiałaby
wynosić 600 meV. W pracy 27, która również dotyczyła ZnO:N nie zaobserwowano tej linii emisyjnej.
W widmie ZnO:As pojawia się linia ekscytonowa o Eemisji=3,325 eV.66 Energia wiązania arsenu jest
równa 145 meV.67 W widmie ZnO:P (EA=127 meV) widoczna jest linia A0X o energii 3,355 eV.68
Linię A0X o Eemisji=3,352 eV zaobserowowano w niedomieszkowanym ZnO. Energia wiązania tego
akceptora, którym wg autorów mogły być zerwane wiązania i/lub rodzime defekty punktowe wynosiła
94 meV.69
Linie Y są wynikiem rekombinacji ekscytonów związanych na defektach rozciągłych (np. pętlach
dyslokacji). Obserwuje się linię Y0 (3,3328 eV), Y1 (3,3363 eV) oraz Y2 (3,3465 eV). Linia Y0 jest
widoczna w widmach próbek domieszkowanych w różny sposób i wzrastanych za pomocą różnych
metod. Pojawia się w widmach próbek ciętych, polerowanych i wytrawianych, co jest związane
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z obecnością defektów strukturalnych zlokalizowanych przy powierzchni.70 Linię Y0 obserwuje się
również w widmach próbek implementowanych jonami. Efektem ubocznym implementacji jest
powstawanie głębokich defektów, które mogą pełnić rolę centrów wiążących.71 Linie Y1 i Y2 są obecne
w widmach próbek poddanych działaniu ciśnienia jednoosiowego, które deformuje sieć heksagonalną
prowadząc do zmiany stosunku parametru c do a. Wzrost intensywności linii Y obserwowany
w wygrzewanych próbkach wiąże się ze spadkiem intensywności zielonego pasma związanego
z obecnością ruchomych defektów punktowych takich jak luki cynkowe VZn i tlenowe VO. Defekty te
mogą

być

wyłapywane

przez

dyslokacje

prowadząc

do

wygaszenia

zielonego

pasma

i wzrostu liczby ekscytonów związanych na defektach rozciągłych. Na ekscytonowe pochodzenie linii
Y wskazuje także szybki spadek ich intensywności ze wzrostem temperatury (rozpad termiczny
wiązania ekscytonów do centrów wiążących).

4.3. Pary donor-akceptor.
Gdy w krysztale są obecne neutralne donory D0 i akceptory A0 dochodzi do ich kompensacji:
akceptor wiąże elektron donora. Powstające w wyniku tego procesu zjonizowane donory D+
i akceptory A– mogą pułapkować nośniki ładunku utworzone pod wpływem wzbudzenia. Donory
i akceptory znajdą się wówczas ponownie w swoich neutralnych formach D0 i A0. Powrót do stanu
równowagi termodynamicznej oznacza rekombinację elektronu neutralnego donora z dziurą
neutralnego akceptora (Rys. 4.3.1.). Proces ten nosi nazwę przejścia donor-akceptor DAP i opisywany
jest za pomocą reakcji:
D0 +A0  h  D+ +A- ,

(4.3.1.)

Energia emitowana w wyniku przejścia donor-akceptor ma wartość:
h  Eg  ED  E A 

gdzie człon

e2
4 0 R

e2
4 0 R

,

(4.3.2.)

określa energię kulombowską między zjonizowanym donorem i akceptorem

znajdującymi się w odległości R od siebie, EA – energia wiązania akceptora.

ED

D0

Eg

A0

EA

R
Rys. 4.3.1. Schemat przejścia donor-akceptor.
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Domieszki znajdują się w określonych miejscach w krysztale (w węzłach lub pozycjach
międzywęzłowych), więc odległość R zmienia się w sposób skokowy. Najmniejsza w przypadku
najbliższych sąsiadów odległość R wzrasta dla dalszych par o coraz mniejsze przyrosty.
Oddziaływanie par przesuwa poziomy energetyczne rekombinujących elektronów i dziur od
odpowiednio ED i EA dla odległych par do stanów, które mogą leżeć nawet poza przerwą energetyczną
(

e2
4 0 R

 ED  E A

dla najbliższej pary).51 Linie odpowiadające przejściom między blisko

położonymi domieszkami znajdują się w wysokoenergetycznej części widma tworząc strukturę
subtelną. Bardziej odległym parom odpowiadają przejścia niskoenergetyczne przechodzące
w kontinuum.
W warunkach słabego wzbudzania dominuje rekombinacja dalekich par o długim czasie życia. Ze
wzrostem mocy wzbudzania rośnie liczba wzbudzonych domieszek, co powoduje nasycenie
luminescencji pochodzącej od tych par i wzrost intensywności wysokoenergetycznej luminescencji
krótkożyciowych, bliskich par.72 Silnie domieszkowane na typ p próbki są bardziej czułe na zmianę
mocy wzbudzania w porównaniu z próbkami o niższej koncentracji domieszek.
W słabo domieszkowanym na typ p ZnO wzrost temperatury powoduje przesunięcie pasma DAP
w stronę większych energii w wyniku termicznej jonizacji płytkich donorów dalekich par.
W silnie domieszkowanym materiale ze wzrostem temperatury obserwuje się przesunięcie pasma DAP
w stronę mniejszych energii. Wysokoenergetyczna część pasma DAP związana z rekombinacją
bliskich par ulega wygaszeniu w wyniku termicznej jonizacji płytkich akceptorów, których energia
wiązania jest obniżona przez oddziaływanie kulombowskie. Oddziaływanie kulombowskie między
bliskimi parami jest silniejsze niż między dalekimi. Obniżenie energii wiązania jest więc większe
w przypadku akceptorów bliskich par, co umożliwia ich termiczną jonizację. Przesunięcie jest większe
w warunkach silnego wzbudzania ze względu na większy udział bliskich par. W warunkach słabego
wzbudzania luminescencja pochodzi od głównie dalekich par i przesunięcie pasma ze wzrostem
temperatury jest mniejsze.
Prawdopodobieństwo rekombinacji bliskich par jest większe ze względu na większe przekrywanie
się funkcji falowej elektronu donora i dziury akceptora. Z drugiej strony, bliskich par jest mniej. Nie
obserwuje się więc wzrostu intensywności emisji ze zmniejszaniem się odległości R między parami.
Intensywność emisji ma maksimum dla określonej odległości R.
W niedomieszkowanym intencjonalnie ZnO pasmo o energii 3,22 eV przypisano przejściu DAP.
Niestety z jego obecnością nie wiązała się żadna linia A0X i chemiczne pochodzenie akceptora nie
zostało zidentyfikowane.27
W próbkach ZnO:N wygrzewanych w temperaturze 900°C pojawia się pasmo o energii 3,235 eV
(przejście DAP), po którym następuje kilka replik fononowych.27 W pracy

73

dotyczącej ZnO:N

obserwowano przesunięcie pasma emisyjnego o energii 3,16 eV w kierunku wyższych energii ze
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wzrostem mocy wzbudzania. Tę charakterystyczną zależność wykazuje również pasmo DAP
w widmie ZnO:P o Eemisji=3,241 eV68 oraz pasmo o energii 3,232 eV w widmie ZnO:As.66

4.4. Przejścia pasmo-poziom domieszkowy.
Wyróżnia się dwa rodzaje przejść między pasmem, a poziomem domieszkowym: płytkie i głębokie.
Płytkie przejścia neutralizują zjonizowane donory i akceptory. Mogą to być przejścia promieniste
w dalekiej podczerwieni. Przejściem głębokim jest rekombinacja elektronu z pasma przewodnictwa
z dziurą związaną na akceptorze (e-A0) oraz rekombinacja elektronu donora z dziurą w paśmie
walencyjnym (D0-h).
Eksperymentalna obserwacja przejść e-A0 ogranicza się do próbek z małą koncentracją akceptorów.
Odchylenia pojawiające się przy silnym domieszkowaniu związane są z przekształceniem się poziomu
akceptorowego w pasmo zachodzące na ogon gęstości stanów przedłużający pasmo walencyjne
w przerwę energetyczną. Prowadzi to do poszerzenia i przesunięcia linii emisyjnej w stronę
mniejszych energii w wyniku zwężania przerwy energetycznej będącego konsekwencją silnego
zaburzenia krawędzi pasma walencyjnego przy wyższej koncentracji akceptorów. Efekt ten tłumaczy
także przesunięcie pasma e-A0 w stronę mniejszych energii ze wzrostem mocy wzbudzania.
Przesunięcie w stronę mniejszych energii ze wzrostem temperatury można wyjaśnić przechodzeniem
swobodnych nośników z płytkich do głębokich minimów potencjału w modelu fluktuacji potencjału.45
W ZnO energia wiązania donorów jest mniejsza od energii wiązania akceptorów ze względu na
mniejszą masę efektywną elektronów w porównaniu z masą dziur ( me*  0,24, mh*  0,78 54).
A

W odpowiednio wysokiej temperaturze (40 K ) rekombinacja DAP przekształca się w przejście
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e-A0 w wyniku termicznej jonizacji donorów. Energia emisji jest w tym przypadku równa

h  Eg  EA . Z położenia energetycznego tej linii można wyznaczyć energię wiązania akceptora EA.
Za pochodzenie pasma e-A0 o energii 3,236 eV uznano akceptor o energii wiązania 195 meV,
najprawdopodobniej azot podstawiający tlen NO.74 Jednak w pracy

75

zidentyfikowano to pasmo jako

FXA-2LO ze względu na charakterystyczne przesunięcie w stronę niższych energii i poszerzenie
pasma ze wzrostem temperatury. W publikacji

76

dotyczącej niedomieszkowanego ZnO pasmo

o energii 3,314 eV, zidentyfikowane wcześniej jako A0X w ZnO:N,65 także powiązano z przejściem
e-A0. Akceptorem w niedomieszkowanym ZnO były defekty związane z błędami ułożenia leżącymi
w płaszczyźnie c o energii jonizacji równej 130 meV.
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4.5. Luminescencja defektowa.
W ZnO najczęściej cytowanym pasmem defektowym związanym z obecnością dyskretnych
poziomów energetycznych w obszarze przerwy energetycznej jest pasmo zielone (2,5 eV).77 Jego
pochodzenie przypisuje się przejściom obejmującym:


luki tlenowe (ang. oxygen vacancies – VO) jednokrotnie zjonizowane VO+ pełniące rolę
płytkiego donora i uczestniczące w przejściu D-h.78 Opisywany wzrost intensywności
zielonego pasma w wyniku wygrzewania w temperaturze powyżej 600°C powiązano
z wydyfundowywaniem tlenu z sieci krystalicznej ZnO i wzrostem koncentracji V O+.



dwukrotnie zjonizowane luki tlenowe VO2+ powstające w wyniku spułapkowania
i rekombinacji fotogenerowanej dziury z elektronem pojedynczo zjonizowanej luki VO+.79
Wg pracy

80

VO występują w ZnO tylko w jednym stanie (2+/0) leżącym około 2,7 eV

powyżej pasma walencyjnego.


tlen antypołożeniowy (ang. oxygen antisite – OZn) akceptor biorący udział w przejściu
e-A0.81



cynk międzywęzłowy (ang. zinc interstitial – Zni) o charakterze płytkiego donora (D0-h82
lub DAP83).



luki cynkowe (ang. zinc vacancies – VZn) będące głębokim akceptorem (e-A0

[84]

lub

DAP ). Jednak bazując na obliczeniach energii poziomów energetycznych metodą FP85

LMTO (ang. Full-Potential Linear Muffin-Tin Orbital) luki cynkowe powinny być źródłem
niebieskiej luminescencji.86


defekty powierzchniowe. Po pokryciu nanostruktur ZnO surfaktantem uzyskano znaczny
spadek intensywności zielonej luminescencji.87 Grubość warstwy powierzchniowej,
w której zachodzi rekombinacja defektowa określono na 30 nm.88 Luminescencję
powierzchniową obserwowano w próbkach wzrastanych metodą hydrotermalną z obecnym
w roztworze wodorotlenkiem cynku Zn(OH)2.89



Zni i VZn są typowymi i często spotykanymi w ZnO defektami rodzimymi uczestniczącymi
w przejściu DAP.83, 90



jony miedzi podstawiające cynk (CuZn) o różnym stopniu jonizacji (Cu+ i Cu2+).91
W oparciu o pomiary spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego
stwierdzono, że szerokie pasmo w widmie niewygrzewanego ZnO powiązane jest
z przejściem DAP, w którym rolę głębokiego akceptora pełniły jednokrotnie zjonizowane
jony miedzi Cu+. Natomiast pasmo ze strukturą subtelną (tryplet) w widmie ZnO
wygrzewanego w temperaturze 900°C jest wynikiem wzbudzenia izolowanego jonu Cu2+:
Cu 2+  h  Cu + , h  . Stan wzbudzony rozszczepia się na 3 poziomy odpowiadające

trzem podpasmom walencyjnym.92
37

Żółta luminescencja jest zlokalizowana przy około 2,2 eV.62 Obserwuje się ją w widmie struktur
ZnO wzrastanych za pomocą metody hydrotermalnej,93,

94

co może mieć związek z adsorpcją na

powierzchni Zn(OH)2 znajdującego się w roztworze. Wg prac

93, 95

jej źródłem jest głęboki poziom

akceptorowy Oi (e-A0). Raportowano ją również w ZnO:Li,96, 97w którym lit podstawiający cynk LiZn
pełni rolę głębokiego akceptora – stanu końcowego przejścia DAP. Żółta luminescencja nie pochodzi
od defektów powierzchniowych.96
Kolejnym pasmem defektowym obserwowanym w ZnO jest pasmo czerwone o energii
1,7-1,9 eV.98, 99 Jego obecność powiązano m.in. z defektami powierzchniowymi,99 Zni100 oraz VO (D0h).101 Energia poziomu VO wyznaczona za pomocą metody FP-LMTO znajduje się w odległości 1,62
eV od dna pasma przewodnictwa.102 Źródłem czerwonej luminescencji może być również Oi lub
nadmiarowy tlen w innej postaci będący stanem końcowym przejścia e-A0 i DAP.82
Opisane powyżej przejścia przedstawiono na rys. 4.5.1.

0,56 eV

0,05 eV

0,05 eV

Zni+ / Zni0

VO+ / VO0

Zni2+ / Zni+

Eg
1,62 eV / 2,47 eV 2,28 eV
2,38 eV
VO2+ / VO+
Oi
OZn

2,66 eV
3,06 eV V 2- / V Zn
Zn
VZn- / VZn0

Rys. 4.5.1.. Schemat poziomów energetycznych rodzimych defektów w ZnO w oparciu o prace 62, 83, 103
z zaznaczonymi przejściami dającymi pasmo zielone (zielone strzałki), żółte (żółta strzałka) i czerwone
(czerwone strzałki). Zaznaczono również niebieską luminescencję związaną z obecnością luk cynkowych.
Oznaczenia: VZn0, VZn-, VZn2+ – odpowiednio neutralne, pojedynczo i podwójnie zjonizowane luki cynkowe;
Zni0, Zni+, Zni2+ – odpowiednio neutralny, pojedynczo i podwójnie zjonizowany cynk międzywęzłowy; VO0, VO+,
VO2+ – odpowiednio neutralne, pojedynczo i podwójnie zjonizowane luki tlenowe; O i – tlen międzywęzłowy;
OZn – tlen antypodstawieniowy. Na rysunku nie zachowano skali.

4.6. Rekombinacja niepromienista.
Wzrost wydajności procesów niepromienistych powoduje spadek wydajności luminescencji, czyli
zmniejsza liczbę wyemitowanych fotonów na każdą utworzoną parę elektron-dziura. Jednym
z procesów, w których nie obserwuje się emisji zewnętrznej jest efekt Augera. Energia
rekombinacyjna zostaje przekazana swobodnemu nośnikowi ładunku i rozproszona w wyniku emisji
fononów. Procesy Augera zachodzące w półprzewodniku typu n (obejmujące dwa elektrony i dziurę)
przedstawiono na rys. 4.6.1.
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a)

b)

c)

d)

e)

Eg

f)

Rys. 4.6.1. Schemat procesów Augera w półprzewodniku typu n. Przejście a) jest przejściem międzypasmowym.
Energia emitowana w wyniku rekombinacji elektronu z pasma przewodnictwa z dziurą z pasma walencyjnego
zostaje wykorzystana do wzbudzenia innego elektronu w głąb pasma przewodnictwa. Procesy b) i c)
przedstawiają przejścia D0-h. Energia rekombinacyjna może zostać zabrana przez elektron z innego donora – b)
lub pasma przewodnictwa – c). Proces d) dotyczy przejścia e-A0, po którym następuje wzbudzenie innego
elektronu w głąb pasma przewodnictwa. Procesy e) i f) związane są z przejściem DAP. W przypadku e) energia
rekombinacyjna zostaje wykorzystana do wzbudzenia elektronu z innego donora, w przypadku f) do wzbudzenia
elektronu z pasma przewodnictwa. W żadnym z omawianych procesów układ nie wraca do stanu równowagi.
Oznaczenia: wypełnione kulki – elektrony, puste kulki – dziury.

W ZnO o typie przewodnictwa n, w którym masa efektywna elektronów jest mniejsza od masy
efektywnej dziur nadmiarowa energia jest dyssypowana głównie przez elektrony, udział dziur jest
niewielki. Wpływ efektu Augera na właściwości optyczne ZnO rośnie ze wzrostem temperatury
i koncentracji swobodnych nośników.
Energia wzbudzenia może też być przekształcona w ciepło – emisja wielofononowa. Wzbudzony
elektron traci energię w wyniku emisji fononów o energii
wemitowanych fononów. Ponieważ

 : Eg = n , gdzie n – liczba

  E g prawdopodobieństwo emisji wielofononowej, jako

A
procesu wielociałowego jest niskie. W przypadku ZnO o E g =3,4376 eV i

  25 meV liczba

wyemitowanych fononów powinna wynosić około 137. Prawdopodobieństwo emisji wielofononowej
maleje więc ze wzrostem Eg i jest niskie dla półprzewodników szerokoprzerwowych.
W szerokoprzerwowym ZnO o silnym wiązaniu jonowym energia wzbudzenia może zostać zużyta
na utworzenie tzw. defektu Frenkla – kompleksu luki i atomu międzywęzłowego w wyniku
przeniesienia atomu z węzła sieci w pozycję międzywęzłową. Silna lokalizacja wzbudzenia
atomowego o czasie życia dłuższym od okresu drgań sieci obserwowana w wyniku sprzężenia tego
wzbudzenia (ekscytonu) z drganiem atomowym (fononem) jest niezbędna do powstania defektu. Jeśli
energia zlokalizowanego wzbudzenia (polaronu) jest większa od energii utworzenia defektu, atom
zostanie przeniesiony w pozycję międzywęzłową. Defekty Frenkla są często spotykane
w półprzewodnikach o silnym sprzężeniu ekscyton-fonon, jak ZnO.45
Rolę centrów rekombinacji niepromienistej mogą pełnić także pułapkujące wzbudzone nośniki
zlokalizowane defekty dające ciągły rozkład stanów oraz powierzchnia, która jako silne zaburzenie
sieci z niewysyconymi wiązaniami adsorbuje domieszki z otoczenia. Pojawia się wówczas duża liczba
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płytkich i głębokich centrów wiążących. Rekombinacja niepromienista zachodzi w obszarze drogi
dyfuzyjnej powierzchni.

4.7. Luminescencja ZnO – podsumowanie.
W obszarze przykrawędziowym niskotemperaturowego widma niedomieszkowanego intencjonalnie
ZnO o typie przewodnictwa n dominuje rekombinacja ekscytonów związanych na donorach.
W widmie widoczne są wąskie, intensywne linie ekscytonowe (Rys.4.7.1.). Z liniami ekscytonowymi
związane są repliki fononowe o energii separacji 72 meV oraz linie TES, z położenia których można
wyznaczyć energię wiązania donorów obejmującą wartości od 46,1 meV (dla wodoru dającego linię
I4) do 72,6 meV (niezidentyfikowany donor linii I10).27,

56

W niektórych niedomieszkowanych

próbkach obserwuje się przejścia DAP, w których rolę akceptorów pełnią defekty strukturalne.
Ekscytonowe linie Y, zielone, żółte i czerwone pasmo również świadczą o obecności defektów.
W widmie ZnO domieszkowanego na typ p pojawiają się linie związane z obecnością akceptorów:
A0X i DAP. Ze wzrostem temperatury w wyniku termicznego rozpadu ekscytonów związanych ich
linie przekształcają się w linie ekscytonów swobodnych, a przejście DAP w e-A0 w skutek termicznej
jonizacji płytkich donorów.
Na podstawie położenia energetycznego linii emisyjnych ZnO można określić ich pochodzenie:


3,37 – 3,45 eV – emisja ekscytonów swobodnych – polarytonów ekscytonowych z dziurami
z podpasma walencyjnego A, B i C w stanie podstawowym n=1 i wzbudzonym n≥2,



3,355 – 3,375 eV – rekombinacja ekscytonów w stanie n=1 i n≥2 związanych na neutralnych
i zjonizowanych donorach (np. Al, Ga, In, Zni oraz atomowy H),



3,31 – 3,355 eV – rekombinacja ekscytonów związanych na neutralnych i zjonizowanych
akceptorach (np. Li, Na, N, P, As),



3,315 do 3,350 eV – przejścia TES pozostawiające donory w stanie wzbudzonym oraz linie Y
będące skutkiem rekombinacji ekscytonów związanych na defektach rozciągłych,



3,31 – 3,32 eV – przejścia pasmo przewodnictwa – płytki akceptor e-A0 (np. N, P, As),



2,95 – 3,30 eV – repliki fononowe linii ekscytonowych oraz emisja DAP przy wystarczająco
wysokiej koncentracji płytkich akceptorów,



2,0 – 2,8 eV – luminescencja defektowa związana z obecnością defektów powierzchniowych
i punktowych VZn, Zni, OZn, Oi, CuZn, LiZn biorących udział w przejściach e-A0, D0-h, DAP
oraz VO emitujących energię w wyniku zmiany stopnia jonizacji.

40

Intensywno
ść luminescencji [a.u.]

D0X
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Rys. 4.7.1. Widmo luminescencji mikrosłupków ZnO w 5 K. Widoczna wąska, intensywna linia D0X o energii
3,36 eV – I4(H) z trzema replikami fononowymi D0X-1LO (3,29 eV), D0X-2LO (3,22 eV), D0X-3LO (3,15 eV)
oraz słabe pasmo defektowe z maksimum w 2,3 eV.
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5. Rezonatory optyczne ZnO.
W rezonatorach optycznych wzmocnienie optyczne umożliwiające akcję laserową zachodzi
w wyniku interferencji konstruktywnej światła uwięzionego wewnątrz rezonatora na skutek
całkowitego wewnętrznego odbicia (ang. total internal reflection – TIR). Światło wewnątrz rezonatora
dąży do wytworzenia najkorzystniejszej energetycznie konfiguracji stacjonarnej, zw. modem.
W mikrorezonatorach przejście od emisji spontanicznej do wymuszonej (energia fotonu
emitowanego jest równa energii fotonu wzbudzającego) zachodzi w warunkach niższego wzbudzania
w porównaniu z materiałem objętościowym104 ze względu na silniejsze sprzężenie modu
rezonansowego z ekscytonowym, tzw. reżim silnego sprzężenia. Uzyskanie reżimu silnego sprzężenia
wymaga wzajemnego dopasowania modu rezonansowego i emisji spontanicznej:105
spont


 1,

(5.1.)

gdzie: spont – szerokość spektralna linii emisji spontanicznej,  – odległość między modami
rezonansowymi. W tych warunkach wnęka rezonansowa efektywnie potęguje emisję przejść
optycznych.
Całkowita liczba modów wzbudzanych w rezonatorze zależy od długości drogi optycznej L,
szerokości linii emisji spontanicznej spont i zakresu spektralnego λ: N 

4 Lspont

2

. Im większy

rezonator i większa szerokość spektralna emisji spontanicznej, tym więcej modów rezonansowych
powstaje w rezonatorze, co oznacza niemonochromatyczność emitowanego światła.
Do procesów jednofotonowych (stan wzbudzony elektronu powstaje w wyniku pochłonięcia jednego
fotonu i przed rekombinacją elektron nie absorbuje kolejnego fotonu) zachodzących w mikrownękach
ZnO zalicza się emisję ekscytonową, EHP i polarytonów ekscytonowych. W ZnO mogą mieć miejsce
także procesy wielofotonowe, co daje możliwości zastosowania mikrownęk ZnO w laserach
wielofotonowych i up-konwerterach częstotliwości. Emisję wymuszoną zaobserwowano po raz
pierwszy w cienkich warstwach ZnO w 1997 roku.29

5.1. Mody galerii szeptów.
W mikrosłupkach dielektrycznego ZnO o sześciokątnym przekroju poprzecznym i współczynniku
załamania nZnO ∼2 umieszczonych w ośrodku optycznie rzadszym o współczynniku załamania

noś  nZnO światło ulega całkowitemu wewnętrznemu odbiciu (Rys. 5.1.1.). Jeśli przesunięcie fazowe
fali świetlnej o długości λ rozchodzącej się w ZnO wzdłuż drogi optycznej jest równe całkowitej
wielokrotności 2π (czyli różnica dróg optycznych tych fal L wynosi m, gdzie m – liczba
całkowita) zachodzi interferencja konstruktywna prowadząca do powstania fali stojącej – WGM.
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60 °C

D

Rys. 5.1.1. Droga optyczna światła ulegającego wielokrotnemu TIR (białe strzałki) wewnątrz heksagonalnego
słupka ZnO o średnicy D. Jeśli przesunięcie fazowe po 6 odbiciach od ścian bocznych heksagonu, czyli jednym
okrążeniu wynosi 2Nπ (gdzie N – liczba całkowita) zachodzi interferencja konstruktywna N-tego rzędu.
W geometrii heksagonu 60° kąt padania jest dwukrotnie większy od kąta granicznego ZnO obliczonego na
podstawie prawa Snella przy założeniu, że światło odbija się od granicy ZnO ( nZnO  2 )/powietrze ( npow  1 ).

Wewnętrzne odbicie pojawia się, gdy gęstość optyczna  ( ) L  1, gdzie  ( ) – współczynnik
absorpcji, tzn. gdy światło nie jest efektywnie pochłaniane w ośrodku. Jeśli długość koherencji lc jest
porównywalna z długością drogi optycznej L, czyli gdy spełniona jest zależność

L
 1 rozchodzące
lc

się fale interferują ze sobą i jeśli na drodze optycznej mieści się całkowita wielokrotność połówek
długości fali zachodzi interferencja konstruktywna.106
W modelu fal płaskich warunek narzucony na rezonansową długość fali λ N-tego modu
poprzecznego – długość fali stojącej wzbudzanej w heksagonalnej wnęce rezonansowej o średnicy D
ma postać:

3 3D
 
6

2

 N  arctan(  3n  4  ,
2
n ( ) 


gdzie: n(λ) – współczynnik załamania światła,  

(5.1.1.)

1
dla poprzecznych modów magnetycznych
n

( E c, ang. transverse magnetic – TM) oraz   n dla poprzecznych modów elektrycznych ( E  c,
ang. transverse electric – TE). Mody o polaryzacji TM i TE współistnieją we wnękach optycznie
anizotropowego ZnO (Rys. 5.1.2.). Mody TM są jednak mniej intensywne od modów TE.107,

108

Pierwsza składowa po prawej stronie równania 5.1.1. dotyczy rezonansowej długości fali, druga
natomiast opisuje przesunięcie fazowe wzdłuż drogi optycznej. Powyższe równanie wyprowadzone
w oparciu o optykę geometryczną stosuje się do wnęk spełniających warunek D

N

 , w których

1. 109 Warunek ten spełniały opisywane w niniejszej pracy mikrosłupki ZnO o średnicy

D  2  0,5 μm, w których wzmocnieniu ulegały fale z zakresu UV. W pracy
wykorzystano równanie 5.1.1. do opisu modu o numerze N=1.
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110

z powodzeniem

a)

b)

c

c

B

E

E

B

polaryzacja TE

polaryzacja TM

Rys. 5.1.2. Wiązka światła rozchodząca się w optycznie anizotropowym ZnO ulega rozszczepieniu na dwa
promienie: a) zwyczajny (o polaryzacji TE, sprzężenie fali z dipolami drgającymi w płaszczyźnie prostopadłej
do osi c i b) nadzwyczajny (o polaryzacji TM, oscylacje równoległe do osi c). Oba promienie są liniowo
spolaryzowane i wzajemnie ortogonalne, ale tylko promień zwyczajny spełnia prawo Snella, czyli zachowuje
stały stosunek sinusów kąta padania i załamania przy przechodzeniu przez granicę ośrodków. W jednoosiowym
ZnO uprzywilejowaną osią optyczną, wzdłuż której prędkości promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego są takie
same, jest oś c. Podwójne załamanie światła w ZnO zostanie opisane w podrozdziale 5.4.

Rezonatory o mniejszych rozmiarach generują mody niższych rzędów o mniejszych długościach fali

(  D). Straty optyczne wynikające z efektów dyfrakcyjnych nasilają się w mniejszych rezonatorach
i prowadzą do poszerzenia i osłabienia modów rezonansowych (szerokość połówkowa (ang. full width
at half maximum – FWHM) modu rezonansowego 
postać


D2

), a ich zależność od rozmiaru wnęki ma

1 110
Wzmocnienie optyczne jest proporcjonalne do D.107,
.
2
D

rezonansowych w strukturach o D

111

Mała intensywność modów

100 nm skutkuje małym prawdopodobieństwem uzyskania

wzmocnienia optycznego.112
Odległość między poszczególnymi modami poprzecznymi wyznaczona w modelu fal płaskich jest
równa:
 

gdzie:

2
L( n  

dn
)
d

,

(5.1.2.)

dn
– relacja dyspersji Sellmeiera.
d

Odległość między sąsiednimi modami  zależy od rozmiaru wnęki (maleje ze wzrostem D:111
w mikrosłupku ZnO o D=6,67 μm odległość między modami o szerokości spektralnej 0,3 nm
wynosiła 1 nm,107 w przypadku mikrosłupka o D=2,24 μm  wynosiła od 2 nm po
wysokoenergetycznej do 5 nm po stronie niskoenergetycznej stronie widma113) oraz od zakresu
spektralnego: w mikrodrucie ZnO odległość między modami  wynosiła około 2,2 nm, gdy 
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rozchodzącego się w ZnO światła  385 nm i około 1,2 nm dla   Eg . 112 Zjawisko to wynika ze
zwiększonej dyspersji współczynnika załamania w obszarze przykrawędziowym.
Wzmocnienie modów galerii szeptów zależy w dużym stopniu także od wartości względnego
współczynnika załamania. Jeśli mikrownęka ZnO znajduje się w ośrodku innym niż próżnia lub
powietrze (n=1) równanie 5.1.1. należy przepisać w postaci:

N
gdzie: nri 

3 3nZnO D 6 1
  arctan(  3nr2i  4),
2
i 1 

(5.1.3.)

nZnO
– względny współczynnik załamania na i-tej ścianie bocznej wnęki.
n
oś

Im większy względny współczynnik załamania światła (gdy nZnO

noś ), tym mniejsze straty

optyczne. Duży wyciek światła z mikrosłupków ZnO do podłoża GaN ( nr 
zastąpieniu podłoża GaN PVK ( nr 
w powietrzu ( nr 

nZnO
) zmniejsza się po
2, 49

nZnO
) i jest najmniejszy, gdy słupki ZnO znajdują się
1,638

nZnO 111
).
1

Przestrzenny rozkład natężenia światła wewnątrz i na zewnątrz heksagonalnego rezonatora pokazuje,
że światło „wycieka” głównie z rogów heksagonu.109, 114, 115 Straty optyczne wynikają z:109, 110


„wycieku” fal powierzchniowych o wektorze falowym równoległym do ściany bocznej
mikrosłupka (ang. boundary wave leakage). Fale cieknące po transmisji z rogów mikrosłupka
zanikają eksponencjalnie ze wzrostem odległości od powierzchni ZnO (ang. evanescent
waves).



odchylenia kąta padania od 60° spowodowanego rozpraszaniem światła na nierównościach
powierzchni rezonatora. Każde kolejne wewnętrzne odbicie powoduje coraz większe
odchylenie kątowe. W efekcie światło dociera do rogu heksagonu pod prawie prostym kątem
i ulega załamaniu na zewnątrz rezonatora (Rys. 5.1.3.).

Mechanizm emisji światła obejmuje także dyfrakcję, w wyniku której część światła wycieka z rogu
heksagonu. Pozostała część ulega ugięciu do wewnątrz, ale pod kątem, który nie spełnia warunku TIR
i nie wzmacnia modów rezonansowych.
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Rys. 5.1.3. Fala powierzchniowa biegnąca wzdłuż granicy ośrodków ulega transmisji na zewnątrz heksagonu –
niebieska strzałka. Wiązka o kącie padania różniącym się nieznacznie od 60° (biała linia) staje się rozbieżna
w stosunku do wiązki podstawowej i po wielokrotnym TIR ulega załamaniu pod prawie prostym kątem –
różowa strzałka. Czarny heksagon – długożyciowe mody rezonansowe, których czas życia zależy od natężenia
strat optycznych. Rysunek odtworzony na podstawie 109.

5.2. Mody Fabry’ego-Perota.
Mody Fabry’ego-Perota (FP) są modami podłużnymi rozchodzącymi się w ZnO wzdłuż osi c (mody
pionowe) lub w płaszczyżnie prostopadłej do osi c (mody poziome). Powstają w wyniku interferencji
konstruktywnej fal odbijających się od przeciwległych ścianek heksagonalnego rezonatora pod
warunkiem, że przesunięcie fazowe fali padającej i odbitej wynosi 2Nπ (N – liczba całkowita, rząd
interferencji). Rezonansowa długość fali λ modu o numerze N wzbudzana we wnęce o długości L musi
spełniać zależność:
N

2nL



(5.2.1.)

,

Mody FP są dobrze ograniczone w kierunku prostopadłym do zwierciadeł (ścianek wnęki), natomiast
ograniczenia bocznego brak lub jest ono słabe.
Efektywne wzbudzenie modów FP w heksagonalnym ZnO jest trudne do osiągnięcia ze względu na
wysokie straty optyczne wynikające z geometrii układu. Niska zdolność refleksyjna światła
padającego prostopadle na ściankę kryształu skutkuje wysoką transmisją.116,

117

Dobroć wnęki

rezonansowej będąca miarą strat optycznych – im mniejsza dobroć, tym większe starty – jest mała.
Mimo to mody FP obserwowano zarówno w nanodrutach o stałej średnicy,118,
się.

119

jak i zwężających

120, 121

5.3. Wzmocnienie optyczne we wnękach rezonansowych.
W warunkach słabego wzbudzania przy niskiej koncentracji nośników właściwości optyczne
materiału zależą od oddziaływań między pojedynczymi elektronami i dziurami tworzącymi ekscytony,
które w niskich temperaturach mogą zostać dodatkowo związane na domieszkach lub defektach.
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W reżimie średniego wzbudzania elektrony i dziury w dalszym ciągu są związane kulombowsko, ale
ich gęstość jest tak duża, że ulegają zderzeniom z innymi ekscytonami (oddziaływania dipol-dipol),
nośnikami swobodnymi (dipol-monopol) i fononami. Zderzenia te mogą być sprężyste
(z zachowaniem energii kinetycznej i pędu) lub niesprężyste. W przypadku niesprężystego zderzenia
ekscyton-ekscyton jeden z ekscytonów ulega wzbudzeniu do wyższego stanu n≥2 lub do pasma
przewodnictwa, drugi natomiast rekombinuje z emisją fotonu. W wyniku oddziaływań dipol-monopol
ekscyton ulega rekombinacji promienistej, nośnik swobodny natomiast zostaje wzbudzony w głąb
odpowiedniego pasma, również z zachowaniem energii kinetycznej i pędu. Skutkiem zderzeń
ekscyton-ekscyton jest także powstanie kompleksów ekscytonowych. Ekscytonowa akcja laserowa
widoczna jest w widmie jako nagły (spowodowany minimalnym wzrostem mocy wzbudzania) wzrost
intensywności linii emisyjnej oraz zmniejszenie jej szerokości spektralnej (w pracy
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od ≥20 nm do

≤1 nm).
Większa energia wiązania ekscytonów w strukturach niskowymiarowych powoduje, że są one
stabilne przy koncentracji nośników nawet powyżej gęstości Motta (1,5×1018 cm-3,[122] 2×1018 cm-3 [123]
w temperaturze pokojowej), zwłaszcza w strukturach kwantowych.124 W tych warunkach w wyniku
rekombinacji ekscytonowej uzyskuje się większe wzmocnienie optyczne niż wskutek opisanej poniżej
emisji EHP.
Wzrost koncentracji nośników prowadzi do silnego ekranowania oddziaływań kulombowskich
między parami elektron-dziura. Przy koncentracji powyżej gęstości Motta i wzajemnej odległości
mniejszej od promienia Bohra ekscytonu (1,8 nm w ZnO46) nieoddziałujące ze sobą nośniki swobodne
efektywnie ekranują oddziaływania kulombowskie poprzez kompensację ładunków przeciwnego
znaku (energia wiązania ekscytonów Eex  0 ). W tych warunkach po niskoenergetycznej stronie
emisji ekscytonowej pojawia się emisja EHP, tzw. pasmo P.125
Oddziaływania wymiany silniejsze w plazmie o wyższej koncentracji zmniejszają energię wiązania
ekscytonów powodując ich jonizację, czyli zwiększenie koncentracji plazmy, co dalej zmniejsza Eex ,
itd.106 Ten samonapędzający się proces powoduje renormalizację przerwy energetycznej (RPE)
widoczną w widmie jako przesunięcie energii emisji plazmy ERPE w stronę mniejszych wartości ze
wzrostem koncentracji nośników n : ERPE  Eex n. Efekt renormalizacji przerwy energetycznej jest
równoważony przez zwiększenie energii emisji ekscytonów w wyniku nasycenia emisji ekscytonowej
i/lub zmniejszenia Eex . Całkowite przesunięcie energii emisji jest równe h  ERPE  Ekin , gdzie:

Ekin – energia kinetyczna pary elektron-dziura.
W warunkach silnego wzbudzania pojawiają się stany własne będące konsekwencją sprzężenia
dwóch oscylatorów, fotonu i ekscytonu, czyli polarytony. W wyniku rekombinacji ekscytonu powstaje
foton o energii E, który po reabsorpcji tworzy kolejny ekscyton o takiej samej energii E. Proces
powtarza się do momentu wyemitowania fotonu poza obszar mikrownęki lub rozproszenia elektronu
47

i dziury. Polarytony, podobnie jak ich składowe, są bozonami (spin całkowity), podlegają statystyce
Bosego-Einsteina i mogą kondensować, czyli kumulować się w nieograniczonej liczbie w jednym
stanie kwantowym. Jedną z metod tworzenia polarytonów jest wzbudzanie światłem o energii równej
minimum dolnej gałęzi polarytonowej. Jeśli energia światła wzbudzającego jest wyższa od energii
dolnego polarytonu powstają swobodne nośniki, które relaksują do stanu ekscytonowego w wyniku
oddziaływań z fononami, a następnie przy pomocy oddziaływań polarytonowych. W wyniku tego
procesu część powstałych polarytonów relaksuje do minimum dolnego polarytonu. Jeśli wzmocnienie
optyczne w mikrownece rezonansowej przewyższa straty optyczne powstaje makroskopowa liczba
polarytonów na dnie dolnej gałęzi polarytonowej. Opisywane zjawisko zachodzi w reżimie silnego
sprzężenia modu rezonansowego z ekscytonami pod warunkiem, że czas życia fotonów w mikrownęce
jest dłuższy niż czas życia ekscytonów. Cechą charakterystyczną emisji polarytonowej jest jej
przesunięcie w stronę większych energii ze wzrostem mocy wzbudzania. W pracy
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obserwowano

6 meV przesunięcie w wyniku 4,5-krotnego wzrostu mocy wzbudzania. Emisja polarytonowa ma niski
próg laserowania ze względu na bozonowy charakter polarytonów. Mikrosłupki ZnO badane
w ramach niniejszej pracy nie wykazywały emisji polarytonowej, ale dla konsekwencji opisano
wszystkie mechanizmy wzmocnienia optycznego w mikrownękach rezonansowych.
Silne wzmocnienie optyczne obserwowane jest w próbkach o dobrej jakości krystalicznej, w których
straty związane z procesami rekombinacji niepromienistej są zaniedbywalnie małe, a poszerzenie linii
emisyjnych wynikające z obecności defektów nie uniemożliwia separacji poszczególnych przejść
optycznych.

5.4. Dwójłomność no – ne ZnO.
W ZnO, który jest kryształem optycznie anizotropowym padająca fala świetlna ulega rozszczepieniu
na dwie składowe: zwyczajną ( E  c, ang. ordinary) i nadzwyczajną ( E c, ang. extraordinary) (Rys.
5.1.2.) o współczynnikach załamania odpowiednio no i ne. W obszarze przykrawędziowym ZnO jest
optycznie ujemny – no  ne , w obszarze widzialnym no  ne , co oznacza dwójłomność dodatnią.
W pracy
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na podstawie położenia modów WG i przebiegu funkcji n  f 1 ( , n, N ) wyznaczono

zależność n( ) i punkt inwersji dla nanostruktur ZnO: ∼417 nm (Rys. 5.4.1.). W jednoosiowym ZnO
składowa zwyczajna w przeciwieństwie do nadzwyczajnej leży w płaszczyźnie utworzonej przez
wiązkę padającą i normalną do powierzchni padania i spełnia prawo Snella. Kierunkiem, wzdłuż
którego promień zwyczajny i nadzwyczajny poruszają się z taką samą prędkością jest oś c.
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Rys. 5.4.1. a) Relacja dyspersji n(λ). W obszarze przykrawędziowym, w którym energia emitowanych fotonów
zbliża się do emisji ekscytonowej dyspersja n(λ) rośnie. b) Zbliżenie na punkt inwersji. Ujemna dwójłomność
( no  ne ) ZnO w UV przechodzi w dodatnią ( no  ne ) w obszarze widzialnym w ∼417 nm.127

Równanie Sellmeiera z dopasowanymi na podstawie wyników uzyskanych za pomocą metody
VASE (ang. variable angle spectroscopic ellipsometry) parametrami ma postać:128
n 2 ( )  A 

B 2
D 2
 2
,
2
 C
  E2
2

(5.4.1.)

gdzie: A=2,0065, B=1,5748×106, C=1×107 nm, D=1,5868, E=260,63 nm (Rys. 5.4.2.).
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Rys. 5.4.2. Relacja dyspersji n(λ) wyznaczona w oparciu o równanie Sellmeiera.128 Ujemne nachylenie funkcji
w obszarze przykrawedziowym wynika z faktu, że nasycenie emisji ekscytonowej w warunkach silnego
wzbudzania skutkujące jej przesunięciem w stronę większych energii powoduje spadek n przy stałej λ.
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6. Metody wzrostu.
6.1. Metoda hydrotermalna.
Wzrost mikrosłupków (ang. microrods) ZnO na podłożu GaN o tej samej strukturze wurcytu
i niewielkim niedopasowaniu sieciowym (∼1,8%, aGaN=3,189 Å, cGaN=5,185 Å) jest możliwy bez
konieczności zarodkowania podłoża i zapewnia minimalne naprężenia oraz niewielką koncentrację
defektów we wzrastanych słupkach. Podłoże z mieszaniną reakcyjną zawierającą wodny roztwór
dwuwodnego octanu cynku Zn(CH3COO)2∙2H2O (prekursor cynku, rozpuszczalność w wodzie 2 M
w 20°C) o stężeniu 0,1-0,3 M i wodny roztwór wodorotlenku sodu NaOH (regulator pH,
rozpuszczalność w wodzie 13 M w 20°C) o stężeniu 1 M umieszcza się w reaktorze hydrotermalnym
zapewniającym dokładną kontrolę temperatury i jednorodne ogrzewanie mieszaniny (30-70°C).
Prekursorem tlenu jest woda dejonizowana, w której rozpuszcza się dwuwodny octan cynku
i wodorotlenek sodu. Wzrost mikrosłupków zachodzi wg reakcji:

Zn(CH3COO)2  NaOH  Zn(OH)+CH3COO-  NaCH3COO

(6.1.1.)

temp.
Zn(OH)+CH3COO- 
 ZnO  CH3COOH

(6.1.2.)

Jon Zn(OH)+ odpowiadający za wzrost mikrosłupków ZnO obecny jest w roztworze o pH od 6 do
11.129 Octan cynku Zn(CH3COO)2 jest solą słabego kwasu (stała dysocjacji K CH3COOH  1,8  105 )
i słabej zasady (stała drugiego stopnia dysocjacji K Zn(OH)2  4  105 ). Obliczone na podstawie stałych
dysocjacji pH wodnego roztworu octanu cynku Zn(CH3COO)2 wynosi 7,1 (wartość obserwowana
doświadczalnie – 6,5). W celu uzyskania odpowiedniego pH dodaje się więc wodorotlenku sodu
NaOH (reakcja 6.1.1.). Po około 3 minutach reakcja samoczynnie się zatrzymuje w wyniku
zakwaszenia roztworu powstającym wskutek hydrolizy kwasem octowym CH3COOH (reakcja 6.1.2.)
– czas trwania procesu nie ma wpływu na rozmiar, morfologię i gęstość mikrosłupków. Stężenie jonu

Zn(OH)+ w roztworze poreakcyjnym, którego pH=6,5 wynosi prawie zero. Po zakończeniu wzrostu
próbka jest płukana w izopropanolu w celu usunięcia zanieczyszczeń i wygrzewana przez 5 minut
w powietrzu w temperaturze 300°C (oprócz próbek badanych pod kątem wpływu wygrzewania na
właściwości optyczne). Otrzymane mikrosłupki były zorientowane pionowo do podłoża i miały
charakterystyczny dla struktury wurcytu heksagonalny kształt (Rys. 6.1.1.).
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Rys. 6.1.1. Mikrosłupki ZnO syntetyzowane heteroepitaksjalnie na podłożu GaN. Widoczna jest pionowa
orientacja mikrosłupków (a – zdjęcie pod kątem 45°) i ich heksagonalny kształt (b – zdjęcie powierzchni).
] równoległy do osi c.
Preferowanym kierunkiem wzrostu polarnego ZnO jest kierunek [

Do zalet tej metody wzrostu należy zaliczyć niską temperaturę wzrostu, ciśnienie atmosferyczne,
tanie i nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska odczynniki chemiczne, krótki czas trwania procesu,
wykorzystywanie niezarodkowanego podłoża (w przypadku dopasowanego sieciowo GaN) oraz
wysoką jakość wzrastanego materiału w stosunku do alternatywnych metod wzrostu. Szczegóły
procesu wzrostu znajdują się w pracach 35, 130.
Do parametrów wzrostu kontrolujących rozmiar i morfologię mikrosłupków, a pośrednio także ich
właściwości optyczne zalicza się początkowe pH roztworu reakcyjnego, początkowe stężenie
dwuwodnego octanu cynku, temperaturę procesu oraz jakość powierzchni użytego podłoża (m.in.
gęstość dyslokacji i obecność defektów powierzchniowych).35 Wpływ pH, stężenia dwuwodnego
octanu cynku i temperatury na właściwości optyczne mikrosłupków zostanie omówiony w rozdziale 8.

6.2. Wzrost techniką epitaksji z wiązek molekularnych z udziałem plazmy tlenowej.
Technologią wykorzystaną do otrzymania struktur kwantowych Zn1-xMgxO/ZnO/Zn1-xMgxO
omawianych w tej rozprawie była epitaksja z wiązek molekularnych z użyciem plazmy tlenowej (ang.
plasma-assisted molecular beam epitaxy – PAMBE). Jest to proces osadzania cienkich warstw
monokrystalicznych o grubości rzędu 1 monowarstwy i ściśle określonym składzie chemicznym na
monokrystalicznym podłożu.131 Od doboru podłoża zależy koncentracja defektów we wzrastanych
strukturach. Im mniejsze niedopasowanie sieciowe między podłożem, a strukturą, tym mniejsze
naprężenia i mniejsza koncentracja defektów. Najlepsze jakościowo warstwy otrzymuje się w wyniku
wzrostu homoepitaksjalnego, w którym wzrastany materiał jest taki sam jak materiał podłoża, np.
warstwy ZnO na podłożu ZnO. W przypadku wzrostu heteroepitaksjalnego dąży się do
zminimalizowania niedopasowania sieciowego, np. wzrastając ZnO na ScAlMgO4 (niedopasowanie
sieciowe 0,09%, aScAlMgO4  3,246 Å, cScAlMgO4  28,195 Å, struktura heksagonalna), szafirze-a Al2O3a (niedopasowanie w kierunku c szafiru 0,08%, niedopasowanie w kierunku m szafiru 2,5%,
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aAl2O3 a  4,785 Å, cAl2O3  a  12,991 Å, struktura heksagonalna) lub omawianym w podrozdziale 6.1.
GaN. Zachowana jest wówczas ciągłość sieci krystalicznej wzrastanej warstwy i podłoża,
a powstająca międzypowierzchnia jest koherentna. Opisywany typ wzrostu nosi nazwę epitaksji
bezpośredniej. Nie tylko struktura krystaliczna, ale także powierzchnia podłoża ma wpływ na jakość
wzrastanej warstwy. Brak defektów strukturalnych, uskoków i tarasów, w ogólności mała
chropowatość powierzchni prowadzi do wzrostu jednorodnych warstw o niskiej koncentracji
defektów. Stosowanie odpowiednio dobranych podłoży nie tylko poprawia jakość krystaliczną
wzrastanych struktur, ale także ułatwia wzrost poprzez dopasowanie współczynników rozszerzalności
cieplnej struktur epitaksjalnych i podłoża.
Strumienie reagentów biorących udział we wzroście epitaksjalnym są wytwarzane termicznie w tzw.
komórkach Knudsena. Gęstości strumieni (liczba atomów padających na jednostkę powierzchni
w jednostce czasu, [
komórek.

Plazma

atom
] ) są kontrolowane niezależnie poprzez regulację temperatury odpowiednich
scm 2
gazowa,

w

przypadku

wzrostu

struktur

ZnO

–

tlenowa

powstaje

w plazmowym źródle tlenowym charakteryzującym się dużą wydajnością w wytwarzaniu aktywnego
tlenu dzięki zastosowaniu komory rezonansowej pobudzającej molekuły tlenu O2 za pomocą fal
radiowych. W warunkach ultra wysokiej próżni (ang. Ultra High Vacuum) reagenty nie oddziałują ze
sobą (transport balistyczny) do momentu osadzenia na podłożu. Temperatura wzrostu określa
prędkość i długość drogi dyfuzji atomów poruszających się po powierzchni podłoża. Dyfuzja będąca
procesem transportu materii opiera się na aktywowanych termicznie przeskokach pomiędzy centrami
adsorpcji. Dyfuzja powierzchniowa odgrywa ogromna rolę w przebiegu samoorganizacji wzrastanych
warstw krystalicznych i razem z procesami adsorpcji i desorpcji decyduje o szorstkości i kształcie
powierzchni kryształu, koncentracji defektów i innych makroskopowych właściwościach kryształu.
W niskiej temperaturze atomy mają niską ruchliwość i pozostają w miejscach, w których zostały
zaadsorbowane – często na tarasach stopni atomowych, które wiążą atomy jednym wiązaniem. Proces
ten nazywany wzrostem wyspowym (typu Volmera-Webera, rys. 6.2.1. b) prowadzi do powstania na
tarasach trójwymiarowych zarodków, tzw. wysp, które łącząc się tworzą warstwę o niskim stopniu
uporządkowania i dużej szorstkości powierzchni.132,
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Między wzrastaną warstwą, a podłożem

obserwuje się silne oddziaływania odpychające (suma energii powierzchniowych międzypowierzchni

 mp i osadzanej warstwy  ads jest większa od energii powierzchniowej podłoża  p :  mp   ads   p –
duży wkład do bilansu energetycznego daje energia międzypowierzchni  mp , zwilżalność podłoża
przez adsorbat jest mała i układ dąży do zachowania niepokrytej powierzchni podłoża o relatywnie
małej energii powierzchniowej  p ). Niedopasowanie sieciowe nie ma istotnego znaczenia dla
przebiegu procesu wzrostu.134
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Wzrost ruchliwości spowodowany wzrostem temperatury umożliwia atomom dyfuzję do krawędzi
stopni atomowych, gdzie zostają związane dwoma wiązaniami lub załomów stopni atomowych, tzw.
kinków, które wiążą atomy trzema wiązaniami z energią równą połowie ich energii wiązania
w krysztale. Jeśli oddziaływania między osadzanymi atomami, a podłożem są przyciągające lub słabo
odpychające (suma energii powierzchniowych międzypowierzchni  mp i osadzanej warstwy  ads jest
mniejsza od energii podłoża  p :  mp   ads   p ), a niedopasowanie sieciowe poniżej 4% obserwuje
się wzrost w modzie warstwa po warstwie134 (typu Franka-van der Merve’a, rys. 6.2.1. c), którego
mechanizm zależy od warunków wzrostu. Wyróżnia się 3 mechanizmy wzrostu warstwa po warstwie:
1. Na tarasach stopni atomowych tworzą się dwuwymiarowe wyspy – zarodki o wysokości
pojedynczej warstwy atomowej. O powstaniu stabilnego zarodka decyduje bilans
energetyczny tworzących go atomów. Zarodek jest niestabilny i może ulec rozpadowi dopóki
wkład energetyczny atomów krawędzi jest znaczący, a całkowita energia zarodka jest większa
od sumy energii tworzących go atomów. Wyspa staje się stabilna po osiągnięciu pewnego
rozmiaru krytycznego i rozrasta się poprzez przyłączanie kolejnych atomów. Wyspy łączą się
tworząc monowarstwę kryształu.
2. Zaadsorbowane atomy dyfundują do krawędzi stopni atomowych i wbudowują się w kryształ
w dowolnym miejscu wzdłuż tej krawędzi.
3. Powyżej temperatury krytycznej równej połowie energii topnienia wzrastanego kryształu
wszystkie atomy przyłączają się na załomach stopni atomowych.135 Atomy związane na
tarasach lub krawędziach stopni atomowych desorbują lub dyfundują w kierunku kinków.
Obserwuje się wówczas tzw. płynięcie stopni atomowych (ang. step flow), powierzchnia
kryształu zostaje pokryta równoległymi stopniami atomowymi o gęstości kinków zależnej od
temperatury wzrostu,135, 136 a powstająca warstwa charakteryzuje się szorstkością powierzchni
na poziomie jednej warstwy atomowej.
Oprócz wzrostu wyspowego i warstwa po warstwie obserwuje się także wzrost mieszany (typ
Stranskiego-Krastanowa, rys. 6.2.1. d), który jest skutkiem naprężeń pojawiających się w rosnącym
krysztale. Obserwuje się go w układzie, w którym oddziaływania podłoże-zaadsorbowane atomy są
przyciągające, a niedopasowanie sieciowe jest większe niż 4%.134 Suma energii powierzchniowych
międzypowierzchni  mp i osadzanej warstwy  ads jest w przybliżeniu równa energii powierzchniowej
podłoża  p :  mp   ads   p . Pierwszy etap wzrostu zachodzi w modzie płynięcia stopni atomowych,
a następnie w wyniku niedopasowania sieciowego tworzą się wyspy. Wzrost mieszany
wykorzystywany jest do wytwarzania kropek kwantowych.
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a)

b)

c)
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γads
γp γmp
podłoże

podłoże

podłoże

podłoże

Rys. 6.2.1. a) Relacja energii powierzchniowych podłoża  p , międzypowierzchni  mp i wzrastanej warstwy

 ads . b) Wzrost wyspowy (  mp   ads   p ). c) Wzrost w modzie warstwa po warstwie (  mp   ads   p ). d)
Wzrost mieszany, dla którego  mp   ads   p .

Skład chemiczny oraz koncentracja domieszek we wzrastanych warstwach zależą od gęstości
strumieni reagentów, ich wzajemnego stosunku, temperatury, rodzaju i stanu powierzchni podłoża.
Parametry wzrostu muszą

być

tak dobrane, aby zapewnić

warunki braku równowagi

termodynamicznej (natężenie desorpcji w trakcie wzrostu jest dużo niższe od równowagowego),
w których prędkość wzrostu jest większa od prędkości rozkładu.
Temperatura atomów naparowywanych na podłoże jest zazwyczaj wyższa niż temperatura tego
podłoża. Padające atomy albo od razu desorbują z powierzchni albo dyssypują energię do momentu
osiągnięcia równowagi termodynamicznej, która de facto nie oznacza przyłączenia atomu do
podłoża.137 Stosunek liczby atomów zaadsorbowanych na powierzchni podłoża Nads do liczby atomów
padających na to podłoże Ntot nosi nazwę współczynnika przyczepności (ang. sticking coefficient)
ma postać:131

Sc 

N ads
,
N tot

(6.2.1.)

Współczynnik przyczepności Sc rośnie ze wzrostem energii adsorpcji atomów i maleje ze wzrostem
temperatury podłoża i odległości między stopniami atomowymi na powierzchni podłoża. Atomy mogą
desorbować z podłoża nawet po osiągnięciu stanu równowagi termodynamicznej, jeśli temperatura
podłoża jest wystarczająco wysoka. Atomy przestają desorbować, gdy w wyniku agregacji powstają
stabilne zarodki. Wzajemne relacje pomiędzy rozpadem, a wzrostem zarodka zależą od gęstości
strumienia wiązki atomowej/molekularnej i energii swobodnej zarodka.138
W przypadku wzrostu ZnO czynnikami mającymi duży wpływ na morfologię powierzchni139
i koncentrację defektów140 są stosunek gęstości strumieni Zn i O oraz temperatura podłoża. Najlepsze
jakościowo warstwy o najmniejszej szorstkości powierzchni są otrzymywane w wyniku wzrostu
stechiometrycznego (na jeden atom cynku przypada jeden atom aktywnego tlenu) lub w nadmiarze
cynku, dzięki czemu cynk, który ma mniejszą ruchliwość od tlenu ma większe szanse na obsadzenie
właściwego węzła w ZnO. W warunkach bogatych w cynk na powierzchni wzrastanej warstwy tworzy
się warstwa nieprzereagowanego cynku, która przyspiesza rozkład kryształu poprzez zmniejszenie
stabilności załomów stopni atomowych, co umożliwia dynamiczny proces budowy i rozkładu
kryształu zapewniający wysoki stopień uporządkowania i niską koncentrację defektów. Poza tym,
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nadmiar cynku zwiększa prędkość dyfuzji zarówno atomów cynku, jak i tlenu. Temperatura podłoża
natomiast musi umożliwiać dyfuzję atomu na odległość wystarczającą do obsadzenia właściwego
miejsca w krystalizującej warstwie.
Zmiana koncentracji Mg w warstwach Zn1-xMgxO zachodzi w wyniku zmiany stosunku gęstości
strumieni Zn i Mg.42,

141

W przypadku ustalonych warunków wzrostu ZnO, takich jak parametry

plazmy tlenowej, gęstość strumieni Zn i O czy temperatura wzrostu, zmianie ulega gęstość strumienia
Mg. Do powodów niejednorodnej koncentracji Mg w warstwie zalicza się naturalny gradient gęstości
strumieni Zn, Mg i O, nierównomierne podgrzewanie podłoża oraz brak rotacji podłoża podczas
wzrostu.
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7. Techniki pomiarowe.
7.1. Skaningowa mikroskopia elektronowa.
Skaningowa mikroskopia elektronowa (ang. scanning electron microscopy – SEM) jest metodą
służącą do badania morfologii powierzchni, rozkładu defektów strukturalnych, rozkładu średniej
liczby atomowej Z, składu chemicznego oraz właściwości optycznych i elektrycznych metali,
półprzewodników i izolatorów (po napyleniu cienkiej warstwy przewodzącej). SEM umożliwia
otrzymywanie obrazów z rozdzielczością rzędu 1 nm, czyli około 400 razy lepszą niż mikroskop
optyczny dzięki wykorzystaniu do obrazowania wiązki elektronowej.
Skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi SU-70, na którym były wykonywane pomiary
przedstawione w niniejszej pracy składa się z (Rys. 7.1.1.):


działa elektronowego z emisją polową (ang. field-emission gun – FEG) wytwarzającego
stabilną wiązkę elektronową. Emiterem elektronów w mikroskopie z emisją Schottky’ego jest
katoda wykonana z wolframu pokrytego tlenkiem cyrkonu. Różnica potencjałów przyłożona
między katodę, a pierwszą anodę (ang. extraction voltage – EV) umożliwia emisję elektronów
dzięki obniżeniu ich pracy wyjścia i ułatwieniu tunelowania. EV powoduje duże naprężenia
w materiale katody, który z tego powodu musi być bardzo wytrzymały mechanicznie. Różnica
potencjałów między katodą, a drugą (uziemioną) anodą przyspiesza elektrony napięciem
przyspieszającym (ang. accelerating voltage – AV) w zakresie 0,5-30 kV.142



układu soczewek elektromagnetycznych (soczewki kondensora, soczewka obiektywu,
magnetyczne cewki odchylajace) skupiających i kontrolujących kształt i średnicę wiązki
elektronowej. Pod wpływem pola magnetycznego w wyniku działania siły Lorentza elektrony
poruszają się po liniach śrubowych i są skupiane na powierzchni próbki. Do wad soczewek
magnetycznych determinujących zdolność rozdzielczą mikroskopu należy zaliczyć aberracje
sferyczne, chromatyczne oraz astygmatyzm.



zestawu apertur (apertura anodowa znajdująca się pod działem elektronowym i apertura
obiektywu umieszczona nad komorą próbki) ograniczających rozkład kątowy elektronów
i redukujących niekorzystne zjawiska wynikające z aberracji soczewek,



zestawu detektorów rejestrujących sygnały emitowane przez próbkę,



systemu przetwarzania sygnałów na obraz,



systemu próżniowego składającego się z pomp jonowych utrzymujących próżnię rzędu 10-8 Pa
(w kolumnie mikroskopu), pompy turbomolekularnej gwarantującej próżnię 10-4-10-5 Pa
(w komorze próbki) oraz pompy typu scroll zapewniającej ciśnienie w śluzie <7 Pa oraz
utrzymującej próżnię wstępną dla pompy turbomolekularnej.
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Rys. 7.1.1. Schemat budowy skaningowego mikroskopu elektronowego skopiowany za zgodą autorki z pracy 143.
Wiązka elektronowa generowana przez działo elektronowe jest rozbieżna. Za jej skupienie wzdłuż osi optycznej
mikroskopu odpowiada układ soczewek elektromagnetycznych i apertur znajdujący się w kolumnie mikroskopu.
Soczewka obiektywu skupia wiązkę na powierzchni próbki. Zestaw cewek odchylających umożliwia
przemieszczanie się wiązki po powierzchni próbki punkt po punkcie, linia po linii. Ruchomy stolik znajdujący
się w komorze próbki przesuwa, obraca i odchyla próbkę od pionu w zakresie -5÷70°.

Do podstawowych parametrów wiązki elektronowej należy zaliczyć jej średnicę, prąd, napięcie
przyspieszające, rozmycie energetyczne oraz jasność (ang. brightness). Średnica wiązki zależy od
prądu i napięcia przyspieszającego AV. W wyniku zwiększenia prądu wiązki (do obrazowania – pA,
do analiz, np. składu chemicznego – nA) wady soczewek elektromagnetycznych nasilają się, a sama
wiązka ulega poszerzeniu skutkując pogorszeniem ostrości obrazu. Zwiększenie AV natomiast
umożliwia uzyskanie wiązki o mniejszej średnicy ze względu na łatwiejsze ogniskowanie elektronów
wysokoenergetycznych w porównaniu z niskoenergetycznymi (średnica wiązki przy AV=30 kV
wynosi <1 nm, przy AV=1 kV 2-3 nm144), a także dzięki minimalizowaniu skutków aberracji
soczewek elektromagnetycznych. Z drugiej jednak strony wzrost AV powoduje zwiększenie objętości
obszaru oddziaływania (Rys. 7.1.2.), co ma negatywny wpływ na rozdzielczość obrazu. Zdolność
rozdzielcza mikroskopu Hitachi SU-70 wynosi 1 nm przy AV=15 kV i odległości roboczej (ang.
working distance – WD, odległość między soczewką obiektywu, a powierzchnią próbki) równej
4 mm; 2,5 nm przy AV=1 kV i WD=1,5 mm.142 Zwiększenie odległości roboczej WD pogarsza
ostrość obrazu ze względu na zwiększenie średnicy wiązki w wyniku rozpraszania elektronów, na
które w komorze próbki nie działa kolimujące pole magnetyczne, a także w wyniku nasilenia wad
soczewek elektromagnetycznych. Przy większej WD można jednak uzyskać większą głębię ostrości.
Rozmycie energetyczne również ma wpływ na rozdzielczość przestrzenną – im mniejszy rozrzut
energii elektronów wiązki, tym ostrzejszy obraz. W mikroskopie Hitachi SU-70 rozmycie
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energetyczne wynosi 0,1 eV.142 Jasność źródła wiązki definiuje się jako gęstość prądu (liczba
elektronów padających na jednostkę powierzchni w jednostce czasu) w odniesieniu do jednostkowego
kąta bryłowego. Mikroskopy FEG z emisją Schottky’ego zapewniają jasność wiązki na poziomie 10 8
A 145
.
cm 2sr
a) ZnO 5 kV
ZnO
ZnO

1500 nm

1500 nm

b) ZnO 15 kV

ZnO 1000 nm
GaN

ZnO 1000 nm
GaN ZnO 1000 nm

2200 nm
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Rys. 7.1.2. Symulacja Monte Carlo146 przedstawiająca trajektorie 200 elektronów wiązki przyspieszanych
napięciem o wartości a) 5 kV i b) 15 kV w warstwie ZnO o grubości 1000 nm na podłożu GaN. Średnica wiązki
wynosi 2 nm. Elektrony wiązki wnikają w próbkę i stopniowo tracą energię kinetyczną w wyniku zderzeń
niesprężystych z atomami próbki, emisji elektronów wtórnych, Augera i promieniowania rentgenowskiego do
momentu osiągnięcia stanu równowagi termodynamicznej. Ze wzrostem AV rośnie objętość obszaru
oddziaływania, przy czym zależność ta jest silnie nieliniowa. Głębokość wnikania elektronów (kierunek
prostopadły do powierzchni próbki) i średnica obszaru oddziaływania (kierunek równoległy do powierzchni
próbki) są w przybliżeniu równe. Elektrony wiązki o AV=15 kV wzbudzają również podłoże GaN.

W wyniku sprężystych i niesprężystych zderzeń elektronów wiązki z atomami próbki emitowane są
sygnały, których detekcja umożliwia strukturalną (SEM), optyczną (CL) i elektryczną (za pomocą
techniki pomiaru prądu indukowanego wiązką elektronową, ang. electron beam induced current)
charakteryzację badanego preparatu. Najważniejszymi sygnałami emitowanymi przez próbkę są:


elektrony wtórne (ang. secondary electrons – SEs) powstające w wyniku zderzeń
niesprężystych elektronów walencyjnych badanego materiału z pierwotnymi elektronami
wiązki (SEs 1. rodzaju), wysokoenergetycznymi elektronami rozproszonymi wstecznie (ang.
backscattered electrons – BSEs, opis poniżej) (SEs 2. rodzaju) oraz elektronami emitowanymi
z elementów komory próbki (SEs 3. rodzaju). Jeden wysokoenergetyczny elektron wiązki
może wytworzyć 103 SEs 1. rodzaju. Emisja tych elektronów dominuje w przypadku lekkich
pierwiastków, podczas gdy ciężkie pierwiastki emitują głównie SEs 2. rodzaju. Energia
elektronów wtórnych SEs nie przekracza 50 eV (energia 90% SEs mieści się w zakresie 2-5
eV145), dlatego maksymalna odległość, jaką mogą przebyć od miejsca kreacji do miejsca,
w którym osiągną równowagę termodynamiczną wynosi około 5 nm w przypadku materiałów
przewodzących i 50 nm w przypadku izolatorów.147 SEs emitowane przez próbkę powstają
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więc w maksymalnej odległości od powierzchni próbki równej 5-50 nm. Tak małe głębokości
gwarantują wysoką rozdzielczość otrzymywanych obrazów. Intensywność sygnału SEs zależy
od kąta padania wiązki elektronowej na powierzchnię badanego materiału, czyli od jej
ukształtowania. Dlatego otrzymywany sygnał dostarcza informacji o topografii powierzchni.
Informuje również o rozkładzie potencjału i natężeniu pola elektromagnetycznego.
W przypadku izolatorów elektrony wiązki odbijają się od naładowanej powierzchni próbki
tworząc tzw. lustro elektronowe, co uniemożliwia ich wnikanie w objętość próbki, emisję SEs
i obrazowanie powierzchni. Liczba wyemitowanych SEs nie zależy od liczby atomowej Z
próbki. Do detekcji SEs służy detektor Everharta-Thornleya składający się m. in. ze
scyntylatora, elektrody ogniskującej, światłowodu i fotopowielacza.144


elektrony rozproszone wstecznie – elektrony wiązki opuszczające próbkę w wyniku zderzeń
sprężystych z jądrami atomowymi preparatu. W przypadku pierwiastków o niskiej liczbie
atomowej Z przeważają odbicia niskokątowe, co powoduje, że liczba tych odbić niezbędnych
do opuszczenia próbki przez elektrony jest duża. Prowadzi to do zmniejszenia liczby (Rys.
7.1.3. a) i energii (Rys. 7.1.4. a) emitowanych BSEs. Dominujące w przypadku ciężkich
pierwiastków odbicia wysokokątowe umożliwiają elektronom wiązki zachowanie dużej części
energii. Liczba tych odbić potrzebnych do opuszczenia próbki jest stosunkowo niewielka.
Pierwiastki o wysokiej liczbie atomowej Z emitują więc dużo wysokoenergetycznych BSEs
(Rys. 7.1.3. b.) o rozkładzie ostro zdefiniowanym po stronie wysokoenergetycznej (Rys. 7.1.4.
b). Obszary próbki zbudowane z ciężkich pierwiastków rozpraszają wstecznie więcej
elektronów w wyniku czego na obrazach BSEs są widoczne jako miejsca jaśniejsze. Kontrast
materiałowy dostarcza informacji dotyczących rozkładu średniej liczby atomowej Z w próbce
(Rys. 7.1.5.). Do detekcji BSEs również jest wykorzystywany detektor Everharta-Thornleya.
Ujemne napięcie o wartości 50 eV przykładane do elektrody ogniskującej gwarantuje, że
niskoenergetyczne SEs nie docierają do wnętrza detektora.

59
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Rys. 7.1.3. Symulacja Monte Carlo146 ilustrująca tory 200 elektronów wiązki o energii 5 keV po wniknięciu w a)
ZnO i b) Au. Średnica wiązki wynosi 2 nm. Trajektorie BSEs są zaznaczone na czerwono. Au o liczbie
atomowej Z=79 emituje więcej BSEs w porównaniu z ZnO (ZZn=30, ZO=8). Ze wzrostem liczby atomowej Z
maleje głębokość wnikania wiązki elektronowej w badany materiał i objętość obszaru oddziaływania.
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Rys. 7.1.4. Symulacja Monte Carlo146 wykonana dla 1000 elektronów wiązki przedstawiająca rozkład energii
BSEs emitowanych przez ZnO i Au przy napięciu przyspieszającym AV=15 kV i średnicy wiązki równej 2 nm.
Au (Z=79) emituje więcej wysokoenergetycznych BSEs z porównaniu z ZnO (ZZn=30, ZO=8), co wynika
z przewagi odbić wysokokątowych w tym materiale.

a)

b)
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Rys. 7.1.5. Zdjęcia BSEs mikrosłupków ZnO syntetyzowanych przy a) optymalnym stężeniu prekursora cynku
(0,13 M) i b) przy stężeniu niższym od optymalnego (0,09 M). Zbyt niskie stężenie octanu cynku spowodowało
powstanie pustych objętości wewnątrz mikrosłupków widocznych na zdjęciu b) jako ciemne plamy. Pustki nie
były widoczne na zdjęciach SEs (niepokazanych tutaj), czyli znajdowały się wewnątrz struktur. Zdjęcia BSEs
umożliwiały szybką weryfikację doboru warunków wzrostu pod kątem jakości krystalicznej syntetyzowanych
struktur.
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charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie emitowane w wyniku zapełniania pustych
stanów elektronowych powstających w wyniku jonizacji wewnętrznych powłok atomowych
przez elektrony dalszych powłok atomowych, np. zapełnienie luki na powłoce K przez
elektron z powłoki L(M) daje linię promieniowania charakterystycznego Kα(Kβ) o energii
równej różnicy energii wiązania elektronu na powłoce L(M) i K: h  EL( M )  EK . W tym
przypadku bardziej prawdopodobne jest przejście między sąsiadującymi powłokami L→K.
Linia Kα ma więc większą intensywność od linii Kβ ( I Kα : I Kβ  10 :1 ). Podobna zależność jest
obserwowana w przypadku linii L: I Lα : I Lβ : I Lγ  10: 7 :1 i M: I Mα : I Mβ  10 : 6, itd. Linia Kβ
natomiast jest wyżej energetyczna od linii Kα ( EM  EK  EL  EK ), podobnie jak linia Mβ
ma wyższą energię od linii Mα, itd. Ze wzrostem odległości od jądra atomowego różnica
energii między sąsiadującymi powłokami maleje, dlatego linia Mα ma mniejszą energię
w porównaniu z linią Lα, która z kolei jest niżej energetyczna niż linia Kα. Aby usunąć
elektron z powłoki należy dostarczyć energię o minimalnej wartości równej energii wiązania
tego elektronu. Ponieważ największą energię wiązania mają elektrony znajdujące się najbliżej
jadra, czyli na powłoce K, elektrony wiązki o energii wystarczającej do jonizacji powłoki K
zjonizują również powłokę L, M, itd. Jonizujące elektrony wiązki muszą mieć energię 1,5-3
razy większą od oznaczanej linii promieniowania X. Jest to tzw. krytyczna energia jonizacji.
Charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie wykorzystywane jest w spektroskopii
rentgenowskiej z dyspersją energii (ang. Energy Dispersive X-ray Spectroscopy – EDX) do
analiz jakościowych (oznaczane są pierwiastki cięższe od berylu) i ilościowych (pierwiastki
cięższe od azotu). Różnice w strukturze elektronowej i koncentracji poszczególnych
pierwiastków w próbce powodują, że każdy z tych pierwiastków emituje linie widmowe
o różniących się od siebie energiach i natężeniach. EDX jest metodą submikronową.
W przypadku lekkich pierwiastków rozdzielczość przestrzenna wynosi 1-5 μm3, w przypadku
ciężkich pierwiastków jest to 0,2-1 μm3. Rozdzielczość energetyczna metody jest równa 130
eV (szerokość spektralna linii Mn Kα), a limit detekcji 1000-3000 ppm.148 Ciągłe
promieniowanie rentgenowskie powstaje w wyniku hamowania elektronów wiązki w polu
elektrostatycznym rdzeni atomowych, stanowi tło promieniowania charakterystycznego
i obniża czułość pomiarów.

7.1.1.

Katodoluminescencja.

Katodoluminescencja

jest

metodą

spektroskopową

służącą

do

badania

właściwości

luminescencyjnych ciał stałych wzbudzanych wysokoenergetyczną wiązką elektronową wytwarzaną
przez działo elektronowe. Połączenie nanometrowej rozdzielczości przestrzennej SEM i wysokiej
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rozdzielczości spektralnej układu optycznego umożliwia znalezienie korelacji między morfologią,
a właściwościami optycznymi próbki oraz uniknięcie artefaktów związanych np. z preparatyką próbki:
pęknięcia, zanieczyszczenia i rysy na powierzchni. Mapy monochromatyczne i panchromatyczne CL
umożliwiają zobrazowanie niejednorodności wynikających m.in. z segregacji przestrzennej centrów
rekombinacji promienistej, np. domieszek i defektów strukturalnych oraz niepromienistej, np.
dyslokacji.
Mechanizm wzbudzania w CL znacznie się różni od fotoluminescencyjnego, w którym energia
fotonów wzbudzających jest dopasowana do konkretnego przejścia optycznego. Wiązka elektronowa
będąca źródłem wzbudzenia w CL przyspieszana jest napięciem rzędu kV, a objętość obszaru
oddziaływania próbki z wiązką elektronową rośnie ze wzrostem wartości przyłożonego napięcia
i sięga nawet kilku μm (Rys. 7.1.2.). Za wzbudzenia w próbce odpowiadają nie tylko pierwotne
elektrony wiązki, ale także SEs, BSEs i promieniowanie rentgenowskie. SEs o energii kinetycznej
w zakresie 2-50 eV wzbudzają elektrony próbki z pasma walencyjnego do przewodnictwa nadając im
energię Ekin  3Eg . 149 Nadmiarowa energia gorących elektronów eg i dziur dg przekazywana jest sieci
krystalicznej w wyniku np. wzbudzania fononów. Wysoka moc wzbudzania może prowadzić do
nasycenia niskoenergetycznych kanałów rekombinacji promienistej i ekranowania wewnętrznego pola
elektrycznego, co może zmieniać położenie energetyczne linii emisyjnych.
Do czynników mających wpływ na rozdzielczość przestrzenną metody należy zaliczyć:150,


151, 152

średnicę wiązki elektronowej, której zmniejszenie teoretycznie poprawia rozdzielczość
przestrzenną poprzez zmniejszenie aberracji soczewek elektromagnetycznych i prądu wiązki.
W mikroskopach FEG średnica wiązki nie przekracza jednak kilku nm i z tego powodu nie ma
większego wpływu na rozdzielczość przestrzenną metody (Rys. 7.1.1.1.).
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Rys. 7.1.1.1. Symulacja Monte Carlo
prezentująca zależność znormalizowanej intensywności CL od
głębokości, z jakiej emitowany jest sygnał przy wzbudzaniu wiązką o średnicy: 1 nm (średnica wiązki przy
AV=30 kV) oraz 3 nm (średnica przy AV=1 kV).144 Średnica wiązki nie ma znaczącego wpływu na
rozdzielczość przestrzenną CL.
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napięcie przyspieszające elektrony wiązki, którego obniżenie poprawia rozdzielczość
przestrzenną CL (Rys. 7.1.1.2.), lecz jednocześnie prowadzi do:


zmniejszenia liczby wzbudzonych nośników, czyli także do spadku intensywności
rejestrowanego sygnału i w konsekwencji wydłużenia czasu pomiaru. Utworzenie
jednej pary elektron-dziura wymaga energii 3-krotnie większej od szerokości przerwy
energetycznej.153



ograniczenia objętości wzbudzanego obszaru. Przy bardzo niskim AV wzbudzeniu
ulega jedynie warstwa przypowierzchniowa (przy AV=1 kV maksymalny sygnał CL
emitowany jest z głębokości ∼3 nm146), która zazwyczaj nie reprezentuje materiału
objętościowego

ze

względu

na

znacznie

wyższą

koncentrację

defektów

powierzchniowych i centrów rekombinacji niepromienistej, tzw. martwa warstwa
(ang. surface dead layer). Możliwa jest także separacja przestrzenna nośników
swobodnych przez powierzchniowe pole elektryczne.


wzrostu gęstości wzbudzania (przy stałym prądzie wiązki) wynikającego ze
zmniejszenia objętości wzbudzanego obszaru, co może skutkować powstawaniem
defektów strukturalnych, nasyceniem i gaszeniem luminescencji, ekranowaniem
wewnętrznych pól elektrycznych, a w niskiej temperaturze pomiaru także efektami
termicznymi. Można temu zapobiegać poprzez jednoczesne zmniejszenie AV i prądu
wiązki.

Rys. 7.1.1.2. Zależność głębokości wnikania RG elektronów pierwotnych od napięcia przyspieszającego AV
wyznaczona za pomocą wzoru154 RG 

39,8



( AV )1,75 , gdzie   gęstość ZnO, 5, 61

g
cm 3

. 155 Model jest

zgodny z wynikami otrzymanymi za pomocą symulacji Monte Carlo (Rys. 7.1.1.3. a).



dyfuzję nośników swobodnych150,

156

będącą konsekwencją gradientu ich koncentracji.

W wyniku rekombinacji koncentracja nośników maleje wykładniczo ze wzrostem odległości r
od miejsca wzbudzenia. W trójwymiarowym krysztale spadek koncentracji opisywany jest
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1
r
wyrażeniem: ( )exp( ), 151 gdzie L – długość drogi dyfuzji określona równaniem:
r
L

L  D , gdzie: D – współczynnik dyfuzji, τ – czas życia nośnika ulegającego rekombinacji.
W niektórych przypadkach τ oznacza czas, po którym nośnik zostanie związany przez centrum
rekombinacji promienistej. Długość drogi dyfuzji L zależy więc w dużym stopniu od
koncentracji domieszek, defektów rozciągłych lub błędów ułożenia, czyli od właściwości
danej próbki. Przedstawione w pracy157 wyniki potwierdzonych doświadczalnie obliczeń
mówią, że dyfuzja nośników nie ma dużego wpływu na rozdzielczość przestrzenną technik
opierających się na SEM, pomimo, że długość jej drogi jest porównywalna z wymiarami
wzbudzanego obszaru. W ZnO długość drogi dyfuzji wynosi 250 nm.158
Rys. 7.1.1.3. przedstawia zależność intensywności CL od a) głębokości, z jakiej emitowany jest
sygnał CL i b) odległości od punktu wzbudzenia w kierunku prostopadłym do kierunku rozchodzenia
się elektronów pierwotnych (promień obszaru oddziaływania) dla 3 różnych wartości AV w ZnO.
Zwiększenie wartości AV powoduje zwiększenie głębokości, z jakiej rejestrowany jest sygnał CL
(Rys. 7.1.1.3. a), co umożliwia profilowanie energetyczne m.in. struktur z gradientem składu,
lokalnymi fluktuacjami potencjału, materiałów o niejednorodnej koncentracji domieszek i/lub
defektów oraz niejednorodnie naprężonych. Promień wzbudzonego obszaru (Rys. 7.1.1.3. b) jest
szczególnie istotny przy wykonywaniu tzw. skanów liniowych, w których wiązka elektronowa skanuje
próbkę wzdłuż zadanej linii, a sygnał CL rejestrowany jest z wyznaczonych przez krok punktów na tej
linii (Rys. 7.1.1.4.).
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Rys. 7.1.1.3. Symulacja Monte Carlo146 przedstawiająca zależność intensywności CL od a) głębokości, z jakiej
emitowany jest sygnał oraz b) promienia wzbudzonego obszaru. Intensywność CL na osiach Y obydwu
rysunków została znormalizowana do 1. Należy zwrócić uwagę na fakt, że symulacje Monte Carlo nie
uwzględniają dyfuzji nośników swobodnych.
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Rys. 7.1.1.4. a) Skan liniowy CL wykonany wzdłuż zielonej linii zaznaczonej na rys. b) pokazujący
niejednorodność luminescencji związaną z segregacją donorów (D 0X – 3,36 eV) i defektów (2,25 eV). Przy
wykonywaniu skanu liniowego ważne jest zastosowanie niskiego AV ze względu na związane z tym
zmniejszenie promienia wzbudzanego obszaru i lepszą rozdzielczość przestrzenną pomiaru. Pomiar był
wykonywany przy AV=5 kV, przy którym 70% sygnału CL emitowane jest z obszaru o promieniu 20 nm (Rys.
7.1.1.3. b). Rozdzielczość spektralna CL uzupełnia rozdzielczość przestrzenną – centra rekombinacji
promienistej różniące się energią emisji mogą być lokalizowane niezależnie od siebie. Warunki pomiaru: 2,4 nA,
5 K, krok skanu: 27 nm, siatka 300 l/mm, szerokość szczelin 0,1 mm.

W pomiarach CL należy wziąć pod uwagę gaszenie luminescencji spowodowane ekspozycją na
działanie elektronów wiązki o energii rzędu keV. W ramach niniejszej pracy w wyniku naświetlania
mikrosłupków ZnO wysokoenergetycznymi elektronami wiązki obserwowano spadek intensywności
luminescencji przykrawędziowej, zarówno w temperaturze ciekłego helu, jak i pokojowej. Gaszenie
luminescencji mikrosłupków ZnO ilustruje rys. 7.1.1.5., na którym przedstawiono monochromatyczne
mapy luminescencji zbierane po a) wykonaniu skanu liniowego i b) ekspozycji połowy mikrosłupka
na działanie elektronów wiązki.

Rys. 7.1.1.5. Mapy monochromatyczne CL mikrosłupków ZnO zebrane w 5 K dla energii emisji 3,36 eV.
Obydwa mikrosłupki były przed zebraniem prezentowanych map poddane działaniu wysokoenergetycznych
elektronów. Większy kontrast (silniejsze gaszenie luminescencji) na mapie a) wynika z większej gęstości
wzbudzania – w skanie liniowym wiązka skupia się w danej chwili w jednym punkcie, po czym przesuwa się do
kolejnego, oddalonego o zadany krok skanu. W sytuacji przedstawionej na rys. b) taka sama jak w przypadku a)
liczba elektronów pobudza w danej chwili nie jeden punkt, a połowę mikrosłupka (mniejszy kontrast – słabsze
gaszenie). Warunki pomiaru: 2,4 nA, 5 kV, 5 K.
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Należy podkreślić, że gaszenie luminescencji nie ma wpływu ani na położenie energetyczne ani na
kształt linii emisyjnych, jedynie na ich intensywność. Spadek intensywności luminescencji jest
większy zarówno przy większym powiększeniu, jak i większym prądzie wiązki (nie pokazano).
Oznacza to, że gaszenie luminescencji zależy od mocy (gęstości) wzbudzania (Rys. 7.1.1.5.). W pracy
159

gaszenie luminescencji przykrawędziowej przypisano tworzeniu przez wiązkę elektronową stanów

pułapkujących swobodne i słabo związane nośniki ładunku i ekscytony. Spułapkowane nośniki
przyczyniają się do powstawania lokalnych pól elektrycznych zwiększających wydajność
rekombinacji niepromienistej. Kwestionowano natomiast związek z obecnością na powierzchni próbki
cienkiej warstwy węgla utworzonej przez wiązkę elektronową160 w wyniku rozbicia cząsteczek
węglowodorów zaadsorbowanych z atmosfery.161 Jednak wg pracy

162

ta osadzona na powierzchni

cienka warstwa węglowa może absorbować niewielką część emitowanych fotonów (istotna absorpcja
wymaga warstwy o grubości kilkudziesięciu nm) oraz przyczyniać się do wzrostu wydajności
rekombinacji powierzchniowej.
Ważną kwestią jest odwracalność procesu gaszenia luminescencji. Rys. 7.1.1.6. przedstawia
zależność względnej intensywności CL od czasu, po którym ponownie wykonano pomiar punktowy
dla dwóch czasów trwania pomiaru: 10 i 50 s. Pomiędzy pomiarami mikrosłupki nie były naświetlane
wiązką elektronową. Nawet w przypadku krótkiego czasu ekspozycji (10 s) i po długim czasie
nienaświetlania (5 godzin) intensywność luminescencji nie wraca do początkowej wartości I0
(intensywność CL w 1. pomiarze). Częściowa odwracalność procesu może wynikać z powstania
długożyciowych defektów i stanów pułapkujących, najprawdopodobniej natychmiast po ekspozycji
próbki na działanie wiązki elektronowej – ostry spadek intensywności CL obserwowany jest nawet po
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Rys. 7.1.1.6. Zależność względnej intensywności I CL I 0 (gdzie ICL – intensywność CL w danym pomiarze, I0 –
początkowa intensywność CL) od czasu, w którym mikrosłupki nie były poddawane działaniu elektronów
wiązki. Intensywność CL nie wraca do początkowej wartości nawet po 5 godz. „odpoczynku”. Intensywność
CL odzyskuje około 70% wartości początkowej w przypadku 10 s pomiarów i około 60% po pomiarach 50s.
Warunki pomiaru: 2,4 nA, 5 kV, 5 K, siatka 1200 l/mm, szerokość szczeliny 0,5 mm.
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Wykorzystanym układem pomiarowym był system GATAN MonoCL3 (Rys. 7.1.1.7.) dający
możliwość chłodzenia badanych próbek ciekłym helem (uzyskiwana minimalna temperatura 5 K).
Nad próbką umieszczoną w komorze mikroskopu znajduje się zwierciadło paraboliczne, które kieruje
wyemitowane fotony do monochromatora Czernego-Turnera. W zwierciadle znajduje się apertura,
przez którą przechodzi wiązka elektronowa. Próbka umieszczona jest w odległości ∼12 mm od
soczewki obiektywu, co zapewnia maksymalną wydajność zbierania sygnału CL. Elementem
rozszczepiającym promieniowanie elektromagnetyczne jest obracana przez silnik krokowy siatka
dyfrakcyjna. Wykorzystywane siatki dyfrakcyjne typu blaze:


1200 l/mm z rozdzielczością spektralną 2,7 nm/mm i efektywnością dyfrakcyjną dla λ0 równej
300 i 500 nm,



300 l/mm z rozdzielczością 10,8 nm/mm i efektywnością dla λ0 wynoszącej 300 i 500 nm

umożliwiają regulowany szerokością szczelin (w niniejszej pracy szerokość szczelin mieściła się
w zakresie 0,1-1,0 mm) wysokorozdzielczy spektralnie pomiar luminescencji ZnO zarówno
przykrawędziowej (przy użyciu siatek z czułością przy 300 nm), jak i defektowej (siatki z czułością
przy 500 nm). Siatki dyfrakcyjne i zwierciadła sferyczne znajdujące się w monochromatorze
wykorzystywane są w modzie monochromatycznym, w którym przy użyciu kamery CCD (ang.
charge-coupled device) i fotopowielacza zbierane są widma punktowe, z powierzchni, skany liniowe
oraz mapy monochromatyczne. W modzie panchromatycznym wiązka promieniowania po przejściu
przez szczelinę wejściową monochromatora kierowana jest przez zwierciadła obrotowe bezpośrednio
do szczeliny wyjściowej i fotopowielacza z ominięciem układu optycznego (mapy panchromatyczne).
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sferyczne

kolumna
mikroskopu
CCD

siatki
dyfrakcyjne
zwierciadło
paraboliczne

fotopowielacz

próbka
zwierciadła obrotowe

Rys. 7.1.1.7. Schemat układu pomiarowego GATAN MonoCL3 skopiowany za zgodą autorki z pracy 143.
Wyemitowane przez próbkę fotony kierowane są przez zwierciadło paraboliczne do szczeliny wejściowej
monochromatora Czernego-Turnera i następnie albo przechodzą przez układ optyczny (w modzie
monochromatycznym) albo trafiają bezpośrednio do szczeliny wyjściowej (w modzie panchromatycznym).
Detektorami rejestrującymi fotony są kamera CCD i fotopowielacz.
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8. Wpływ warunków wzrostu na luminescencję mikrosłupków ZnO.
8.1. pH roztworu reakcyjnego.
Wyniki pomiarów spektralnie i przestrzennie rozdzielczej CL mikrosłupków ZnO syntetyzowanych
hydrotermalnie pokazują, że ich właściwości optyczne są określone przez skład chemiczny,
stechiometrię, naprężenia oraz morfologię, a zatem przez warunki wzrostu. Rozmiary mikrosłupków
ZnO mogą być modyfikowane poprzez zmianę pH roztworu reakcyjnego (podrozdział 6.1.). Wraz ze
wzrostem wartości pH mieszaniny reakcyjnej obserwuje się zmniejszanie zarówno średnicy, jak
i wysokości mikrosłupków ZnO (Rys. 8.1.1.).
pH=6,75

pH=7

pH=7,5

pH=7,25

pH=7,75

pH=8

Rys. 8.1.1. Zdjęcia SEM mikrosłupków ZnO syntetyzowanych metodą hydrotermalną na podłożach GaN (Saint
Gobain Lumilog) w roztworach wodnych o pH w zakresie od 6,75 do 8. Ze wzrostem pH roztworu maleje
zarówno średnica (od ∼3,5 μm przy pH=6,75 do ∼400 nm przy pH=8), jak i wysokość (od ∼3 μm przy pH=6,75
do ∼1 μm przy pH=8) mikrosłupków. Początkowe stężenie octanu cynku wynosiło we wszystkich roztworach
0,13 M, temperatura procesu 70°C. Wszystkie zdjęcia wykonano przy powiększeniu x20000, AV=15 kV.
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Rys. 8.1.2. a) Skan liniowy CL mikrosłupka ZnO syntetyzowanego w roztworze o pH=6,75 wykonany wzdłuż
przekątnej zaznaczonej na rys. b) zieloną strzałką oraz mapy monochromatyczne CL powierzchni c mikrosłupka
o energii b) 3,36 eV i c) 2,25 eV pokazujące przestrzenną lokalizację luminescencji świadczącą
o niejednorodnym rozkładzie centrów rekombinacji promienistej, odpowiednio donorów i defektów. Warunki
pomiaru: 2,4 nA, 5 kV, 5 K. Siatka 300 l/mm i szerokość szczelin 0,1 mm gwarantują rozdzielczość spektralną
na poziomie ∼1,1 nm. AV=5 kV zapewnia wysoką rozdzielczość przestrzenną pomiaru: 70% sygnału CL
emitowane jest z odległości <20 nm od miejsca wniknięcia wiązki elektronowej (Rys. 7.1.1.3. b).
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Niskotemperaturowa luminescencja mikrosłupków ZnO zawiera 2 typowe dla tego materiału pasma:
przykrawędziowe (ang. near-band emission – NBE) w nadfiolecie i żółto-zielone pasmo defektowe
(ang. deep-level emission – DLE). Skan liniowy na rys. 8.1.2. a pokazuje dominację luminescencji
przykrawędziowej nad defektową oraz niejednorodny rozkład przestrzenny ich intensywności
potwierdzony przez mapy monochromatyczne powierzchni c mikrosłupka (Rys. 8.1.2. b i c)
wynikający z niejednorodnego rozkładu centrów rekombinacji promienistej. W hydrotermalnym ZnO
energia o wartości 3,36 eV emitowana jest w wyniku rekombinacji ekscytonów związanych na
płytkich donorach, którymi w opisywanym przypadku są atomy wodoru często obecne w sieci
krystalicznej struktur syntetyzowanych metodą hydrotermalną. Najczęściej zajmują one pozycje
międzywęzłowe (ang. bond-centered lattice site – HBC27), ale podstawiają także atomy tlenu
w węzłach sieci – HO.163, 164 W opisywanych mikrosłupkach nie stwierdzono obecności luk tlenowych
(rozdział 9), co sugeruje, że atomy wodoru zlokalizowane są wyłącznie między węzłami sieci ZnO.
Niejednorodny rozkład emisji D0X wynika z segregacji atomów wodoru, które lokalizują się przy
powierzchniach m mikrosłupka. W skanie liniowym wzdłuż osi c (Rys. 8.1.3. a) i na mapie
monochromatycznej powierzchni m mikrosłupka o energii 3,36 eV (Rys. 8.1.3. b) również widać silną
NBE o intensywności najwyższej w górnej części mikrosłupka, w której lokalizują się płynące na
froncie wzrostu atomy wodoru. Niższa intensywność NBE przy podłożu wynika z podwyższonej
koncentracji centrów rekombinacji niepromienistej i defektów strukturalnych na międzypowierzchni
ZnO/GaN. Mapa monochromatyczna wykonana dla energii 2,25 eV (Rys. 8.1.3. c) pokazuje słabą
luminescencję defektową ze ścianek bocznych mikrosłupka o intensywności najwyższej w dolnej
części mikrosłupka przy międzypowierzchni mikrosłupek/podłoże.
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Rys. 8.1.3. a) Skan liniowy CL mikrosłupka ZnO syntetyzowanego w roztworze o pH=6,75 wykonany wzdłuż
osi c zaznaczonej na rys. b) zieloną strzałką. Mapy monochromatyczne CL powierzchni m mikrosłupka
o energiach b) 3,36 eV i c) 2,25 eV pokazują dominację NBE o nieznacznie niejednorodnym rozkładzie. Niska
intensywność luminescencji o energii 2,25 eV świadczy o niskiej koncentracji defektów. Warunki pomiaru: 2,4
nA, 5 kV, 5 K, siatka 300 l/mm, szerokość szczelin 0,1 mm.
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Emisja przykrawędziowa ma charakter ekscytonowy, co potwierdza liniowy wzrost jej
intensywności INBE ze wzrostem mocy wzbudzania P: I NBE  P1,0 (Rys. 8.1.4.). Wykładnik równy 1,0
oznacza brak nasycenia luminescencji wynikający z wysokiej koncentracji donorów wiążących
ekscytony i krótkiego czasu życia ekscytonów (wg prac

165, 166

<1 ns). Wzrost mocy wzbudzania nie

zmienia ani położenia energetycznego ani kształtu linii ekscytonowej, co oznacza, że gęstość
zamrożonych w 5 K nośników nie jest wystarczająco wysoka, aby oddziaływania wymiany
i kulombowskie doprowadziły do renormalizacji przerwy energetycznej.167 Nie obserwuje się także
delokalizacji ekscytonów związanych.
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Rys. 8.1.4. Liniowa zależność intensywności emisji przykrawędziowej INBE (linia emisyjna o energii 3,36 eV)
mikrosłupka ZnO syntetyzowanego w roztworze o pH=6,75 od mocy wzbudzania P oznacza brak nasycenia
luminescencji i świadczy o jej ekscytonowym charakterze i krótkim czasie życia ekscytonów. Brak przesunięcia
energetycznego linii ekscytonowej ze wzrostem mocy wzbudzania oznacza, że nie nastąpiła ani RPE ani
delokalizacja ekscytonów. Ze względu na niezmieniającą się ze wzrostem mocy wzbudzania szerokość
połówkową linii ekscytonowej podano wartości intensywności w maksimum bez wyznaczania intensywności
integralnej. Warunki pomiaru: 0,1-7,6 nA, 15 kV, 5 K, siatka 1200 l/mm, szczelina 0,5 mm.

Mapy monochromatyczne powierzchni c i m mikrosłupka zebrane dla energii 3,36 eV (Rys.
odpowiednio 8.1.2. b i 8.1.3. b) pokazują różnice w intensywności luminescencji przykrawędziowej.
Na podstawie zależności wyznaczonej w pracy 168:

EFX  3,307  8,39 1015 n2/3  3,64 108 n1/3

(8.1.1.)

wykorzystującej położenie energetyczne linii emisyjnej ekscytonu swobodnego EFX w 300 K
wyznaczono koncentrację nośników n na powierzchni c i m mikrosłupka równą odpowiednio

3,2 1018 cm-3 i 8,9 1017 cm-3 (Rys. 8.1.5.). Obserwowana różnica wynika najprawdopodobniej
z różnej, zależnej od kierunku wzrostu szybkości wbudowywania się atomów wodoru w strukturę
krystaliczną ZnO. Koncentracja nośników n w pojedynczym mikrosłupku została wyznaczona
z danych luminescencyjnych ze względu na trudności w wykonaniu pomiaru efektu Halla.
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Rys. 8.1.5. a) Znormalizowane widma CL mikrosłupków ZnO syntetyzowanych przy pH=6,75 zebrane przy
wzbudzaniu wiązką elektronową rozchodzącą się wzdłuż kierunku c (czarna krzywa) i m (różowa krzywa)
pokazujące przesunięcie energetyczne linii ekscytonowej wynikające z różnej koncentracji nośników
swobodnych n. b) Zależność energii rekombinacji FX od koncentracji nośników n wyznaczona na podstawie
równania 8.1.1. Oś X jest w skali logarytmicznej. Warunki pomiaru: 2,4 nA, 5 kV, 300 K, siatka 1200 l/mm,
szerokość szczeliny 0,5 mm.

Ze względu na brak struktury subtelnej pasma defektowego (Rys. 8.1.6.) można jednoznacznie
stwierdzić, że jego pochodzenie nie ma związku z obecnością Cu.169 Duża szerokość spektralna
(FWHM=196 meV) pasma defektowego z maksimum intensywności w ∼2,25 eV wskazuje na
obecność głębokich defektów o poziomach energetycznych różniących się położeniem w przerwie
energetycznej. Głębokimi akceptorami w mikrosłupkach syntetyzowanych za pomocą metody
hydrotermalnej, czyli w warunkach bogatych w tlen są najprawdopodobniej międzywęzłowe atomy
tlenu, których poziom energetyczny znajduje się ∼1,1 eV nad wierzchołkiem pasma walencyjnego
i które biorą udział w przejściach DAP w niskich temperaturach ( Eemisji  2,25 eV ) i e-A0 w wysokich
temperaturach wskutek jonizacji termicznej donorów. Największe odchylenie od warunków
stechiometrycznych z najwyższą koncentracją defektów obserwuje się na powierzchni i w obszarze
przypowierzchniowym (Rys. 8.1.2. c), co może mieć związek z rekonstrukcją polarnej powierzchni
ZnO wskutek adsorpcji tlenu cząsteczkowego O2 ulegającego następnie dysocjacji na aniony O2wbudowujące się w sieć krystaliczną ZnO w postaci Oi.170,

171

Wysycenie zerwanych wiązań

znajdujących się na powierzchni może zachodzić w wyniku adsorpcji grup hydroksylowych
z roztworu reakcyjnego

zwiększających

intensywność

luminescencji

defektowej.172 Niska

intensywność zielonego pasma o energii 2,33 eV wynika prawdopodobnie z częściowej pasywacji
podwójnie zjonizowanych luk cynkowych VZn2- przez jon wodorowy H+ i powstawania obojętnych
elektrycznie kompleksów składających się z VZn2- i dwóch atomów wodoru (VZn-H2)0

[173, 174]

(szczegóły w rozdziale 9). VZn często występują w ZnO otrzymywanym w warunkach bogatych w tlen
ze względu na małą energię tworzenia.174
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Rys. 8.1.6. Widmo luminescencji defektowej mikrosłupka syntetyzowanego w roztworze o pH=6,75 ilustrujące
brak struktury subtelnej tego pasma. W wyniku dopasowania funkcji Gaussa wyznaczono położenia
energetyczne dwóch pasm składowych: 2,25 eV (linia żółta) i 2,33 eV (linia zielona). Warunki pomiaru: 2,4 nA,
5 kV, 5 K, siatka 1200 l/mm, szerokość szczeliny 0,5 mm.

Liniowy charakter zależności intensywności luminescencji defektowej IDLE od mocy wzbudzania P
(Rys. 8.1.7.) sugeruje duży wpływ powierzchni i defektów powierzchniowych oraz niską koncentrację
głębokich defektów objętościowych, co zapobiega wystąpieniu efektów nasyceniowych.175 Pomiar
zależności IDLE=f(P) wykonano przy AV=15 kV, przy którym 70% sygnału CL emitowane jest
z głębokości do 500 nm (Rys. 7.1.1.3. a), co zapewnia wpływ zarówno powierzchni, jak i rdzenia
mikrosłupka na wynik pomiaru CL.
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Rys. 8.1.7. Liniowa zależność intensywności DLE IDLE mikrosłupka ZnO syntetyzowanego w roztworze
o pH=6,75 od mocy wzbudzania P: I DLE  P

1,0

wskazuje na brak nasycenia luminescencji. Podobnie jak

w przypadku emisji ekscytonowej (Rys. 8.1.4.) szerokość połówkowa pasma defektowego nie zmieniała się
w kolejnych pomiarach, więc podano intensywności w maksimum wysokości pasma. Warunki pomiaru: 0,1-7,6
nA, 15 kV, 5 K, siatka 1200 l/mm, szerokość szczeliny 0,5 mm.

Bliższe spojrzenie na zakres przykrawędziowy widma CL (Rys. 8.1.8. a) ujawnia strukturę subtelną
tego pasma. Po niskoenergetycznej stronie linii D0X widoczne jest słabe pasmo o energii 3,33 eV.
W literaturze można znaleźć kilka wykluczających się interpretacji dotyczących jego pochodzenia:
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przejście pasmo-poziom akceptorowy, w którym rolę akceptora pełni azot e-AN,176



rekombinacja ekscytonów związanych na akceptorach A0X177 i defektach rozciągłych Y,27, 178



przejście TES. 74, 179, 180

Ze względu na typ przewodnictwa niedomieszkowanego intencjonalnie ZnO można wykluczyć
związek pasma 3,33 eV z obecnością akceptorów. Linie A0X obserwowane są wyłącznie w ZnO
domieszkowanym na typ p. Mapa monochromatyczna luminescencji 3,33 eV (Rys. 8.1.8. b) pokazuje
jej przestrzenną lokalizację w obszarze, który wykazuje silną zarówno przykrawędziową (Rys. 8.1.2.
b), jak i defektową (Rys. 8.1.2. c) emisję. Dyslokacje gaszą jednak luminescencję defektową poprzez
wychwyt ruchomych defektów punktowych,57 co wyklucza linię Y. Ze względu na lokalizację
luminescencji 3,33 eV w obszarze o najwyższej koncentracji donorów (najsilniejsza emisja 3,36 eV na
Rys. 8.1.2. b) najbardziej prawdopodobne jest przejście TES. Położenie energetyczne tego pasma
(∼30 meV poniżej przejścia D0X) odpowiada przejściu TES linii I4: E(1s-2p)=34,1 meV. Energia
0
wiązania donorów ED obliczona z położenia energetycznego linii TES ( D X  TES( 2p)  3 4 ED )

wynosi ∼40 meV, co jest zgodne z energią wiązania wodoru 46,1 meV. Przejścia TES świadczą
prawdopodobnie o obecności naprężeń w badanych mikrosłupkach.181 Pomiarów dyfrakcji
rentgenowskiej nie udało się jednak wykonać ze względu na niewystarczającą do uzyskania
intensywnego sygnału gęstość mikrosłupków. Związek między przejściami TES, a naprężeniami
w warstwach ZnO syntetyzowanych za pomocą metody osadzania warstw atomowych zasugerowano
w pracy 182.
Przejścia o energiach 3,29 i 3,22 eV odpowiadają odpowiednio pierwszej D0X-1LO i drugiej D0X2LO replice fononowej emisji D0X. Energia separacji między tymi liniami, a linią D0X jest
wielokrotnością 70 meV, co jest zgodne z wartością literaturową replik fononowych. Oddziaływanie
elektronów/ekscytonów z fononami optycznymi ma charakter polaryzacyjny i w polarnym ZnO
dominuje nad oddziaływaniem z fononami akustycznymi o charakterze deformacyjnym. Poruszający
się w periodycznym potencjale krystalicznym elektron polaryzuje sieć krystaliczną poprzez
wzbudzanie fononów optycznych. Proces ma charakter dynamiczny i wzbudzane fonony także
oddziałują na wzbudzający je elektron. Miarą oddziaływania elektron-fonon LO jest bezwymiarowa
stała Frӧhlicha wynosząca w przypadku ZnO 0,85.183 Im wyższa wartość tej stałej, tym silniejsze
oddziaływanie elektron-fonon LO (dla porównania stała Frӧhlicha GaN jest równa 0,44184). Na
podstawie stosunku intensywności linii podstawowej (ang. zero-phonon line – ZPL) i replik
fononowych można określić wartość parametru Huanga-Rhys S opisującego w sposób ilościowy siłę
sprzężenia przejść elektronowych z fononami optycznymi i średnią liczbę wyemitowanych fononów
optycznych.185 Korzystając z rozkładu Poissona zależność parametru S od intensywności In n-tej
repliki fononowej ma postać:186
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In  I0

Sn
,
n!

(8.1.2.)

gdzie: I0 – intensywność linii ZPL, n=0 dla linii ZPL.
Model Langego187 zakłada jednak, że na intensywność linii ZPL ma wpływ rekombinacja zarówno
słabo, jak i silnie związanych ekscytonów, przy czym jedynie silnie zlokalizowane dają wkład do
intensywności replik fononowych. Uwzględnienie w obliczeniach linii ZPL daje więc zaniżoną
wartość parametru S (

In
), gdyż wartość I0 pochodzi zarówno od słabo, jak i silnie związanych
I0

ekscytonów, a In jedynie od silnie związanych. Obliczona na podstawie integralnych intensywności 1.
i 2. repliki fononowej (z pominięciem linii ZPL) wartość parametru S dla mikrosłupków
syntetyzowanych przy pH=6,75 wynosi 1,53, co świadczy o silnym sprzężeniu ekscyton-fonon,
w przypadku którego można mówić o polaronach zamiast ekscytonach/elektronach swobodnych.
Wartość parametru Huanga-Rhys S zależy od stopnia przekrywania się funkcji falowych elektronów
i dziur, czyli od ich rozkładu przestrzennego i rośnie ze wzrostem odległości między rekombinującymi
nośnikami.188,

189, 190

Niejednorodny rozkład domieszek i defektów widoczny na rys. 8.1.2. i 8.1.3.

prowadzi do powstania lokalnych fluktuacji potencjału pułapkujących elektrony i/lub dziury
zdelokalizowanych przestrzennie ekscytonów Wanniera i w konsekwencji do separacji przestrzennej
nośników przez pole elektryczne o kierunku równoległym do osi c wurcytowego ZnO, co skutkuje
zwiększeniem wartości parametru S. Separacja przestrzenna ekscytonów w mikrosłupkach może być
także efektem polaryzacji piezoelektrycznej wywołanej przez lokalne naprężenia wynikające
z obecności domieszek i defektów. Domieszki i defekty powodują lokalną zmianę stałych sieciowych,
a w konsekwencji lokalną deformację sieci krystalicznej i zmianę szerokości przerwy energetycznej.
Przyczyniają się do powstania fluktuacji potencjału ograniczającego ruch elektronów. Obecność
naprężeń w badanych mikrosłupkach sugeruje także obecność przejść TES w widmie CL (Rys. 8.1.8.
a).
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Rys. 8.1.8. a) Widmo luminescencji przykrawędziowej mikrosłupka syntetyzowanego przy pH=6,75 w 5K.
Intensywność CL przedstawiono w skali logarytmicznej. Integralne intensywności replik fononowych
wykorzystane do obliczenia parametru S zostały wyznaczone po odjęciu tła zaznaczonego w wstawce linią
przerywaną. Mapy monochromatyczne CL powierzchni c mikrosłupka o energii b) 3,33 eV i c) 3,41 eV
pokazują lokalizację przestrzenną odpowiednio donorów w stanie wzbudzonym (przejścia TES) i ekscytonów
swobodnych. Ze względu na rozmiary mikrosłupka (>100 nm) nie obserwowano efektów kwantowych (promień
Bohra ekscytonu w ZnO wynosi 1,8 nm). Warunki pomiaru: 2,4 nA, 5 kV, widmo: siatka 1200 l/mm, szerokość
szczeliny 0,5 mm, mapy: siatka 300 l/mm, szerokość szczelin 0,1 mm.

Po wysokoenergetycznej stronie linii D0X widać słabą emisję ekscytonów swobodnych (Rys. 8.1.8.
a) o niejednorodnym rozkładzie (Rys. 8.1.8. c). Na rys. 8.1.9. a przedstawiono widmo CL
w temperaturze 100 K, w którym linia FX jest jeszcze spektralnie rozdzielona od linii D0X. Powyżej
tej temperatury linia D0X zanika w wyniku dysocjacji termicznej ekscytonów związanych. Wg pracy
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emisja ekscytonów swobodnych zaczyna przeważać w temperaturze ∼120 K.
Zależność położenia energetycznego linii ekscytonowej od temperatury w zakresie 5-300 K

zilustrowano na rys. 8.1.9. b. Efekt lokalizacji ekscytonów/nośników swobodnych w lokalnych
minimach potencjału sugerowany przez wysoką wartość parametru S został potwierdzony w oparciu
o charakterystyczny kształt zależności temperaturowej zwany „S-shape”.191 Przesunięcie energii emisji
ekscytonowej w stronę mniejszych wartości ze wzrostem temperatury od 5 do 22 K wynika
z relaksacji ekscytonów zlokalizowanych do coraz głębszych minimów potencjału. W tym zakresie
temperatur energia ekscytonów jest niewystarczająca do pokonania bariery potencjału i opuszczenia
studni. Ze wzrostem temperatury od 22 do 50 K ekscytony zajmują coraz wyższe poziomy
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energetyczne aż do uzyskania energii umożliwiającej im opuszczenie studni potencjału, co jest
widoczne w widmach emisyjnych jako wzrost energii emisji rekombinujących ekscytonów. Spadek
energii emisji z zakresie temperatur 75-250 K wynika z temperaturowego zmniejszania się szerokości
przerwy energetycznej. Obserwowane fluktuacje potencjału wynikają z wysokiej koncentracji
donorów o niejednorodnym rozkładzie. Do zależności Eemisji=f(T) dopasowano krzywą na podstawie
empirycznego równania Varshniego:192
E (T )  E (0) 

T 2
,
 T

(8.1.3.)

gdzie: E (T ) – energia rekombinacji ekscytonu w temperaturze T, E(0) – energia rekombinacji
ekscytonu w T=0 K, α, β – współczynniki Varhniego, przy czym współczynnik β jest powiązany
z temperaturą Debye’a θD (w przypadku temperatur > θD β jest w przybliżeniu równy

3
 D , 193 dla
8

temperatur < θD    D ).194 Temperatura Debye’a θD wynosi w przypadku objętościowego ZnO
700±30 K.195 W wyniku przeprowadzonego dopasowania uzyskano następujące wartości parametrów:

ED0 X (0)=3,3633 eV, α=0,67

meV
, β=730 K. Równanie Varshniego dobrze opisuje wyniki
K

doświadczalne w zakresie temperatur 75-250 K. Poniżej 75 K widoczna jest zależność typu „S-Shape”
wynikająca z lokalnych zaburzeń krawędzi pasma przewodnictwa będących skutkiem wysokiej
koncentracji donorów. Niska energia rekombinacji w 300 K wynika z renormalizacji przerwy
energetycznej spowodowanej wysoką koncentracją nośników swobodnych pochodzących z całkowicie
zjonizowanych w temperaturze pokojowej płytkich donorów oraz prawdopodobnie powstania ogona
gęstości stanów w paśmie przewodnictwa.
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Rys. 8.1.9. a) Widmo NBE mikrosłupka ZnO (pH=6,75) w 100 K. Oś Y przedstawiona jest w skali
logarytmicznej. b) Zależność położenia energetycznego głównej linii ekscytonowej od temperatury. Wstawka na
wykresie przedstawia zbliżenie na niskotemperaturową (0-52 K) część zależności. Do zależności temperaturowej
dopasowano funkcję Varshniego z dobrą zgodnością w przedziale temperatur 75-250 K. Warunki pomiaru: 2,4
nA, 5 kV. Zaznaczono błędy pomiarowe wynikające z rozdzielczości spektralnej układu optycznego: siatka 1200
l/mm i szerokość szczeliny 0,5 mm zapewniają rozdzielczość ∼1,4 nm.

Energia emisji w 300 K przy uwzględnieniu szerokości przerwy energetycznej w tej temperaturze
Eg=3,37 eV140 i energii wiązania ekscytonu Eex=60 meV powinna wynosić 3,31 eV. Przesunięcie linii
ekscytonowej o 110 meV z 3,36 eV w 5 K na 3,25 eV w 300 K sugeruje, że na wartość przesunięcia
oprócz temperaturowego zmniejszenia szerokości przerwy i dysocjacji termicznej ekscytonów
związanych na atomach wodoru (Eloc=13,1 meV) ma wpływ także RPE i prawdopodobnie powstanie
ogona gęstości stanów w paśmie przewodnictwa w wyniku wysokiej koncentracji nośników
swobodnych

określonej

przez

efektywną

koncentrację

płytkich

donorów

zjonizowanych

w temperaturze pokojowej. Wyznaczona wcześniej na podstawie równania 8.1.1. i położenia
energetycznego linii ekscytonowej w 300 K koncentracja nośników na powierzchni c mikrosłupka
wynosi 3, 2  1018 cm-3 i jest wyższa od gęstości Motta, która w ZnO w temperaturze pokojowej
wynosi 1,5×1018 cm-3 [121] – 2-3×1018 cm-3

. Przejście Motta może być spowodowane nie tylko

[122]

powstawaniem nowych nośników swobodnych, ale także ekranowaniem już istniejących, zwłaszcza
w zdegenerowanych (wysoka koncentracja nośników n  5 1017 cm-3

[196]

wymaga zastosowania

statystyki Fermiego-Diraca zamiast statystyki Boltzmana używanej w przypadku niskiej koncentracji
nieoddziałujących ze sobą nośników) półprzewodnikach typu n. Przy koncentracji powyżej gęstości
Motta i wzajemnej odległości między nośnikami mniejszej od promienia Bohra ekscytonu,
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oddziaływania wymiany i kulombowskie przesuwają pasmo przewodnictwa w dół: Ec  Ece  Ecc ,
a pasmo walencyjne wskutek korelacji kulombowskiej w górę: Ev  Eve  Evc , gdzie Ece,v – energia
wymiany,

Ecc,v

– energia oddziaływań kulombowskich między zjonizowanymi donorami,

a ekranującymi je elektronami. Odległość ekranowania zależy od temperatury, gęstości nośników oraz
położenia poziomu Fermiego.197 W pracy 198 przesunięcie energii emisji ekscytonowej w wyniku RPE
obserwowano już przy koncentracji nośników n  1016 cm-3. Zmniejszenie szerokości przerwy
wynoszące Eg  Ec  Ev zależy od koncentracji nośników n: Eg  n1 3 . 196,

199

Rys. 8.1.10.

pokazuje dopasowanie funkcji w postaci EFX  EFX  EFX 0   Kn1 3 , gdzie: EFX 0 – energia
rekombinacji ekscytonów swobodnych w samoistnym ZnO (3,31 eV), EFX – energia rekombinacji
ekscytonów swobodnych w ZnO o nadmiarowej koncentracji nośników n, K – współczynnik RPE
zależny od siły oddziaływań wymiany i kulombowskich między zjonizowanymi donorami,
a ekranującymi je elektronami. Wartość współczynnika K w badanych mikrosłupkach wynosi
2,7  105 meVcm i jest porównywalna z wartością otrzymaną w pracy 200 dotyczącej ZnO:Ga.

dopasowanie funkcji
FX=-Kn1/3

E [eV]

3,30

3,28

3,26

3,24

1E16

1E17

n [cm-3]

1E18

Rys. 8.1.10. Zależność położenia energetycznego linii emisyjnej ekscytonów swobodnych E od koncentracji
nośników n (oś X w skali logarytmicznej) w 300 K. Czarna linia przedstawia dopasowanie funkcji

E FX   Kn1 3 metodą najmniejszych kwadratów. Warunki pomiaru: 2,4 nA, 5 kV, siatka 1200 l/mm, szczeliny
0,5 mm. Błędy pomiarowe jak na rys. 8.1.9.

Poruszające się w periodycznym potencjale krystalicznym elektrony oddziałują także z fononami
i polaryzują sieć krystaliczną w wyniku przyciągania kationów Zn2+ i odpychania anionów O2-, co
dodatkowo obniża ich energię i tym samym zwiększa przesunięcie pasma przewodnictwa w dół.
Dziurę natomiast otacza zwiększona gęstość ładunku ujemnego, co obniża jej energię i w rezultacie
prowadzi do przesunięcia pasma walencyjnego w górę.201
Przy koncentracji donorów umożliwiającej przekrywanie się funkcji falowych związanych na nich
elektronów, lokalne poziomy donorowe rozszerzają się powyżej i poniżej swoich początkowych
położeń tworząc pasma. W konsekwencji obserwuje się znaczne obniżenie ich energii jonizacji. Przy
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dużej koncentracji donorów pasmo donorowe łączy się z pasmem przewodnictwa tworząc pojedyncze
pasmo dozwolone i energia jonizacji dąży do zera.196,

202

Charakter dyspersji pasma przewodnictwa

ulega wówczas zmianie i obserwuje się odstępstwo od parabolicznej gęstości stanów. Jak już było
powiedziane, energia emisji ekscytonowej w 300 K powinna wynosić EFX  Eg  Eex  3,31 eV, co
znacznie przewyższa zmierzoną w ramach niniejszej pracy wartość 3,25 eV. Rozbieżność ta może być
spowodowana dwoma nakładającymi się efektami: opisaną powyżej RPE oraz powstaniem ogona
gęstości stanów w pasmie przewodnictwa. W pracy

201

odstępstwa od paraboliczności pasma

przewodnictwa wynikające z powstania ogona gęstości stanów w tym paśmie obserwowano przy
koncentracji nośników rzędu 1020 cm-3, w publikacji 168 przy koncentracji >1019 cm-3, w pracach 196, 203
n>1018 cm-3. Model teoretyczny w pracy

200

stosunkowo dokładnie opisujący wyniki doświadczalne

zakładał nieparaboliczny kształt pasma przewodnictwa już przy koncentracji nośników >1017 cm-3.
W ogólności, w analizie energii przejścia optycznego w ZnO o wysokiej koncentracji nośników
należy wziąć pod uwagę także przesunięcie poziomu Fermiego w górę pasma przewodnictwa ze
względu na wynikającą z zakazu Pauliego konieczność zapełniania stanów wysokoenergetycznych po
całkowitym obsadzeniu stanów niskoenergetycznych na dnie pasma, tzw. efekt Bursteina-Mossa.
Całkowite przesunięcie energii emisji jest wtedy równe Eemisji  Eg  Ekin , gdzie: Ekin – energia
kinetyczna pary elektron-dziura. Zapełnianie wyższych stanów energetycznych zachodzi dopiero po
obsadzeniu najniżej energetycznych, co ma miejsce po osiągnięciu krytycznej koncentracji nośników
nazywanej efektywną gęstością stanów w paśmie przewodnictwa,204 która wg pracy 168 wynosi  1019
cm-3, więc w przypadku opisywanych w niniejszym podrozdziale mikrosłupków efekt ten nie był
brany pod uwagę.
Podsumowując, niska energia przejścia ekscytonowego w 300 K wynika ze zwężenia przerwy
energetycznej wskutek oddziaływań wymiany między nośnikami i oddziaływań kulombowskich
między nośnikami, a zjonizowanymi centrami domieszkowymi, a także prawdopodobnie powstania
ogona pasma przewodnictwa w zdegenerowanym ZnO o wysokiej koncentracji nośników
pochodzących z całkowicie zjonizowanych w temperaturze pokojowej atomów wodoru.
Zaburzenia sieci krystalicznej mikrosłupków syntetyzowanych w roztworze reakcyjnym o pH=6,75
spowodowane wysoką koncentracją wodoru mogą wynikać z deficytu jonów cynku odpowiadających
za wzrost mikrosłupków ZnO. Tylko niewielka część jonów powstających w wyniku dysocjacji
substratu: octanu cynku Zn(CH3COO)2 przyjmuje w roztworze o pH=6,75 odpowiednią postać:

Zn(OH)+ (Rys. 8.1.11.). Prawdopodobnie także z tego powodu obserwuje się dużo mniejszą gęstość
wzrostu mikrosłupków syntetyzowanych przy pH=6,75 w porównaniu z mikrosłupkami otrzymanymi
z roztworów o wyższym pH.
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Rys. 8.1.11. Diagram przedstawiający zależność stężenia procentowego poszczególnych jonów cynku
powstających w wyniku dysocjacji soli cynku od pH roztworu wodnego skopiowany z pracy 129.

Na rys. 8.1.12.-8.1.16. przedstawiono wyniki pomiarów CL mikrosłupków ZnO syntetyzowanych
w roztworach o pH w zakresie 7-8 z interwałem 0,25, z których wynika, że ze zmniejszaniem się
rozmiarów mikrosłupków maleje stosunek intensywności NBE/DLE, co świadczy o wzroście
koncentracji centrów rekombinacji niepromienistej i defektów strukturalnych, które konkurują
z płytkimi donorami o związanie ekscytonów/nośników swobodnych. Bezwzględny spadek
intensywności NBE i DLE wynika ze spadku koncentracji wodoru, który wiąże ekscytony
i uczestniczy w przejściu DAP, które jest źródłem luminescencji defektowej w niskiej temperaturze
(opis w dalszej części rozdziału). Ze zmniejszaniem się rozmiarów mikrosłupków obserwuje się zanik
struktury subtelnej pasma przykrawędziowego. Przejścia TES i repliki fononowe przestają być
widoczne w widmie CL mikrosłupków syntetyzowanych przy pH=7. Przejścia TES świadczą
prawdopodobnie o obecności naprężeń w badanych strukturach, a intensywne repliki fononowe
(wysoka wartość współczynnika Huanga-Rhys) o separacji przestrzennej nośników będącej efektem
polaryzacji spontanicznej i piezoelektrycznej w wurcytowym ZnO. Siła sprzężenia ekscyton-fonon jest
najwyższa w mikrosłupkach syntetyzowanych przy pH=6,75 za co odpowiadają głównie
długozasięgowe oddziaływania Frӧhlicha, ale także krótkozasięgowe oddziaływania deformacyjne
spowodowane obecnością donorów o koncentracji zmniejszającej się ze zmniejszaniem się rozmiarów
mikrosłupków (opis w dalszej części rozdziału) powodujące lokalne przesunięcia w strukturze
pasmowej ZnO w wyniku zmiany długości wiązań jonowych i kątów między nimi.185,

205

Osłabienie

siły sprzężenia ekscyton-fonon ze zmniejszaniem się rozmiarów nanostruktur obserwowano w pracach
. Ze zmniejszaniem się rozmiarów mikrosłupków maleje koncentracja płytkich donorów,

190, 206, 207

a ich rozkład staje się coraz bardziej jednorodny. Mniejsze mikrosłupki charakteryzują się wyższą
koncentracją defektów, także o jednorodnym rozkładzie.
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Rys. 8.1.12. e) Skany liniowe CL mikrosłupków ZnO syntetyzowanych w roztworach o pH w zakresie od 7 do 8
z interwałem 0,25 wykonane wzdłuż przekątnej zaznaczonej na rys. 8.1.13. zieloną strzałką. Ze zmniejszaniem
się rozmiarów badanych struktur (maksymalna wartość na osi Y równa jest średnicy badanego mikrosłupka)
obserwuje się spadek stosunku intensywności NBE/DLE, co świadczy o wzroście koncentracji centrów
rekombinacji niepromienistej i defektów strukturalnych. Zmniejszanie się anizotropii luminescencji wynika
z bardziej jednorodnego rozkładu centrów rekombinacyjnych. Warunki pomiaru: 2,4 nA, 5 kV, 5 K, siatka 300
l/mm, szerokość szczeliny 0,1 mm.

pH=7

pH=7,25

pH=7,5

pH=7,75

pH=8

Rys. 8.1.13. Mapy monochromatyczne CL mikrosłupków ZnO syntetyzowanych w roztworach o pH od 7 do 8
zebrane dla energii 2,25 eV (DLE). W przypadku większych mikrosłupków luminescencja defektowa
zlokalizowana jest przy ściankach bocznych, podczas gdy małe mikrosłupki wykazują jednorodne świecenie
z całej objętości. Zielone strzałki pokazują kierunek wykonywania skanów liniowych przedstawionych na rys.
8.1.12. Warunki pomiaru jak na rys. 8.1.12.
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Rys. 8.1.14. Mapy monochromatyczne CL mikrosłupków ZnO syntetyzowanych w warunkach jak na
poprzednim rys. wykonane przy 3,36 eV (D0X) potwierdzające spadek intensywności NBE ze zmniejszaniem się
rozmiarów struktur. Jednorodność NBE wskazuje na jednorodny rozkład donorów w mikrosłupku. Warunki
pomiaru jak na rys. 8.1.12.
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Rys. 8.1.15. Trzy górne wykresy: widma CL w zakresie przykrawędziowym ZnO mikrosłupków
syntetyzowanych w roztworach o pH równym 7, 7,25, 7,5. Linia TES i repliki fononowe obecne w widmie
mikrosłupków syntetyzowanych przy pH=6,75 (Rys. 8.1.8. a) zanikają już w przypadku mikrosłupków
syntetyzowanych przy pH=7. Linia FX przestaje być widoczna w widmie mikrosłupków syntetyzowanych przy
pH=7,75. Nie zmienia się położenie energetyczne linii D0X, co oznacza, że mechanizm rekombinacji jest we
wszystkich słupkach taki sam. Dwa dolne wykresy potwierdzają dominację luminescencji defektowej
w widmach mikrosłupków o pH=7,75 i 8 świadczącą o wysokiej koncentracji defektów. Zaznaczono emisję
z podłoża GaN ∼3,47 eV. Warunki pomiaru: 2,4 nA, 5 kV, 5 K; trzy górne widma: siatka 1200 l/mm, szerokość
szczeliny 0,5 mm; dwa dolne widma: siatka 300 l/mm, szerokość szczeliny 0,1 mm.
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Rys. 8.1.16. Mapy monochromatyczne CL mikrosłupków wzrastanych przy pH w zakresie 7-7,5 wykonane przy
3,41 eV pokazujące jednorodny rozkład ekscytonów swobodnych FX. Emisja FX zanika w mikrosłupkach
syntetyzowanych przy pH=7,75 i 8. Warunki pomiaru jak na rys. 8.1.12.

W widmie mikrosłupków syntetyzowanych przy pH=7 (Rys. 8.1.15.) nie obserwuje się przejść TES,
co sugeruje brak naprężeń ani replik fononowych świadczących o separacji przestrzennej nośników
wzdłuż osi c wynikającej z fluktuacji potencjału. Brak lokalnych fluktuacji potencjału potwierdza
kształt zależności położenia energetycznego linii ekscytonowej od temperatury (Rys. 8.1.17.).
Parametry dopasowania empirycznej funkcji Varhniego (równanie 8.1.3.) mają wartości:
E(0 K)=3,3637 eV, α=0,68

meV
, β=700 K. Energia lokalizacji Eloc w 0 K obliczona na podstawie
K

zależności 4.2.1. ( ED0 X (T )  Eg (T )  Eex  Eloc ) przy Eg(0 K)=3,4376 eV,27 Eex=60 meV wynosi 13,9
meV i odpowiada wartości energii wiązania ekscytonu przez wodór (13,1 meV). Silna luminescencja
przykrawędziowa i jednocześnie słaba luminescencja defektowa (INBE/IDLE wynosi 10,1 (Tabela
8.1.1.)) świadczą o niskiej koncentracji centrów rekombinacji niepromienistej i defektów
strukturalnych. Stąd wniosek, że mikrosłupki syntetyzowane przy pH=7 mają najwyższy stopień
uporządkowania sieci krystalicznej i najwyższą jakość krystaliczną ze wszystkich opisywanych w tym
rozdziale. Z tego względu były wykorzystywane do badań opisywanych w 8.2., 10. i 11. rozdziale
niniejszej pracy.
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Rys. 8.1.17. Zależność położenia energetycznego głównej linii ekscytonowej mikrosłupka syntetyzowanego
w roztworze o pH=7 od temperatury. Wstawka na wykresie przedstawia zbliżenie na niskotemperaturową (0-17
K) część zależności. Nie obserwuje się zależności typu „S-shape”. Do zależności dopasowano funkcję
Varshniego z dobrą zgodnością w całym zakresie temperatur. Warunki pomiaru: 2,4 nA, 5 kV, 5 K. Zaznaczono
błędy pomiarowe wynikające z rozdzielczości spektralnej układu optycznego: siatka 1200 l/mm i szerokość
szczeliny 0,5 mm zapewniają rozdzielczość ∼1,4 nm.

Równanie 8.1.1.168 wykorzystujące położenie energetyczne linii emisyjnej ekscytonu swobodnego
EFX w 300 K posłużyło do wyznaczenia koncentracji nośników swobodnych n w poszczególnych
mikrosłupkach. Na rys. 8.1.18. widać, że ze zmniejszaniem się rozmiarów mikrosłupków energia
emisji ekscytonowej przesuwa się w stronę większych wartości, co jest spowodowane spadkiem
koncentracji nośników z 3,2 1018 cm-3 w przypadku mikrosłupków o średnicy ∼3,5 μm (pH=6,75)
do 1,11016 cm-3 w mikrosłupkach o średnicy ∼400 nm (pH=8). Koncentracja nośników zależy
głównie od koncentracji płytkich zjonizowanych domieszek. Bezwzględny spadek intensywności NBE
(Tabela 8.1.1.) zachodzący jednocześnie ze spadkiem koncentracji nośników potwierdza jej związek
z płytkimi donorami. Ze spadkiem koncentracji nośników obserwuje się także bezwzględny spadek
intensywności DLE (Tabela 8.1.1.), co sugeruje, że wodór jako płytki donor bierze udział w przejściu
DAP, które jest źródłem luminescencji defektowej w 5 K. Koncentracja wodoru nie ma jednak
decydującego wpływu na intensywność DLE, ponieważ stosunek intensywności NBE/DLE maleje
z jej spadkiem. Intensywność DLE jest więc określona przez koncentrację głębokich defektów
(międzywęzłowych atomów tlenu i luk cynkowych), która rośnie ze zmniejszaniem się rozmiarów
mikrosłupków.
Należy wziąć pod uwagę także wpływ koncentracji nośników na wielkość obszaru zubożonego
znajdującego się przy powierzchni. Niższa koncentracja nośników w mniejszych mikrosłupkach
skutkuje poszerzeniem obszaru zubożonego. Objętość rdzenia tych mikrosłupków zostaje dodatkowo
zmniejszona. W tych warunkach wygięcie pasm wymusza na nośnikach swobodnych dyfuzję
w kierunku od powierzchni do środka mikrosłupka. Dyfundujące nośniki są prawdopodobnie
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pułapkowane przez stany defektowe i/lub centra rekombinacji niepromienistej powodując
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Rys. 8.1.18. a) Widma CL mikrosłupków ilustrujące przesunięcie w stronę mniejszych energii maksimum pasma
przykrawędziowego i jego poszerzanie w 300 K ze zwiększaniem się rozmiarów mikrosłupków. Widma są
przesunięte w pionie dla przejrzystości. Położenia energetyczne wyznaczono za pomocą dopasowania funkcji
Gaussa, które dobrze opisywały kształt prawie symetrycznych pasm emisyjnych mikrosłupków otrzymanych
z roztworów o pH w przedziale 7-8. W przypadku mikrosłupka syntetyzowanego przy pH=6,75 obserwuje się
asymetryczne pasmo z niskoenergetycznym ogonem (ang. long-wave tail) odzwierciedlającym gęstość stanów
w paśmie przewodnictwa (wstawka na rys. a, oś Y w skali logarytmicznej). Warunki pomiaru: 2,4 nA, 5 kV, 300
K, siatka 1200 l/mm, szerokość szczeliny 0,5 mm. b) Zależność energii rekombinacji FX od koncentracji
nośników n wyznaczona na podstawie równania 8.1.1.168

Rys. 8.1.19. przedstawia zależność szerokości połówkowej FWHM piku ekscytonowego w 300 K
wyznaczonej w wyniku dopasowania funkcji Gaussa do prawie symetrycznych pasm na rys. 8.1.18. a
od koncentracji nośników n. Przy koncentracjach nośników poniżej granicy degeneracji
(∼ 5 1017 cm-3) szerokość połówkowa w niewielkim stopniu zależy od koncentracji. Poszerzenie
spektralne w tym zakresie koncentracji wynika z efektów termicznych ( 3 2 kBT ) spowodowanych
wzrostem wydajności przejść optycznych z udziałem fononów. Ze wzrostem koncentracji nośników
 1018 cm-3 obserwuje się szybki wzrost FWHM pasma, co wynika ze zderzeń nośników, rozproszeń

nośników na zjonizowanych donorach i fononach oraz lokalnych fluktuacji potencjału będących
konsekwencją wysokiej koncentracji przypadkowo rozmieszczonych, zjonizowanych donorów.200
Podobną zależność obserwowano w pracach 196, 208.
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Rys. 8.1.19. Zależność szerokości spektralnej piku ekscytonowego w 300 K od koncentracji nośników n
w mikrosłupkach wzrastanych przy pH od 6,75 (najwyższa koncentracja nośników) do 8 (najniższa koncentracja
nośników).

Na podstawie przedstawionych wyników CL i SEM można wyciągnąć następujące wnioski:
1. Warunki wzrostu mikrosłupków mają wpływ na ich właściwości strukturalne i optyczne.
2. Najbardziej intensywna linia emisyjna ma charakter ekscytonowy, o czym świadczy liniowa
zależność jej intensywności INBE od mocy wzbudzania P w 5 K.
3. Obecność domieszek w mikrosłupkach syntetyzowanych przy pH=6,75 powoduje powstanie
naprężeń i lokalnych fluktuacji potencjału.
4. W mikrosłupkach syntetyzowanych przy pH=6,75 o koncentracji nośników powyżej gęstości
Motta zachodzi renormalizacja przerwy energetycznej nakładająca się prawdopodobnie
z powstawaniem ogona gęstości stanów w pasmie przewodnictwa, co prowadzi do zwężenia
przerwy energetycznej i przesunięcia w temperaturze pokojowej emisji ekscytonowej w stronę
mniejszych energii w porównaniu z niezdegenerowanym ZnO.
5. Ze zmniejszaniem się rozmiarów mikrosłupków zmniejsza się wartość stosunku INBE/IDLE, co
świadczy o wzroście koncentracji defektów strukturalnych i/lub centrów rekombinacji
niepromienistej.
6. Koncentracja donorów (atomów wodoru) jest niższa w mniejszych słupkach otrzymanych
przy wyższym pH roztworu reakcyjnego, czyli niższym stężeniu jonów wodorowych
( pH=  log[ H  ] ), co może powodować zwiększenie obszaru zubożonego (wskutek niższej
koncentracji nośników swobodnych) i w konsekwencji spadek wartości stosunku INBE/IDLE.
7. Bezwzględny spadek IDLE obserwowany jednocześnie ze spadkiem koncentracji nośników
swobodnych n sugeruje związek DLE z przejściem DAP, w którym rolę donorów pełnią
atomy wodoru, a akceptorami są głębokie centra rekombinacyjne: międzywęzłowe atomy
tlenu, których poziom energetyczny leży 1,1 eV powyżej pasma walencyjnego (maksimum
pasma defektowego w 5 K: 2,25 eV) i/lub luki cynkowe (2,33 eV)209.
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8. Wysoka wartość stosunku INBE/IDLE, brak struktury subtelnej NBE oraz kształt zależności
EX=f(T) sugeruje, że najwyższą jakość krystaliczną spośród opisywanych w tym podrozdziale
mikrosłupków mają te wzrastane przy pH=7.
Otrzymane wyniki podsumowuje tabela 8.1.1.
parametr
INBE [a.u.]
IDLE [a.u.]
INBE/ IDLE
EX [eV]
EDLE [eV]
n [cm-3]

pH=6,75
6240
686
9,1
3,36
∼2,25
3,2 1018

pH=7
2899
288
10,1
3,36
∼2,25
2,1 1018

pH=7,25
427
93
4,6
3,36
∼2,25
1,8 1018

pH=7,5
377
314
1,2
3,36
∼2,25
1,2 1018

pH=7,75
288
1010
0,3
3,36
∼2,25
4,0 1017

pH=8
207
1088
0,2
3,36
∼2,25
1,1 1016

Tabela 8.1.1. Zmniejszająca się wartość stosunku integralnej intensywności NBE/DLE ze wzrostem pH roztworu
reakcyjnego świadczy o wzroście koncentracji centrów rekombinacji niepromienistej i defektów strukturalnych.
Pochodzenie pasma przykrawędziowego i defektowego jest we wszystkich próbkach takie samo (nie zmienia się
ich położenie energetyczne). Ze zmniejszaniem się rozmiarów mikrosłupków zmniejsza się koncentracja
nośników swobodnych. Do określenia wartości liczbowych zostały wykorzystane widma CL zebrane z całej
objętości mikrosłupków.

8.2. Stężenie prekursora cynku i temperatura.
Przeanalizowano także wpływ stężenia dwuwodnego octanu cynku i temperatury na morfologię,
gęstość i właściwości optyczne mikrosłupków, przy czym w niniejszym podrozdziale zilustrowano
jedynie wybrane wyniki pomiarów mikrosłupków syntetyzowanych przy optymalnym pH równym 7.
Tabela 8.2.1. podsumowuje wyniki pomiarów przedstawionych na rys. 8.2.1. dotyczących
mikrosłupków syntetyzowanych przy wzrastającym początkowym stężeniu octanu cynku przy stałych
pozostałych parametrach wzrostu (początkowe pH roztworu reakcyjnego równe 7, temperatura
wzrostu wynosząca 70°C). Jak ilustrują zdjęcia SEM, stężenie prekursora cynku nie ma dużego
wpływu na rozmiary mikrosłupków (głównym sposobem kontrolowania rozmiarów jest zmiana pH).
Ze wzrostem stężenia zwiększa się natomiast gęstość mikrosłupków, co wynika z większej
dostępności jonów cynku w roztworze i w konsekwencji większego prawdopodobieństwa ich
związania na podłożu i utworzenia stabilnego zarodka. Wszystkie mikrosłupki charakteryzuje
intensywna luminescencja przykrawędziowa, jednak stosunek jej intensywności do intensywności
luminescencji defektowej INBE/IDLE zmienia się w zależności od stężenia octanu cynku, co świadczy
o zależności koncentracji defektów strukturalnych i centrów rekombinacji niepromienistej od tego
parametru. Mikrosłupki otrzymane z roztworu reakcyjnego zawierającego roztwór prekursora cynku
o stężeniu równym 0,1 M mają wysoką koncentrację centrów rekombinacji niepromienistej np.
dyslokacji, o czym świadczy znacząco niższa od pozostałych mikrosłupków INBE. Niska INBE może
wynikać także z pułapkowania nośników przez rodzime defekty punktowe.
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stężenie prekursora
INBE [a.u.]
IDLE [a.u.]
INBE/ IDLE

0,1 M
148
230
0,6

0,13 M
2899
288
10,1

0,23 M
1306
1239
1,1

Tab. 8.2.1. Zmiana wartości stosunku integralnych intensywności NBE/DLE ze zmianą stężenia octanu cynku
świadczy o różnej, zależnej od tego parametru koncentracji centrów rekombinacji niepromienistej i defektów
strukturalnych.
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Rys. 8.2.1. Zdjęcia SEM i niskotemperaturowe widma CL mikrosłupków ZnO syntetyzowanych przy takim
samym początkowym pH roztworu reakcyjnego równym 7, takiej samej temperaturze procesu wynoszącej 70°C
i przy różnych początkowych stężeniach octanu cynku: 0,1 M (górny panel), 0,13 M (środkowy panel) i 0,23 M
(dolny panel). Zdjęcia SEM wykonano przy AV=15 kV, widma CL zebrano przy AV=5 kV, I b=2,4 nA, czas
zbierania widm wynosił 50 s, siatka 300 l/mm, szerokość szczeliny 0,1 mm.

Maksimum intensywności pasma defektowego mikrosłupków otrzymanych przy cprekursora=0,23 M
uległo przesunięciu z ∼2,25 eV, jak w przypadku pozostałych mikrosłupków na ∼2,4 eV, co oznacza
zmianę mechanizmu rekombinacji. Wyższa koncentracja jonów cynku w roztworze reakcyjnym
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prowadzi prawdopodobnie do zmniejszenia koncentracji luk cynkowych V Zn (Eem=2,30,174 2,35 eV209)
i wprowadza cynk międzywęzłowy Zni (2,4 eV82) w podsieć cynkową ZnO. Szczegółowa analiza
luminescencji defektowej została przedstawiona w rozdziale 9.
W tabeli 8.2.2. zamieszczono podsumowanie wyników pomiarowych przedstawionych na rys. 8.2.2.
ilustrującym morfologię, gęstość zarodkowania (zdjęcia SEM) oraz luminescencję (widma CL)
mikrosłupków syntetyzowanych przy wzrastającej temperaturze procesu (30-70°C) przy stałym
początkowym stężeniu prekursora (0,13 M) i stałym początkowym pH roztworu (7). Temperatura
procesu wpływa zarówno na rozmiary (choć podobnie jak stężenie octanu cynku w mniejszym stopniu
niż pH), jak i gęstość mikrosłupków. Luminescencja przykrawędziowa mikrosłupków otrzymanych
z roztworu o temperaturze 30°C jest około 27 razy mniej intensywna od NBE mikrosłupków
syntetyzowanych przy 70°C. IDLE tych mikrosłupków jest natomiast jedynie nieznacznie
(IDLE(30°C)/IDLE(70°C)=0,9) mniej intensywna, co sugeruje wysoką koncentrację centrów rekombinacji
niepromienistej, którymi w przypadku mikrosłupków o największym spośród opisywanych
w niniejszym podrozdziale stosunku powierzchni do objętości są prawdopodobnie stany
powierzchniowe pułapkujące nośniki swobodne. Na wzrost wydajności rekombinacji niepromienistej
może mieć wpływ także obszar zubożony przy powierzchni. W celu weryfikacji tej hipotezy
wykonano pomiar przy AV=15 kV (widmo koloru różowego na górnym panelu na rys. 8.2.2.), przy
którym 70% sygnału CL emitowane jest z głębokości do 500 nm (Rys. 7.1.1.3.) (w przypadku AV=5
kV jest to ∼90 nm). Intensywność NBE wzrosła ponad 4 razy (INBE(15

kV)/INBE(5 kV)=442

a.u./106

a.u.=4,1) przy nieznacznym wzroście intensywności luminescencji defektowej (IDLE(15 kV)/IDLE(5 kV)=285
a.u./256 a.u.=1,1), co potwierdza wpływ stanów powierzchniowych i emisję promienistą głównie
z rdzenia mikrosłupka. Poza tym, większa energia elektronów wiązki skutkuje wzbudzeniem większej
liczby nośników swobodnych, które zmniejszają rozmiary obszaru zubożonego przyczyniając się do
zwiększenia objętości rdzenia, w którym rekombinacja nośników ma charakter promienisty. Wyższa
koncentracja generowanych nośników swobodnych przyczynia się także do zwiększenia szerokości
połówkowej pasma przykrawędziowego (różowe widmo na rys. 8.2.2.). Intensywność NBE
mikrosłupków otrzymanych w T=50°C jest około 1,5 razy niższa od otrzymanych w 70°C, a ich IDLE
jest ponad 14 razy wyższa, co świadczy o wysokiej koncentracji defektów strukturalnych
pułapkujących nośniki swobodne,210 co prowadzi do zmniejszenia wydajności rekombinacji
ekscytonowej i wydłuża czas życia nośników.
temperatura
INBE [a.u.]
IDLE [a.u.]
INBE/ IDLE

50°C
2041
4193
0,5

30°C
106
256
0,4

70°C
2899
288
10,1

Tab. 8.2.2. Zależność integralnych intensywności NBE i DLE mikrosłupków syntetyzowanych w roztworze
o różnej temperaturze przy stałych pozostałych parametrach wzrostu. Intensywności odczytano z widm
zbieranych przy AV=5 kV. Podano wartości intensywności integralnych.
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Rys. 8.2.2. Zdjęcia SEM i niskotemperaturowe widma CL mikrosłupków ZnO otrzymanych przy takim samym
początkowym stężeniu octanu cynku (0,13 M), takim samym początkowym pH roztworu reakcyjnego (7) i przy
różnej temperaturze procesu: 30°C (górny panel), 50°C (środkowy panel) i 70°C (dolny panel). Warunki
pomiarów takie same jak na rys. 8.2.1. z wyjątkiem widma oznaczonego kolorem różowym, które zostało
zebrane przy AV=15 kV, Ib=1,2 nA.

Prezentowane w niniejszym rozdziale wyniki pomiarów SEM i CL są typowe dla opisywanych
próbek. Dla każdej z próbek wykonano po klika zdjęć SEM i zebrano co najmniej kilka (w przypadku
niektórych próbek kilkanaście) widm CL z pojedynczych mikrosłupków. Przedstawione wnioski
zostały wyciągnięte na podstawie analizy wszystkich dostępnych wyników pomiarowych.
Podsumowując, w oparciu o przedstawione wyniki pomiarów CL można stwierdzić, że najlepszą
jakość krystaliczną z najmniejszą koncentracją defektów strukturalnych i centrów rekombinacji
niepromienistej mają mikrosłupki syntetyzowane w roztworze o początkowym pH=7, stężeniu octanu
cynku równym 0,13 M i T=70°C.
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9. Wpływ wygrzewania na luminescencję mikrosłupków ZnO.
Niedomieszkowany intencjonalnie ZnO jest półprzewodnikiem typu n o typowej koncentracji
nośników w zakresie 1016-1017 cm-3. Rodzimymi defektami punktowymi mającymi wpływ na typ
przewodnictwa ZnO są m.in. cynk międzywęzłowy Zni (2,4 eV,82 2,9 eV209), luki cynkowe VZn
(Eem=2,30,174 2,35 eV209), tlen międzywęzłowy Oi (2,28 eV102), tlen antypołożeniowy OZn (2,38 eV102),
luki tlenowe VO (2,42 eV,78 2,53 eV209) oraz ich kompleksy. VO i Zni pełniące funkcję donorów
o małej energii tworzenia wynikającej z obniżenia poziomu Fermiego znacznie utrudniają
domieszkowanie ZnO na typ p.211 Identyfikacja defektów i odpowiednio dobrana procedura ich
usuwania/tworzenia jest więc kluczowa w rozwiązywaniu problemów z domieszkowaniem ZnO na
typ p. Właściwości optyczne ZnO określające możliwości jego zastosowania w optoelektronice mogą
być modyfikowane nie tylko przez zmianę warunków wzrostu, ale także przez wygrzewanie
w temperaturach umożliwiających przegrupowanie defektów i rekonstrukcję powierzchni.212, 213
Zni i VO mają małą energię tworzenia w atmosferze redukującej, a Oi i VZn w utleniającej.214
Wygrzewanie w różnych temperaturach i atmosferach powoduje zmianę stechiometrii ZnO poprzez
kreację i anihilację różnych defektów strukturalnych.
W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki badań katodoluminescencji mikrosłupków ZnO
syntetyzowanych w roztworze o pH=6,75 i 7,75, stężeniu octanu cynku c=0,13 M, T=70°C na
podłożach GaN (Saint Gobain Lumilog) i wygrzewanych przez 20 min. w temperaturze 400 i 800°C
w atmosferze redukującej (N2) i utleniającej (O2). Do wygrzewania wybrano mikrosłupki skrajnie
różniące się stosunkiem powierzchnia/objętość, rozkładem przestrzennym luminescencji defektowej
(Rys. 8.1.2. c i 8.1.13.) i koncentracją defektów (INBE/IDLE=9,1 przy pH=6,75; 0,3 przy pH=7,75
(Tabela 8.1.1.)). W przypadku mikrosłupków syntetyzowanych przy pH=6,75 szerokość połówkowa
pasma defektowego, którego maksimum intensywności znajduje się w ∼2,25 eV wynosi 196 meV
(Rys. 8.1.6.), co świadczy o obecności głębokich defektów objętościowych, których poziomy
energetyczne różnią się położeniem w przerwie energetycznej. Identyfikacja tych defektów była
głównym celem prezentowanych w tym rozdziale pomiarów. Warunki wzbudzania wszystkich
opisywanych mikrosłupków były takie same (2,4 nA, 5 kV) (oprócz mikrosłupków syntetyzowanych
przy pH=7,75 i wygrzewanych w azocie, co zaznaczono w opisie przedstawianych wyników). Czas
zbierania wszystkich widm CL wynosił 50 s. Mapy monochromatyczne zbierano przy takim samym
napięciu na fotopowielaczu równym 700 V i takim samym czasie rejestracji jednego piksela 70 μs.
Analizowane intensywności emisji są intensywnościami integralnymi.
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9.1. Wygrzewanie mikrosłupków ZnO syntetyzowanych w roztworze o pH=6,75.
Na rys. 9.1.1. przedstawiono wyniki pomiarów CL mikrosłupków syntetyzowanych w roztworze
o pH=6,75 i wygrzewanych w 400°C w atmosferze tlenu. Brak przesunięcia energetycznego linii
ekscytonowej I4 (3,36 eV) i pasma defektowego (2,25 eV) w stosunku do mikrosłupków
niewygrzewanych (Rys. 8.1.2.) oznacza, że mechanizmy rekombinacji nie uległy zmianie. Po
wygrzewaniu intensywność luminescencji przykrawędziowej rośnie około 2-krotnie i jednocześnie 2krotnie maleje intensywność luminescencji defektowej. Wg pracy

, w której także zauważono

210

korelację między intensywnością NBE i DLE, obecność głębokich defektów gasi NBE poprzez
pułapkowanie nośników swobodnych.
Jednorodny rozkład INBE po wygrzewaniu (Rys. 9.1.1. a i b) sugeruje przegrupowanie centrów
rekombinacji promienistej, w tym przypadku lekkich atomów wodoru. Wg pracy 215 opierającej się na
obliczeniach ab initio wysokość bariery dyfuzji międzywęzłowej wodoru w ZnO określona głównie
przez siłę wiązania O-H wynosi <0,5 eV, co oznacza, że przegrupowanie atomów wodoru mogło
zajść już w 400°C. Jon wodoru jest mobilny nawet w niskiej temperaturze, a jego termiczna stabilność
wymaga spułapkowania np. przez defekty strukturalne. W badanych mikrosłupkach część atomów
wodoru jest pułapkowana przez VZn (opis w dalszej części podrozdziału).
W wyniku wygrzewania w atmosferze tlenowej na polarnej powierzchni i w warstwie
przypowierzchniowej syntetyzowanego hydrotermalnie ZnO zachodzą jednocześnie 4 procesy:


usuwanie niestabilnych defektów powierzchniowych (558 nm216), zerwanych wiązań i osadów
chemicznych,217



desorpcja zaadsorbowanych z roztworu reakcyjnego jonów OH- oraz cząsteczek O2, CO, CO2
itd. z atmosfery,



wydyfundowywanie Oi z sieci krystalicznej ZnO218 (wydyfundowywanie tlenu z pozycji
węzłowych i powstawanie VO jest mało prawdopodobne, ponieważ w ZnO typu n
otrzymanym i/lub wygrzewanym w warunkach bogatych w tlen energia tworzenia VO, czyli
stanów donorowych jest bardzo duża i wynosi ∼7,3 eV219 (dla energii Fermiego EF równej 3,4
eV; EF=0 w wierzchołku pasma walencyjnego),



adsorpcja tlenu cząsteczkowego O2 z atmosfery wygrzewania, który po dysocjacji na aniony
O2- na polarnej (zarówno cynkowej, jak i tlenowej) powierzchni ZnO wbudowuje się w sieć
krystaliczną jako Oi.170

Wygrzewanie w 400°C jedynie częściowo usuwa niestabilne stany powierzchniowe i zaadsorbowane
na powierzchni zanieczyszczenia uniemożliwiając jednoznaczną identyfikację rodzimych defektów.217
Jednak w połączeniu z małą wydajnością procesów wydyfundowywania Oi i wbudowywania się
zaadsorbowanych na powierzchni jonów O2- wynikającą z małej energii kinetycznej atomów sieci
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krystalicznej ZnO w temperaturze <600°C218 powoduje około dwukrotny spadek IDLE w porównaniu
z mikrosłupkami niewygrzewanymi.
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Rys. 9.1.1. a) Skan liniowy CL i mapy monochromatyczne CL mikrosłupków syntetyzowanych przy pH=6,75
i wygrzewanych w 400°C w atmosferze tlenu wykonane dla energii b) 3,36 i c) 2,25 eV. W porównaniu
z mikrosłupkami niewygrzewanymi (Rys. 8.1.2.) widoczny jest jednorodny rozkład i wzrost intensywności NBE
oraz spadek intensywności DLE. Warunki pomiaru: 2,4 nA, 5 kV, 5 K, siatka 300 l/mm, szczeliny 0,1 mm.

Na rys. 9.1.2. przedstawiono luminescencję mikrosłupków syntetyzowanych przy pH=6,75
i wygrzewanych w 800°C w atmosferze tlenu. Wygrzewanie w tej temperaturze całkowicie usuwa
niestabilne defekty powierzchniowe i zaadsorbowane na powierzchni zanieczyszczenia.217 Ponadto,
z objętości mikrosłupka już w 600°C usuwane są całkowicie atomy wodoru. W wyniku tego procesu
linia ekscytonowa o intensywności prawie 2-krotnie niższej w porównaniu z mikrosłupkami
niewygrzewanymi (Rys. 8.1.2.) i około 4-krotnie niższej niż w mikrosłupkach wygrzewanych
w 400°C (Rys. 9.1.1.) ulega przesunięciu z 3,36 eV (D0X) na 3,37 eV (FX).
Ekscytony swobodne są pułapkowane i rekombinują m.in. w obszarach o obniżonej gęstości
elektronowej, np. w defektach o charakterze luk. Obecność VO można wykluczyć ze względu na
położenie energetyczne w widmie (2,42 eV,78 2,53 eV209) oraz dużą energię tworzenia w warunkach
tlenowych. Drugą możliwością są VZn często występujące w ZnO syntetyzowanym w warunkach
bogatych w tlen ze względu na małą energię tworzenia wynoszącą ∼-1,9 eV (dla EF=3,4 eV219). Luki
cynkowe mają najmniejszą energię tworzenia spośród wszystkich rodzimych defektów występujących
w ZnO typu n i powstają już na etapie wzrostu. Jednak ich pasywacja jako podwójnie zjonizowanych
akceptorów VZn2- przez jony wodorowe H+ prowadzi do powstania obojętnych elektrycznie
kompleksów (VZn-H2)0 i gasi zieloną luminescencję,174 przez co są słabo widoczne w widmach CL
mikrosłupków niewygrzewanych (Rys. 8.1.6.). Usunięcie wodoru z sieci krystalicznej mikrosłupków
w następstwie wygrzewania w 800°C aktywuje podwójnie zjonizowane luki cynkowe VZn2-, które
mogą wówczas pełnić rolę stanu końcowego przejścia optycznego e-A0. Koncentracja VZn zwiększa
się dodatkowo także w trakcie samego procesu wygrzewania w następstwie małej energii tworzenia
w warunkach tlenowych. VZn występują w postaci izolowanych defektów,220 kompleksów221
i klastrów222. Wg pracy 223 VZn zlokalizowane są głównie na niepolarnych powierzchniach m.
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Rys. 9.1.2. a) Skan liniowy CL i mapy monochromatyczne CL mikrosłupków syntetyzowanych przy pH=6,75
i wygrzewanych w 800°C w atmosferze tlenu wykonane dla energii b) 3,37 i c) 2,25 eV. Widoczny jest
niejednorodny rozkład centrów pułapkujących ekscytony oraz wzrost intensywności DLE w porównaniu
z mikrosłupkami niewygrzewanymi (Rys. 8.1.2.). Warunki pomiaru jak na rys. 9.1.1.

Rys. 9.1.3. a przedstawia zakres defektowy luminescencji mikrosłupków otrzymanych przy pH=6,75
i wygrzewanych w 800°C w atmosferze tlenu. Rozłożenie pasma defektowego o szerokości
połówkowej 321 meV na składowe za pomocą funkcji Gaussa umożliwiło wyznaczenie ich położeń
energetycznych. Składowa z maksimum w 2,2 eV związana z obecnością Oi jest około 8 razy bardziej
intensywna w porównaniu z mikrosłupkami niewygrzewanymi (Rys. 9.1.3. b), co wynika z adsorpcji
na powierzchni ZnO cząsteczek O2 i wbudowywania się anionów O2- w strukturę ZnO w postaci Oi.170
Proces ten jest dużo bardziej wydajny w 800°C niż w 400°C ze względu na większą energię
kinetyczną atomów sieci.218 Potwierdza to 15-krotny wzrost intensywności żółtej luminescencji
w porównaniu z mikrosłupkami wygrzewanymi w tlenie w 400°C (Rys. 9.1.3. b).
Z danych literaturowych
konfigurację oktaedryczną

219

wynika, że tlen międzywęzłowy tworzy w ZnO typu n stabilną

Oi2-(oct)

dyfuzji międzywęzłowej dla

o energii tworzenia równej ∼0,6 eV (gdy EF=3,4 eV). Bariera

Oi2-(oct)

wzdłuż osi c wynosi 1,1 eV. Dyfuzja podstawieniowa (ang.

kick-out) wymaga dostarczenia dużo większej energii ze względu na zaangażowanie niestabilnej
w ZnO typu n obojętnej elektrycznie konfiguracji Oi0(split), co powoduje, że jest mało efektywna.219
Długość drogi dyfuzji anionów tlenu O2- wyznaczona przy wykorzystaniu izotopu
około 200 nm w objętościowym ZnO

224, 225

do około 900 nm wzdłuż granicy ziaren.

18

O wynosi od

224

Prawdopodobieństwo wydyfundowania atomów tlenu z sieci ZnO jest niewielkie w warunkach
bogatych w tlen ze względu na dużą energię tworzenia luk tlenowych.214 Z tego powodu nie obserwuje
się pasma składowego w energii odpowiadającej VO (2,42 eV,78 2,53 eV209).
Widoczny jest natomiast prawie 100-krotny w porównaniu z mikrosłupkami niewygrzewanymi
i ponad 125-krotny w zestawieniu z wygrzewanymi w 400°C w tlenie (Rys. 9.1.3. b) wzrost
intensywności zielonego pasma związanego z obecnością VZn (∼2,33 eV), co częściowo wynika
z aktywowania VZn2- po usunięciu wodoru, a częściowo z intensywnego wydyfundowywania atomów
cynku z sieci ZnO ułatwionego przez małą energię tworzenia VZn w warunkach tlenowych.214, 219
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Pochodzenie słabego pasma z maksimum w 2,38 eV związane jest z obecnością tlenu
antypołożeniowego.102 Niska intensywność tego pasma jest wynikiem niskiej koncentracji OZn
wskutek dużej energii tworzenia wynoszącej ∼2,6 eV (dla EF=3,4 eV). Poza tym, OZn spontanicznie
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Rys. 9.1.3. a) Widmo luminescencji defektowej mikrosłupka otrzymanego przy pH=6,75 i wygrzewanego
w 800°C w atmosferze tlenu. Dopasowanie funkcji Gaussa umożliwiło wyznaczenie pozycji energetycznych
trzech pasm składowych: 2,2 eV (linia żółta) i 2,35 eV (linia ciemnozielona) i 2,38 eV (linia jasnozielona).
Szerokość połówkowa pasma wynosi 321 meV. b) Widma luminescencji defektowej mikrosłupka otrzymanego
przy pH=6,75 niewygrzewanego (kolor fioletowy; FWHM=196 meV) i wygrzewanego w 400°C w tlenie (kolor
pomarańczowy; FWHM=187 meV) zamieszczone w celu ułatwienia porównania. Warunki pomiaru: 2,4 nA,
5 kV, 5 K, siatka 1200 l/mm, szerokość szczeliny 0,5 mm.

Na rys. 9.1.4. przedstawiono wyniki pomiarów EDX mikrosłupka wygrzewanego w 800°C w tlenie
potwierdzające akumulację tlenu i deficyt cynku w warstwie przypowierzchniowej. Pomiar punktowy
w rdzeniu mikrosłupka wskazuje warunki zbliżone do stechiometrycznych, jednak z zauważalnym
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Rys. 9.1.4. Wyniki pomiarów EDX mikrosłupka wygrzewanego w 800°C w atmosferze tlenowej. Pomiar
wykonano przy AV=15 kV ze względu na położenie energetyczne linii cynku 8,631 eV i konieczność
zachowania zasady, że energia wiązki elektronowej powinna być 1,5-3 razy większa od energii linii
oznaczanego pierwiastka. Symulacje Monte Carlo pokazują, że przy AV=15 kV 70% sygnału EDX dla linii K
cynku emitowane jest z głębokości do 500 nm, w przypadku linii K tlenu do 900 nm. Promień wzbudzanego
obszaru w przypadku linii K cynku wynosi około 200 nm i tyle samo dla linii K tlenu. Interpretując wyniki
pomiaru trzeba mieć na uwadze, ze analiza ilościowa lekkich pierwiastków jest obarczona dużym błędem
i wskazuje raczej na tendencję niż dokładne wartości. Widma EDX na środkowym rysunku zostały przesunięte
w pionie dla czytelności. Oś Y przedstawiona jest w skali logarytmicznej.
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Rys. 9.1.5. pokazuje luminescencję mikrosłupków syntetyzowanych przy pH=6,75 i wygrzewanych
w 400°C w atmosferze azotu. Dwukrotnie wyższa w porównaniu z mikrosłupkami niewygrzewanymi
(Rys. 8.1.2.) intensywność NBE świadczy o spadku koncentracji centrów rekombinacji
niepromienistej i defektów strukturalnych. Jednorodny rozkład intensywności NBE po wygrzewaniu
(Rys. 9.1.5. a i b) informuje o jednorodnym rozkładzie centrów rekombinacyjnych (atomów wodoru).
W wyniku wygrzewania położenie energetyczne linii ekscytonowej I4 przesuwa się z 3,36 eV (Rys.
8.1.8. a) na 3,35 eV (Rys. 9.1.6.). Obydwa widma zostały zebrane przy AV=5 kV, przy którym
maksymalny sygnał CL otrzymywany jest z głębokości ∼68 nm. Wynik ten sugeruje relaksację
w obszarze przypowierzchniowym naprężeń ściskających typowych dla struktur syntetyzowanych
w niskich temperaturach.218 Wygrzewanie zwiększa ruchliwość atomów sieci umożliwiając im
znalezienie najkorzystniejszej energetycznie pozycji.226 Na brak naprężeń wskazuje także brak satelit
dwuelektronowych TES linii ekscytonowej D0X w widmie CL.
Do relaksacji naprężeń przyczynia się także wydyfundowywanie Oi z sieci krystalicznej ZnO
w atmosferze redukującej. Mimo, że jest ono ograniczone przez małą energię kinetyczną atomów sieci
w 400°C, to w przeciwieństwie do wygrzewania w atmosferze tlenowej nie jest kompensowane przez
wbudowywanie się atomów tlenu z atmosfery wygrzewania, co może być powodem braku relaksacji
naprężeń w mikrosłupkach wygrzewanych w tlenie (Rys. 9.1.1., 9.1.2.). Promień jonowy O2- jest
równy 1,26 Å.64
Jednocześnie nie tworzą się ani nowe VZn ani VO. Pomimo małej energii tworzenia VO w atmosferze
redukującej obserwowany jest spadek IDLE wynikający prawdopodobnie ze zmniejszającej się
koncentracji Oi, który jest obecny w strukturze ZnO w wyniku wbudowywania się z roztworu
reakcyjnego i atmosfery wygrzewania, a nie wskutek powstawania defektów Frenkla, o czym
świadczy brak pasma związanego z obecnością VO w widmie niewygrzewanego mikrosłupka (Rys.
8.1.6.). Bariera dyfuzji międzywęzłowej Oi2-(oct) wzdłuż osi c ZnO wynosi 1,1 eV i jest niższa od
bariery migracji niezjonizowanych luk tlenowych VO0 wynoszącej 2,4 eV. VO0 są stabilne w ZnO typu
n (EF>2,8 eV).219
Dwukrotny w porównaniu z mikrosłupkami niewygrzewanymi (Rys. 8.1.6.) spadek intensywności
luminescencji defektowej wynika z rekonstrukcji powierzchni wskutek przegrupowania atomów
prowadzącego do usunięcia niestabilnych defektów powierzchniowych, zaadsorbowanych na
powierzchni zanieczyszczeń oraz wysycenia zerwanych wiązań wynikających m.in. z obecności VZn.
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Rys. 9.1.5. a) Skan liniowy CL i b) mapa monochromatyczna CL mikrosłupka syntetyzowanego w roztworze
o pH=6,75 i wygrzewanego w 400°C w atmosferze azotu wykonana dla energii 3,36 eV. Jednorodna
luminescencja przykrawędziowa wskazuje na jednorodny rozkład centrów rekombinacji promienistej. Mapa
zebrana dla energii 2,25 eV (nie pokazano) ilustruje bardzo słabą (prawie niewidoczną) luminescencję
defektową świadczącą o niskiej koncentracji defektów. Różowa strzałka na rys. b) wskazuje kierunek
wykonywania skanu liniowego. Warunki pomiaru jak na rys. 9.1.1.
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Rys. 9.1.6. Niskotemperaturowe widmo luminescencji przykrawędziowej mikrosłupka syntetyzowanego przy
pH=6,75 i wygrzewanego w 400°C w atmosferze azotu. Intensywność CL przedstawiono w skali
logarytmicznej. Intensywność linii D0X jest 2-krotnie wyższa od intensywności w widmie mikrosłupka
niewygrzewanego (Rys. 8.1.8. a). Nie obserwuje się przejścia TES spodziewanego w 3,32 eV. Warunki pomiaru:
2,4 nA, 5 kV, siatka 1200 l/mm, szerokość szczeliny 0,5 mm.

Na rys. 9.1.7. zilustrowano wyniki pomiarów EDX mikrosłupka wygrzewanego w 400°C
w atmosferze azotowej. W warstwie przypowierzchniowej zawartość tlenu (46,2 %, 45,1%) jest niższa
niż w rdzeniu mikrosłupka (52,1%), co potwierdza wydyfundowywanie tlenu z ZnO w atmosferze
redukującej. Zawartość cynku w rdzeniu mikrosłupka wygrzewanego w azocie (47,9%) jest
nieznacznie wyższa od zawartości w mikrosłupku wygrzewanym w tlenie (44,1 %, rys. 9.1.4.), co
sugeruje tworzenie się luk VZn i/lub wbudowywanie się atomów tlenu (Oi, OZn) w strukturę ZnO
podczas wygrzewania w tlenie. Zawartość tlenu w warstwie przypowierzchniowej (46,2%, 45,1%) jest
natomiast dużo niższa w porównaniu z mikrosłupkami wygrzewanymi w tlenie (66%, 63,1%, 66,9%,
rys. 9.1.4.), co potwierdza wbudowywanie się atomów tlenu w strukturę ZnO w czasie wygrzewania
w tlenie.
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Rys. 9.1.7. Wyniki pomiarów EDX mikrosłupka wygrzewanego w 400°C w atmosferze azotowej. Widma EDX
na środkowym rysunku zostały przesunięte w pionie dla czytelności. Oś Y jest w skali logarytmicznej. Pomiar
wykonano przy AV=15 kV.

Na

rys.

9.1.8.

luminescencję

pokazano

mikrosłupków

syntetyzowanych

przy pH=6,75

wygrzewanych w 800°C w atmosferze azotu. W wyniku wygrzewania z powierzchni i warstwy
przypowierzchniowej ZnO usunięte zostały całkowicie niestabilne defekty powierzchniowe
i zaadsorbowane na powierzchni zanieczyszczenia,217 a z objętości mikrosłupka atomy wodoru, co
spowodowało przesunięcie linii ekscytonowej z 3,36 eV (D0X) na 3,37 eV (FX). Obszarami
o obniżonej gęstości elektronowej pułapkującymi ekscytony swobodne FX są luki cynkowe. Jak już
było powiedziane, VZn często występują w ZnO otrzymanym w warunkach bogatych w tlen ze
względu na małą energię tworzenia (∼-1,9 eV przy EF=3,4 eV219) i po aktywacji wskutek usunięcia
wodoru z sieci ZnO w 800°C pełnią rolę akceptora w przejściu optycznym e-A0. Powstawanie VZn
w trakcie samego procesu wygrzewania w atmosferze redukującej jest mało prawdopodobne ze
względu na dużą energię potrzebną do ich utworzenia.214
3,3
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Rys. 9.1.8. a) Skan liniowy CL i mapy monochromatyczne CL mikrosłupków otrzymanych z roztworu
o pH=6,75 i wygrzewanych w 800°C w atmosferze azotu wykonane dla energii b) 3,37 i c) 2,3 eV.
Niejednorodny rozkład luminescencji przykrawędziowej świadczy o niejednorodnym rozkładzie centrów
pułapkujących ekscytony swobodne. Widoczny jest wzrost intensywności luminescencji defektowej
w porównaniu z mikrosłupkami wygrzewanymi w 400°C (Rys. 9.1.5. a). Różowa strzałka na rys. b) wskazuje
kierunek wykonywania skanu liniowego. Warunki pomiaru jak na rys. 9.1.1.
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Zakres defektowy widma CL mikrosłupków wygrzewanych w 800°C w atmosferze azotowej
przedstawiono na rys. 9.1.9. a. Pasmo o szerokości połówkowej 313 meV zostało rozłożone na
składowe za pomocą funkcji Gaussa. 1,5-krotny spadek intensywności żółtego pasma w porównaniu
z mikrosłupkami niewygrzewanymi (Rys. 9.1.9. b) i około 11-krotny w porównaniu z mikrosłupkami
wygrzewanymi w 800°C w tlenie (Rys. 9.1.3. a) wynika z usunięcia części słabo związanego na
powierzchni i w warstwie przypowierzchniowej tlenu międzywęzłowego. Pozostała frakcja tworzy
stabilną w ZnO typu n konfigurację oktaedryczną Oi2-(oct).219
Intensywność zielonej luminescencji angażującej podwójnie zjonizowane luki cynkowe VZn2- [174,

209]

aktywowane po usunięciu wodoru z sieci krystalicznej ZnO jest ponad 14-krotnie większa
w porównaniu z mikrosłupkami niewygrzewanymi (Rys. 9.1.9. b) i prawie 7-krotnie mniejsza
w stosunku do mikrosłupków wygrzewanych w 800°C w tlenie (Rys. 9.1.3. a), co potwierdza
powstawanie VZn2- w trakcie samego procesu wygrzewania w tlenie.
Zwiększony wkład VZn z jednoczesnym zmniejszeniem koncentracji Oi powoduje przesunięcie
maksimum pasma defektowego z 2,25 eV (mikrosłupki niewygrzewane i wygrzewane w 400°C
w azocie (Rys. 9.1.9. b) oraz tlenie (Rys. 9.1.3.)) na 2,3 eV (Rys. 9.1.9. a).
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Rys. 9.1.9. a) Widmo luminescencji defektowej mikrosłupków syntetyzowanych w roztworze o pH=6,75
wygrzewanych w 800°C w atmosferze azotowej. W wyniku dopasowania funkcji Gaussa wyznaczono położenia
energetyczne dwóch pasm składowych: 2,25 eV (linia żółta) i 2,33 eV (linia zielona). Szerokość połówkowa
pasma wynosi 313 meV. Warunki pomiaru jak na rys. 9.1.3. b) Widma luminescencji defektowej mikrosłupków
niewygrzewanych (kolor fioletowy) i wygrzewanych w 400°C w azocie (kolor pomarańczowy) rozłożone na
składowe w wyniku dopasowania funkcji Gaussa zamieszczone w celu ułatwienia porównania.

Na rys. 9.1.10. przedstawiono koncentracje swobodnych nośników n w poszczególnych
mikrosłupkach wyznaczone na podstawie zależności EFX=f(n) opisanej wzorem 8.1.1.168 Spadek
koncentracji nośników swobodnych zachodzi jednocześnie ze wzrostem intensywności DLE (Tabela
9.1.1.) i ma związek z rozpraszaniem i pułapkowaniem nośników przez ujemnie naładowane
akceptory, pułapkowaniem przez stany powierzchniowe, kompensacją defektów o charakterze
akceptorowym oraz rekombinacją niepromienistą, np. na defektach liniowych.210 Najniższą
koncentrację nośników 1,2 1017 cm-3 obserwuje się w mikrosłupkach wygrzewanych w 800°C
w tlenie, czyli o najwyższej intensywności luminescencji angażującej Oi wbudowujący się w strukturę
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ZnO wskutek adsorpcji i dysocjacji tlenu cząsteczkowego na powierzchni. Zgodnie z reakcją:

O2 (g)  e  O2 (ad) tlen cząsteczkowy wychwytuje swobodne elektrony tworząc w warstwie
przypowierzchniowej obszar zubożony. Mikrosłupki wygrzewane w 400°C w atmosferze azotowej
o najniższej koncentracji defektów mają najwyższą koncentrację swobodnych nośników równą
3,8 1018 cm-3, czyli wyższą od mikrosłupków niewygrzewanych (3,2 1018 cm-3), co wynika
z usunięcia z powierzchni ZnO stanów pułapkujących związanych z obecnością tlenu i defektów
o charakterze akceptorowym. Usunięcie wodoru z sieci krystalicznej ZnO w wyniku wygrzewania
w 800°C, zarówno w atmosferze tlenowej, jak i azotowej powoduje zmniejszenie koncentracji
Znormalizowana
intensywność CL [a. u.]

swobodnych nośników o rząd wielkości.
a)
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Rys. 9.1.10. a) Widma CL mikrosłupków wygrzewanych w 400°C i 800°C w atmosferze tlenowej i azotowej.
Określenie położeń energetycznych prawie symetrycznych pasm ekscytonowych poprzez dopasowanie funkcji
Gaussa umożliwiło przy wykorzystaniu b) zależności energii rekombinacji FX od koncentracji nośników n
opisanej równaniem 8.1.1. wyznaczenie c) koncentracji nośników w poszczególnych mikrosłupkach. Widma są
przesunięte w pionie dla przejrzystości. Kolory przypisane poszczególnym próbkom są na wszystkich rysunkach
takie same. Warunki pomiaru: 2,4 nA, 5 kV, 300 K, siatka 1200 l/mm, szerokość szczeliny 0,5 mm.

W oparciu o pomiary CL można wyciągnąć następujące wnioski:
1. Wygrzewanie w temperaturze 800°C powoduje większe zmiany w strukturze krystalicznej
ZnO niż w 400°C.
2. Wygrzewanie w atmosferze tlenowej wprowadza Oi w sieć ZnO przy jednoczesnym usuwaniu
atomów cynku z pozycji węzłowych (VZn) i zastępowaniu ich w niewielkim stopniu atomami
tlenu (OZn), o czym świadczy wzrost zarówno żółtej (Oi), jak i zielonej (VZn, OZn)
luminescencji. Wniosek potwierdzony przez pomiar EDX.
3. Wygrzewanie w atmosferze azotowej powoduje wydyfundowywanie atomów tlenu z pozycji
międzywęzłowych skutkujące spadkiem intensywności żółtej luminescencji, lecz nie usuwa
atomów tlenu z węzłów sieci ZnO, o czym informuje brak w widmie CL pasma związanego
z obecnością VO (2,42 eV-2,53 eV). Deficyt tlenu przy powierzchni został potwierdzony przez
pomiar EDX.
4. W wyniku wygrzewania w 800°C z sieci krystalicznej ZnO usuwany jest wodór
międzywęzłowy, co widać w widmie CL jako przesunięcie linii ekscytonowej z 3,36 eV
(D0X) na 3,37 eV (FX).
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5. Usunięcie wodoru prowadzi do wzrostu intensywności zielonej luminescencji wskutek
aktywacji podwójnie zjonizowanych luk cynkowych VZn2- pełniących rolę stanu końcowego
przejścia optycznego e-A0.
6. Luminescencja defektowa gasi luminescencję przykrawędziową, a wysoka koncentracja
defektów prowadzi do zmniejszenia koncentracji nośników swobodnych poprzez ich
pułapkowanie i rozpraszanie (Tabela 9.1.1.).
7. Najlepszą jakość krystaliczną mikrosłupków określoną przez wysoką wartość stosunku
intensywności NBE do DLE INBE/IDLE (Tabela 9.1.1.) uzyskano w wyniku wygrzewania
w 400°C w atmosferze azotowej.
8. Najgorszą jakość krystaliczną miały mikrosłupki wygrzewane w 800°C w tlenie (Tabela
9.1.1.).
9. Optymalna temperatura wygrzewania mikrosłupków ZnO wynosząca 400°C jest dużo niższa
od uzyskanej dla cienkich warstw (900°C227), co wynika z dużo większej powierzchni
reakcyjnej mikrosłupków.
mikrosłupki
niewygrzewane
400°C O2
800°C O2
400°C N2
800°C N2

INBE [a.u.]
6240
12381
3080
12521
5672

IDLE [a.u.]
686
361
12961
287
1608

INBE/IDLE
9,1
34,3
0,2
43,6
3,5

IOi [a.u.]

IV Zn [a.u.]

IO Zn [a.u.]

588
291
4518
202
420

84
64
8022
81
1181

402

n [cm-3]
3,2 1018
3,3 1018
1,2 1017
3,8 1018
5,5 1017

Tabela 9.1.1. Najwyższą wartość INBE/IDLE sugerującą najwyższy stopień uporządkowania sieci krystalicznej
ZnO mają mikrosłupki wygrzewane w 400°C w atmosferze azotu, najniższą natomiast mikrosłupki wygrzewane
w 800°C w tlenie. Mikrosłupki wygrzewane w azocie charakteryzują się niższą koncentracją zarówno tlenu
międzywęzłowego Oi, jak i luk cynkowych VZn. Ze wzrostem koncentracji defektów strukturalnych maleje
koncentracja nośników swobodnych. Do określenia wartości liczbowych zostały wykorzystane widma CL
zebrane z całej objętości mikrosłupków.

9.2. Wygrzewanie mikrosłupków ZnO syntetyzowanych w roztworze o pH=7,75.
Poniżej przedstawiono wyniki pomiarów katodoluminescencji mikrosłupków syntetyzowanych przy
pH=7,75 i wygrzewanych w 400°C i 800°C w atmosferze tlenu i azotu. Ich wygrzewanie ma taki sam
wpływ na strukturę krystaliczną ZnO, jak wygrzewanie w tych samych warunkach mikrosłupków
otrzymanych przy pH=6,75. Najgorszy wpływ na stopień uporządkowania sieci ZnO ma wygrzewanie
w 800°C w tlenie, które powoduje wbudowywanie się atomów tlenu między węzły sieci ZnO (e-Oi
2,25 eV) i wydyfundowywanie atomów cynku (e-VZn 2,35 eV), ale także usuwanie atomów wodoru
z pozycji międzywęzłowych prowadzące do przesunięcia linii ekscytonowej z 3,36 (D0X) na 3,37 eV
(FX). Rys. 9.2.1. pokazuje niejednorodność emisji odpowiednio przykrawędziowej i defektowej, co
może wynikać z niejednorodnego rozkładu luk cynkowych, które jako obszary z obniżonej gęstości
elektronowej (studnie potencjału) pułapkują swobodne ekscytony przyczyniając się do spadku
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intensywności NBE i jednocześnie pełnią rolę centrów rekombinacyjnych w przejściu e-A0 powodując
wzrost intensywności zielonej luminescencji.
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Rys. 9.2.1. a) Skan liniowy CL i mapy monochromatyczne CL mikrosłupków syntetyzowanych w roztworze
o pH=7,75 i wygrzewanych w 800°C w atmosferze tlenu wykonane dla energii b) 3,37 i c) 2,25 eV.
Luminescencja przykrawędziowa (b) i defektowa (c) mają największą intensywność w tych samych obszarach
mikrosłupka, co sugeruje związek z tymi samymi centrami rekombinacyjnymi. Różowa strzałka na rys. b)
wskazuje kierunek wykonywania skanu liniowego. Warunki pomiaru jak na rys. 9.1.1.

Najlepszą jakość krystaliczną uzyskuje się w wyniku wygrzewania w 400°C w atmosferze azotu
(Rys. 9.2.2.). Usunięcie niestabilnych defektów powierzchniowych i termodesorpcja zanieczyszczeń
powodują zmniejszenie intensywności luminescencji defektowej. Jednocześnie w atmosferze
redukującej nie zwiększa się ani koncentracja Oi ani VZn.
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Rys. 9.2.2. a) Skan liniowy CL i mapy monochromatyczne CL mikrosłupków syntetyzowanych w roztworze
o pH=7,75 i wygrzewanych w 400°C w atmosferze azotu zebrane dla energii b) 3,36 i c) 2,25 eV. Widoczna jest
bardzo słaba luminescencja defektowa. Różowa strzałka – kierunek wykonywania skanu liniowego. Warunki
pomiaru jak na rys. 9.1.1.

Domieszkowanie na typ p jest szczególnie trudne w objętościowym ZnO o wysokim stopniu
uporządkowania ze względu na ograniczoną rozpuszczalność domieszek,228,

229

które wbudowują się

w strukturę ZnO głównie wzdłuż granic ziaren ze względu na zaburzoną stechiometrię w tych
obszarach. Niskooporowe kanały utworzone przez granice ziaren kierują transportem nośników, co
uniemożliwia praktyczne zastosowanie ZnO. Domieszkowanie na typ p jest natomiast ułatwione
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w nano- i mikrostrukturach, w których aktywna chemicznie powierzchnia obniża energię tworzenia
defektów.
W widmach CL mikrosłupków syntetyzowanych w roztworze o pH=7,75 i wygrzewanych w 800°C
w atmosferze azotu (Rys. 9.2.3. – 9.2.6.) widoczna jest linia emisyjna o energii 3,35 eV sugerująca
obecność akceptora w strukturze ZnO. Linia ta nie była obecna w widmach mikrosłupków
niewygrzewanych, wygrzewanych w tlenie oraz wygrzewanych w azocie, lecz otrzymanych
z roztworu o pH=6,75, prawdopodobnie ze względu na większe rozmiary i mniejszy stosunek
reaktywna powierzchnia/objętość.
Na rys. 9.2.3. przedstawiono wyniki pomiarów CL mikrosłupka syntetyzowanego w roztworze
o pH=7,75 i wygrzewanego w 800°C w atmosferze azotu. W widmie punktowym zebranym przy
powierzchni m mikrosłupka widać:


linię FX o energii 3,37 eV pojawiającą się w wyniku usunięcia wodoru z sieci ZnO
w temperaturze >600°C,



intensywną linię o energii 3,35 eV, czyli w zakresie energetycznym ekscytonów związanych
na akceptorach.25,

68,

230,

231

Ze względu na warunki wygrzewania oraz fakt, że

w mikrosłupkach niewygrzewanych i wygrzewanych w tlenie linia ta nie była obserwowana,
akceptor ten zidentyfikowano jako azot. Szerokość połówkowa tej linii określona za pomocą
dopasowania funkcji Gaussa wynosi 11 meV, co odpowiada rozkładowi statystycznemu
energii stanów akceptorowym w ZnO z wbudowanym polem elektrycznym.


słabe pasmo o energii 3,33 eV będące skutkiem przejścia elektronu z pasma przewodnictwa na
poziom akceptorowy e-A0. Ze wzrostem mocy wzbudzania obserwowano poszerzenie
i przesunięcie pasma e-A0 w stronę mniejszych energii wynikające z przekształcenia się
poziomu akceptorowego w pasmo zachodzące na wierzchołek pasma walencyjnego (nie
pokazano), co dowodzi jego pochodzenia. Z położenia energetycznego tego pasma można
obliczyć energię wiązania akceptora EA ( Ee A0  Eg  EA ) jako równą 100 meV.

W widmie zebranym w rdzeniu mikrosłupka linia A0X przestaje być widoczna, a pasmo DAP
położone o około 50 meV (ED=46,1 meV) poniżej pasma e-A0 jest bardzo słabe. Linia D0X o energii
3,36 eV wskazuje natomiast na obecność wodoru, który usuwany jest tylko z warstwy
przypowierzchniowej (brak linii D0X w widmie wykonanym przy powierzchni m). W centralnej części
mikrosłupka koncentracja donora przewyższa koncentrację akceptora, który jest w tym obszarze
całkowicie skompensowany. W widmie punktowym zebranym z warstwy przypowierzchniowej
dominuje linia A0X, w rdzeniu mikrosłupka dominuje rekombinacja ekscytonów związanych na
donorze, co może sugerować różne typy przewodnictwa w tych obszarach.232
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Rys. 9.2.3. Punktowe widma CL wykonane w warstwie przypowierzchniowej (punkt 1 na zdjęciu SEM,
czerwone widmo) oraz w rdzeniu mikrosłupka (punkt 2 na zdjęciu SEM, niebieskie widmo). Warunki pomiaru:
2,4 nA, 5 kV, 5 K, siatka 1200 l/mm, szerokość szczeliny 0,5 mm.

Niejednorodny rozkład akceptora widać także w wynikach profilowania energetycznego (Rys. 9.2.4.
a). Pomiary wykonano przy napięciach przyspieszających AV wynoszących 3, 5, 10 i 15 kV
zwiększając głębokość, z jakiej zbierany był maksymalny sygnał CL z 30 do 300 nm (Rys. 9.2.4. b).146
Stosunek intensywności linii ekscytonu związanego na akceptorze A0X i ekscytonu swobodnego FX
maleje ze wzrostem odległości od płaszczyzny c mikrosłupka. Zachodzą dwa konkurujące procesy –
ekscytony pułapkowane przez stany akceptorowe obecne w warstwie przypowierzchniowej stają się
swobodne w wyniku spadku koncentracji akceptora. Ze spadkiem intensywności linii A0X rośnie
nieznacznie intensywność pasma e-A0.
b)

3,37 eV FX

0
200

głębokość [nm]

15 kV
3,35 eV 10 kV
A0X
5 kV 3,33 eV 3 kV e-A0

Znormalizowana ICL [a.u.]

a)

400
600
800
1000
1200
1400

3,30

3,35

3,40

E [eV]

15 kV
10 kV
5 kV
3 kV

1600

Znormalizowana ICL [a.u.]

Rys. 9.2.4. a) Widma CL zebrane z całej objętości mikrosłupka przy zwiększającym się napięciu
przyspieszającym. Obserwuje się spadek intensywności linii A0X ze wzrostem odległości od powierzchni c
mikrosłupka. Warunki pomiaru: 5 K, siatka 1200 l/mm, szerokość szczeliny 0,5 mm. Napięcie przyspieszające 3,
5, 10, 15 kV przy stałej mocy wzbudzania 12 μW w celu zapewnienia jednakowych warunków wzbudzania.
146
b) Symulacja Monte Carlo
wykonana dla mikrosłupka ZnO:N (0 na osi Y oznacza górną powierzchnię c
mikrosłupka) przy zawartości N równej 7% (opis w dalszej części podrozdziału) ilustrująca zależność
znormalizowanej intensywności CL od głębokości, z jakiej emitowany jest sygnał CL. Trajektoria elektronów
wiązki w niedomieszkowanym intencjonalnie ZnO przedstawia rys. 7.1.2.
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Widmo zebrane przy AV=15 kV zostało rozłożone za pomocą funkcji Gaussa (Rys. 9.2.5.). Około
300 nm pod powierzchnią c mikrosłupka w sieci ZnO obecny jest zarówno donor (linia D0X o energii
3,36 eV), jak i akceptor (słaba linia A0X o energii 3,35 eV i pasmo e-A0 o energii 3,33 eV). Spadek
intensywności linii A0X w porównaniu z widmem zebranym przy AV=3 kV (czarna linia na rys.
9.2.4.) wynika ze spadku koncentracji akceptora i obecności donora kompensującego akceptor

Znormalizowana
intensywność CL [a.u.]

i konkurującego z nim o związanie ekscytonu.

3,25

3,37 eV
widmo CL przy
AV=15 kV
3,36 eV
wynik dopasowania
3,35 eV
funkcji Gaussa
3,33 eV

3,30

3,35

3,40

3,45

E [eV]
Rys. 9.2.5. Punktowe widmo CL zebrane przy powierzchni m mikrosłupka przy AV=15 kV rozłożone na
składowe za pomocą funkcji Gaussa. Widoczne są linie składowe: FX (3,37 eV), D 0X (3,36 eV), A0X (3,35 eV)
oraz e-A0 (3,33 eV). Warunki pomiaru: 0,8 nA, 15 kV, 5 K, siatka 1200 l/mm, szerokość szczeliny 0,5 mm.

Spadek koncentracji akceptora ze wzrostem odległości od powierzchni c mikrosłupka widoczny
w wynikach profilowania energetycznego został potwierdzony przez skan liniowy wzdłuż osi c
mikrosłupka i mapę monochromatyczną zebraną dla energii 3,35 eV (Rys. 9.2.6.).
2,8

a)
Pozycja [m]

b)

c)

1,4

3,2

3,3

3,4

E [eV]
Rys. 9.2.6. a) Skan liniowy CL i mapy monochromatyczne CL mikrosłupków otrzymanych z roztworu
o pH=7,75 i wygrzewanych w 800°C w atmosferze azotu wykonane dla energii b) 3,37 (FX) i c) 3,35 eV eV
(A0X). Widoczny jest niejednorodny rozkład akceptora wzdłuż osi c mikrosłupka. Różowa strzałka – kierunek
wykonywania skanu liniowego. Warunki pomiaru: 2,4 nA, 5 kV, 5 K; widmo: siatka 1200 l/mm i szerokość
szczelin 0,5 mm; mapy: siatka 1200 l/mm i szerokość szczelin 0,2 mm dające rozdzielczość spektralną 0,54 nm.
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Energię wiązania akceptora EA można wyznaczyć na podstawie zależności wykorzystującej
położenie energetyczne linii DAP w 5 K (3,28 eV) (Rys. 9.2.3.):76

E A  ( Eg  ED )  ( EDAP   n1 3 )

3
gdzie:

(9.2.1.)

4
e2
 2,7  108
3 4 0 ZnO
eVcm przy εZnO=8,5, n – koncentracja nośników swobodnych.

Jej wartość została wyznaczona z pozycji energetycznej linii ekscytonowej w 300 K (Rys. 9.2.7.) przy
wykorzystaniu równania 8.1.1. ze względu na brak możliwości wykonania pomiaru efektu Halla.
Obliczona koncentracja równa 7,1 1016 cm-3 jest prawie o rząd wielkości niższa w porównaniu
z mikrosłupkami niewygrzewanymi (n=4 1017 cm-3, tabela 8.1.1.), co jest spowodowane obecnością
akceptora i usunięciem donora z warstwy przypowierzchniowej. Obliczona wartość EA wynosi 114
meV.
Energia wiązania akceptora EA obliczona na podstawie położenia energetycznego linii ekscytonu
swobodnego EFX (3,29 eV) i linii emisyjnej powstającej w wyniku przejścia elektronu z pasma
przewodnictwa na poziom akceptorowy Ee A0 (3,26 eV) w temperaturze pokojowej (Rys. 9.2.7.):233

1
E A  EFX  Eex  Ee  A0  k BT ,
2
wynosi 103 meV. W pracach 27,

233, 234, 235, 236

(9.2.2.)

energia wiązania azotu podstawiającego tlen w węzłach

sieci ZnO NO jako płytkiego akceptora wynosiła >100 meV.
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[a. u.]

3,26 eV e-A0

3,0

3,1

3,2
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3,3

3,4
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Rys. 9.2.7. Punktowe widmo CL zebrane przy powierzchni m mikrosłupka z widocznymi dwoma pasmami FX
(3,29 eV) i e-A0 (3,26 eV). Szerokość połówkowa linii FX określona za pomocą dopasowania funkcji Gaussa
wynosi 71 meV i jest większa od wartości wynikającej z efektów termicznych w niezdegenerowanym ZnO
( 3 2 k BT ) (Rys. 8.1.19.), co może być spowodowane obecnością akceptora i jego kompleksów z defektami
rodzimymi, które pełnią rolę centrów rozpraszających. Warunki pomiaru: 2,4 nA, 5 kV, 300 K, siatka 1200
l/mm, szerokość szczeliny 0,5 mm.

Na podstawie położenia energetycznego linii ekscytonu swobodnego 3,37 eV wyznaczono energię
lokalizacji akceptora Eloc równą około 20 meV. W przypadku energii wiązania akceptora EA
wynoszącej 114 meV (103 meV), czynnik Haynesa ( Eloc EA ) jest równy 0,18 (0,19), co jest zbliżone
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do wartości literaturowej 0,24 sugerowanej w pracach
akceptorów dokładnie określony, a w pracy

238

69, 237

. Czynnik Haynesa nie jest jednak dla

zakładano wartość 0,1.

Azot podstawiający tlen w węzłach sieci NO przez wielu autorów jest rozważany jako płytki akceptor
o energii wiązania EA>100 meV.234 Jednak obliczenia ab initio239 potwierdzone przez wyniki
doświadczalne222,

240

wskazują, że NO jest głębokim akceptorem o energii wiązania EA=1,3 eV i jako

izolowany atom nie ma wpływu na typ przewodnictwa w temperaturze pokojowej. Wiele prac
wskazuje na związek linii A0X w widmie ZnO z obecnością kompleksów powstających w wyniku
oddziaływania intencjonalnych domieszek z rodzimymi defektami: DZn-2VZn (D=P, As, Sb),241,
3VZn-Di (D=P, As, Sb),243 oraz NO-VZn.244,

245, 246

242

Luki cynkowe VZn są obecne w mikrosłupkach

syntetyzowanych w roztworze o pH=7,75 i wygrzewanych w 800°C w azocie, o czym świadczy
obecność pasma o energii 2,33 eV w widmie CL (Rys. 9.2.8.). Najwyższą koncentrację luk
cynkowych VZn obserwuje się w warstwie przypowierzchniowej (wstawka na rys. 9.2.8.), która także
charakteryzuje się najwyższą intensywnością linii A0X (Rys. 9.2.3.), co sugeruje, że w badanych
mikrosłupkach płytkim akceptorem jest właśnie kompleks NO-VZn. Mechanizm powstawania
kompleksów NO-VZn zaproponowany w pracy 247 jest następujący:
1. Wbudowujący się w sieć ZnO azot zajmuje wolne pozycje węzłowe w podsieci cynku (luki
cynkowe VZn) NZn.
2. Powstające w wyniku wygrzewania w atmosferze redukującej luki tlenowe VO tworzą z NZn
kompleksy NZn-VO typu donorowego.
3. Dalsze wygrzewanie powoduje przekształcenie podwójnego donora NZn-VO w akceptor
NO-VZn.
Wg pracy 244 energia aktywacji kompleksu NO-VZn wynosi 110-160 meV.

Intensywność CL [a.u.]
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dopasowanie funkcji
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Rys. 9.2.8. Widmo luminescencji defektowej mikrosłupka otrzymanego z roztworu o pH=7,75 wygrzewanego
w 800°C w azocie. W wyniku dopasowania funkcji Gaussa wyznaczono położenia energetyczne dwóch pasm
składowych: 2,19 eV i 2,33 eV. Wstawka na wykresie przedstawia mapę monochromatyczną zebraną dla energii
2,33 eV (VZn). Warunki pomiaru jak na rys. 9.2.3.
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Warunki wzrostu bogate w tlen odpowiadają za brak w badanych mikrosłupkach rodzimych
defektów typu donorowego: VO, Zni. Warunki wygrzewania spowodowały usunięcie z warstwy
przypowierzchniowej płytkiego donora, jakim jest wodór międzywęzłowy Hi. Odpowiedni dobór
warunków wzrostu i wygrzewania umożliwił więc wyeliminowanie efektu kompensacji akceptora,
który jest znaczący dla domieszkowania ZnO na typ p. Luki cynkowe VZn skoncentrowane w warstwie
przypowierzchniowej utworzyły z wprowadzonym poprzez wygrzewanie azotem płytkie akceptory
NO-VZn odpowiadające za typ przewodnictwa warstwy przypowierzchniowej.
Na potwierdzenie obecności azotu w strukturze ZnO wykonano pomiar EDX, którego wynik
przedstawiono na rys. 9.2.9. Z porównania widm widać, że zawartość azotu w warstwie
przypowierzchniowej jest dwukrotnie wyższa niż w rdzeniu mikrosłupka i równa około 7%. Należy
jednak podkreślić, że analiza ilościowa lekkich pierwiastków jest z definicji obarczona dużym błędem,
ponadto w obliczeniach nie uwzględniono linii K cynku (AV=2 kV, linia K cynku 8,631 keV) ze
względu na konieczność otrzymania jak najlepszej rozdzielczości przestrzennej i uniknięcia wpływu

1

2
100 nm

Znormalizowana liczba zliczeń

azotu z podłoża GaN.
Zn: L=1,009 keV
O: K=0,523 keV
N: K=0,292 keV

0,0

0,5

pkt. 1
pkt. 2

Ga

1,0
E [keV]

1,5

2,0

Rys. 9.2.9. Wyniki pomiarów EDX mikrosłupka wygrzewanego w 800°C w azocie. Pomiar wykonano przy
AV=2 kV przy uwzględnieniu linii L cynku (1,009 keV), linii K tlenu (0,523 keV) oraz linii K azotu (0,292 keV)
z pominięciem linii K cynku (8,631 keV). Priorytetem pomiaru było potwierdzenie obecności azotu w strukturze
ZnO, co wymagało wyeliminowania wpływu podłoża GaN na wynik. Zostało to osiągnięte, o czym świadczy
brak linii L Ga (1,125 keV) w widmie prom. X. Symulacje Monte Carlo pokazują, że przy AV=2 kV 70%
sygnału EDX dla linii K azotu emitowane jest z głębokości do 45 nm, w przypadku linii K tlenu do 43 nm,
a w przypadku linii L cynku do 35 nm. Promień wzbudzanego obszaru w ZnO:N (przy zawartości N 7%)
w przypadku linii L cynku wynosi około 15 nm, dla linii K tlenu i azotu 20 nm. Oś Y przedstawiona jest w skali
logarytmicznej.

Azot obecny jest także w rdzeniu mikrosłupka o typie przewodnictwa n (intensywna linia D0X). Ze
względu na brak linii A0X w tym obszarze można przypuszczać, że azot wbudowuje się w sieć ZnO
w postaci (N2)O o charakterze płytkiego donora248 lub bierze udział w przejściu DAP jako płytki
akceptor (pasmo o energii 3,28 eV widoczne w widmie CL zebranym w rdzeniu mikrosłupka (Rys.
9.2.3.). W obecności azotu, luk cynkowych i wodoru może też powstawać kompleks NO-VZn-H+
(wodór obniża energię tworzenia NO-VZn-H+ w porównaniu z NO-VZn), który wg artykułu
108

221

jest

płytkim akceptorem o energii wiązania 130 meV. Wg pracy

247

kompleks ten jest jednak głębokim

akceptorem, ponieważ wchodzący w jego skład wodór międzywęzłowy H i obsadza najniższy poziom
dziurowy pozostawiając puste jedynie dwa wyższe stany, co wyjaśnia brak linii A0X w rdzeniu
mikrosłupka. Niestety mechanizm domieszkowania ZnO na typ p jest skomplikowany i w dalszym
ciągu pozostaje przedmiotem dyskusji.
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10. Struktura subtelna pasma przykrawędziowego i defektowego.
Mody galerii szeptów.

10.1.

Mikrosłupki ZnO o symetrii sześciokątnej zorientowane pionowo do podłoża (Rys. 10.1.1.) mogą
pełnić funkcję rezonatorów optycznych, w których wzmocnione wskutek całkowitego wewnętrznego
odbicia światło dąży do utworzenia stabilnej energetycznie konfiguracji – modu rezonansowego.

Rys. 10.1.1. Zdjęcia SEM mikrosłupków ZnO syntetyzowanych w roztworze o pH=7, stężeniu octanu cynku
cCH3COOH  0,13 M, T=70°C na podłożu GaN (Saint Gobain Lumilog). Średnica mikrosłupków wynosi od 500
nm do 2,3 μm. AV=15 kV. Modyfikacja rys. 1. z artykułu

113

.

Mapy monochromatyczne mikrosłupków syntetyzowanych przy pH=7 wykonane dla energii 3,35 eV
(Rys. 10.1.2. a i b) oraz mapa amplitudy luminescencji o energii 3,35 eV (Rys. 10.1.2. c) pokazują
niejednorodny rozkład przestrzenny luminescencji przykrawędziowej. Jej lokalizacja przy ściankach
bocznych, zwłaszcza w rogach sześciokątnego mikrosłupka sugeruje obecność poprzecznych modów
rezonansowych.111

a)

b)

c)

Rys. 10.1.2. a), b) Mapy monochromatyczne CL mikrosłupków o sześciokątnym przekroju poprzecznym
wykonane dla energii 3,35 eV z widoczną lokalizacją przestrzenną luminescencji przykrawędziowej. c) Mapa
amplitudy luminescencji o energii 3,35 eV otrzymana ze skanu dwuwymiarowego powierzchni c mikrosłupka.
113
Warunki pomiaru: 14 nA, 15 kV, 5 K, siatka 300 l/mm, szczeliny 0,2 mm. Modyfikacja rys. 2. z artykułu .

Badane mikrosłupki mają wysoki stopień uporządkowania sieci krystalicznej.35 Bardzo słaba
luminescencja defektowa obserwowana zarówno w widmie (Rys. 10.1.3.), jak i na mapie
110

monochromatycznej zebranej dla energii 2,21 eV (wstawka na rys. 10.1.3.) potwierdza niską
koncentrację defektów zlokalizowanych wyłącznie przy ściankach bocznych mikrosłupka. Niska
koncentracja defektów strukturalnych wspiera wzmocnienie optyczne w nano- i mikrostrukturach
poprzez zminimalizowanie strat optycznych.112

E [eV]
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Rys. 10.1.3. Widmo CL mikrosłupków ZnO pokazujące silną NBE i bardzo słabą DLE zlokalizowaną w cienkiej
warstwie przypowierzchniowej (wstawka na wykresie). Warunki pomiaru: 14 nA, 15 kV, 5 K, siatka 300 l/mm,
113
szczelina 0,1 mm. Rys. oparty na rys. 3. z publikacji .

Rys. 10.1.4. a przedstawia punktowe widmo CL zebrane przy wzbudzaniu centralnej części
mikrosłupka o średnicy D=2,24 μm. Widoczna jest struktura subtelna pasma przykrawędziowego
o energii separacji między sąsiednimi maksimami znacznie mniejszej od energii separacji replik
fononowych w objętościowym ZnO (∼70 meV). Ze względu na duże rozmiary mikrosłupka
wykluczono efekty kwantowe mogące zmieniać siłę sprzężenia ekscyton-fonon optyczny.
Pochodzenie obserwowanej struktury subtelnej nie ma więc związku ze wzbudzaniem fononów
optycznych przez ekscytony poruszające się w periodycznym potencjale krystalicznym polarnego
ZnO.
Przy użyciu modelu fal płaskich sprawdzono, czy obserwowana w widmie odległość energetyczna
 między kolejnymi maksimami struktury subtelnej λ odpowiada teoretycznej odległości między

poprzecznymi modami rezonansowymi w sześciokątnym mikrosłupku o D=2,24 μm. W obliczeniach
wykorzystano

zależność

dyspersyjną

n(λ)

wyznaczoną

w

pracy

128

obejmującą

zakres

przykrawędziowy ZnO (Rys. 10.1.4. b), lecz nieuwzględniającą dwójłomności optycznie
anizotropowego ZnO. Jest to jednak do zaakceptowania ze względu na fakt, że dwójłomność ZnO
ne  no
jest niewielka i wg prac
ne  no

110, 249

wynosi ∼1,2%. Długość drogi optycznej L 

6 3D
4

[110]

w sześciokątnym mikrosłupku o D=2,24 μm wynosi 5,8 μm i jest wielokrotnie większa od długości
fali w maksimum złożonego pasma przykrawędziowego, co umożliwia zastosowanie modelu fal
111

płaskich. Obliczona na podstawie zależności 5.1.2. (  

2
L( n  

dn
)
d

) energia separacji wynosi od

46 meV po stronie wysokoenergetycznej do 68 meV po stronie niskoenergetycznej (  =5,1-7,7 nm).
Energia separacji między sąsiednimi modami jest funkcją długości fali λ i współczynnika załamania
n(λ), a jej mniejsza wartość po stronie błękitu (Rys. 10.1.4. a) wynika ze zwiększonej dyspersji
współczynnika załamania

dn
w obszarze przykrawędziowym (Rys. 10.1.4. b). Obserwowana
d

w widmie energia separacji wynosi od 18 do 45 meV (  =2-5 nm), czyli jest około 2 razy mniejsza
od obliczonej teoretycznie. Poprzeczne mody rezonansowe sześciokątnej wnęki rezonansowej mogą
mieć jednak charakter elektryczny (TE, E  c ) lub magnetyczny (TM, E c ) i współistnieć
w jednoosiowym, optycznie anizotropowym ZnO. Numery tych modów N wyznaczone z warunku
interferencji konstruktywnej (zależność 5.1.1.) narzuconego na rezonansową długość fali λ
o odpowiadającym jej współczynniku załamania n(λ) we wnęce rezonansowej o średnicy D wynosiły:
30-34 dla modów elektrycznych TE i 30-35 dla magnetycznych TM.
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Rys. 10.1.4. a) Punktowe widmo CL z widoczną strukturą subtelną pasma przykrawędziowego zebrane przy
wzbudzaniu rdzenia mikrosłupka ZnO o D=2,24 μm. Na podstawie położenia energetycznego kolejnych
maksimów (rezonansowych długości fali) przy wykorzystaniu b) zależności dyspersyjnej n(λ) wyznaczonej
w pracy 128 obliczono numery modów rezonansowych N dla polaryzacji elektrycznej TE i magnetycznej TM.
Warunki pomiaru: 14 nA, 15 kV, 5 K, siatka 1200 l/mm, szczelina 0,5 mm. Pozycje energetyczne maksimów
tworzących widmo zostały wyznaczone za pomocą metody odwróconej drugiej pochodnej. Rys. oparty na rys. 5.
113
z publikacji .
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Dla takiej konfiguracji modów TE i TM model teoretyczny jest zgodny z wynikami doświadczalnymi.
Dla każdej doświadczalnej długości fali odpowiadającej modowi o numerze N i współczynnikowi
załamania n (Rys. 10.1.4.) obliczono z warunku interferencji konstruktywnej (zależność 5.1.1.)
odpowiadającą jej wartość teoretyczną. Wartości doświadczalne są zgodne z obliczonymi (Tabela
10.1.1.).

numer modu N
doświadczalna λ [nm]
obliczona λ [nm]

30
395
391

polaryzacja TE
31
32
33
385
376
370
382
376
369

34
364
362

30
401
398

polaryzacja TM
31
32
33
34
390
380
372
366
390
382
374
367

35
362
362

Tabela 10.1.1. Porównanie doświadczalnych i obliczonych teoretycznie rezonansowych długości fali λ
elektrycznych TE i magnetycznych TM modów poprzecznych.

Aby potwierdzić, że obserwowany efekt wynika z obecności modów galerii szeptów WGMs
wykonano pomiar zależności właściwości luminescencyjnych od rozmiaru wnęki optycznej. Rys.
10.1.5. a przedstawia widmo CL mikrosłupka o średnicy D=1,49 μm z widoczną, jednak mniej
wyraźną niż w przypadku mikrosłupka o D=2,24 μm strukturą subtelną pasma przykrawędziowego.
Obserwowana doświadczalnie energia separacji modów rezonansowych wynosi od 22 meV (3 nm) po
stronie wysokoenergetycznej do 63 meV (7 nm) po stronie niskoenergetycznej, czyli także około 2
razy mniej niż obliczona teoretycznie (  =7,4-11,9 nm). Analogicznie do mikrosłupka o D=2,24 μm
założono obecność modów zarówno elektrycznych TE o numerach obliczonych z warunku
interferencji konstruktywnej NTE=18-22, jak i magnetycznych o NTM=18-23. Długość fali
w maksimum intensywności złożonego pasma równa 369 nm spełnia warunek rezonansu dla N=21. Ze
spadkiem rozmiaru mikrownęki rezonansowej obserwowane jest przesunięcie dominującego modu
w stronę większych energii i obniżenie jego numeru N, co jest zachowaniem typowym dla WGMs,110
podobnie jak wzrost energii separacji i spadek intensywności modów ze zmniejszaniem się rozmiaru
mikrownęki,111 za co odpowiadają nasilone w mniejszych rezonatorach straty optyczne wynikające
m.in. z dyfrakcji światła na niedoskonałościach i nierównościach powierzchni rezonatora.
W przypadku mikrosłupka o D=532 nm struktura subtelna przestaje być widoczna (Rys. 10.1.5. b).
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CL [a.u.]
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D=1.49 m

Intensywność
CL [a.u.]
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D=532 nm

360
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380

390
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 [nm]
Rys. 10.1.5. Punktowe widmo CL zebrane przy wzbudzaniu centralnej części mikrosłupka ZnO o a) D=1,49 μm
z widoczną strukturą subtelną pasma przykrawędziowego i b) D=532 nm bez struktury wielopikowej. Struktura
złożonego pasma ma lepiej rozseparowane i bardziej intensywne składowe w większych mikrosłupkach.
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Warunki pomiaru jak na rys. 10.1.4. a. Rys. oparty na rys. 6. z publikacji .

W mikrownęce optycznej wzbudzanej wysokoenergetycznymi elektronami, w której obecność modów
rezonansowych prowadzi do wzmocnienia optycznego emitowanego światła, duża gęstość nośników
może powodować przejście gazu ekscytonowego w plazmę elektronowo-dziurową EHP. Przy gęstości
nośników powyżej gęstości Motta, ekranowanie oddziaływań kulombowskich między ekscytonami
prowadzi do ich destabilizacji i powstania EHP. Wyniki pomiarów CL na rys. 10.1.6. przedstawiają
zależność kształtu pasma przykrawędziowego od mocy wzbudzania. Wzrost mocy wzbudzania
skutkuje pojawieniem się po niskoenergetycznej stronie emisji ekscytonowej nowej linii, którą można
powiązać z emisją EHP.125 Przejście gaz ekscytonowy→EHP zachodzi stopniowo ze wzrostem mocy
wzbudzania od 54 do 80 μW. Oddziaływania wymiany i kulombowskie między nośnikami
swobodnymi, ekscytonami, domieszkami i jonami sieci krystalicznej skutkujące pojawieniem się EHP
w zdegenerowanym ZnO prowadzą do renormalizacji przerwy energetycznej widocznej na rys. 10.1.6.
jako przesunięcie energii emisji w kierunku mniejszych wartości ze wzrostem mocy wzbudzania.
Nawet przy najwyższej mocy wzbudzania P=210 μW oprócz emisji EHP widoczna jest w widmie
także emisja ekscytonowa, co oznacza że w pojedynczym mikrosłupku tworzą się obszary o różnej
gęstości nośników, w których obok EHP istnieje także gaz ekscytonów swobodnych (przy najniższej
mocy wzbudzania P=12 μW energia emisji wynosi 3,37 eV – FX). Widoczne w widmach CL emisja
ekscytonowa i EHP mają charakter spontaniczny.
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 [nm]

Znormalizowana
intensywność CL [a.u.]

410

400

390

380

370

360

12 W (2,4 nA, 5 kV)
54 W (3,6 nA, 15 kV)
80W (5,3 nA, 15 kV)
121 W (8,1 nA, 15 kV)
210 W (14 nA, 15 kV)

3,0

3,28

3,1

3,30

GaN

3,2

3,32

350

3,3

3,34

3,4

3,36

3,5
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E [eV]
Rys. 10.1.6. Widma CL zebrane z całej objętości mikrosłupka o D=2,24 μm. Wzrost mocy wzbudzania
powoduje pojawienie się nowej linii emisyjnej po niskoenergetycznej stronie emisji ekscytonowej, przesuniecie
w stronę mniejszych energii oraz poszerzenie pasma. Warunki pomiaru: 2,4-14 nA, 15 kV, 5 K, siatka 1200
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l/mm, szczelina 0,5 mm. Modyfikacja rys. 7. z artykułu .

Ze wzrostem mocy wzbudzania rośnie także szerokość połówkowa pasma, co wynika ze wzrostu
koncentracji oddziałujących ze sobą i z siecią krystaliczną nośników. Rys. 10.1.7. przedstawia mapę
szerokości połówkowej FWHM pasma przykrawędziowego potwierdzającą gradient koncentracji
nośników w pojedynczym mikrosłupku. Poszerzenie pasma wynika z powstania niskoenergetycznego
ogona (ang. long-wave tail) będącego konsekwencją oddziaływań wielociałowych125 w EHP o dużej
gęstości oraz wg pracy

250

drgań plazmy. Najmniejsza gęstość EHP przy ściankach bocznych

mikrosłupka może wynikać z „wycieku” WGMs z rogów sześciokątnego mikrosłupka („wyciek” fal
powierzchniowych, rozpraszanie światła na niedoskonałościach i nierównościach powierzchni
rezonatora, efekty dyfrakcyjne). Nie można także wykluczyć wpływu defektów powierzchniowych.
Niska intensywność luminescencji defektowej na rys. 10.1.3. sugeruje jednak, że wpływ ten jest
niewielki.
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a)

b)

500 nm

SEM

Rys. 10.1.7. a) Zdjęcie SEM mikrosłupka ZnO, z którego zebrano skan powierzchniowy CL. Skan posłużył do
otrzymania b) mapy szerokości połówkowej FWHM pasma przykrawędziowego. Najwyższa intensywność
wskazuje największą FWHM. Warunki pomiaru jak na rys. 10.1.2.

Rys. 10.1.8. przedstawia widmo CL mikrosłupka o D=2,2 μm w 300 K. Wyznaczona na podstawie
położenia energetycznego asymetrycznego pasma emisyjnego (3,2 eV) i zależności 8.1.1. (Rys. 8.1.5.
b) koncentracja nośników wynosi 1,2 1019 cm-3. Szerokość połówkowa pasma EHP równa ∼360 meV
jest skutkiem wysokiej koncentracji nośników oddziałujących ze sobą i z siecią ZnO. Ostre zbocze po
wysokoenergetycznej stronie pasma EHP jest konsekwencją przejść skośnych, w których kwazipęd k
nie jest zachowany196 i wskazuje położenie poziomu Fermiego EF, który w zdegenerowanym ZnO
typu n ulega przesunięciu w górę pasma przewodnictwa (efekt Bursteina-Mossa obserwowany przy
n>1019 cm-3). Niskoenergetyczny ogon pasma ilustruje rozkład gęstości stanów w pasmie
przewodnictwa.196 Przy przesunięciu poziomu Fermiego w górę pasma przewodnictwa należy wziąć
pod

uwagę

możliwość

zmieniającej

samoabsorpcji

kształt

pasma.

Wg

pracy

29

po

wysokoenergetycznej stronie emisji EHP znajduje się pasmo ekscytonowe.

Intenywność CL [a.u.]

EF 3,2 eV

FWHM [meV]

n [cm-3]
1E16 1E17 1E18 1E19
400

2,9

300
200
100
0

3,0

3,1

E [eV]

3,2

Rys. 10.1.8. Widmo CL mikrosłupka o D=2,2 μm ilustrujące niskoenergetyczny ogon pasma
przykrawędziowego charakterystyczny dla zdegenerowanego ZnO. Warunki pomiaru: 14 nA, 15 kV, 300 K,
siatka 1200 l/mm, szczelina 1 mm. Wstawka na rys. przedstawia zależność FWHM=f(n), czarne kwadraty
opisują niewygrzewane mikrosłupki (Rys. 8.1.19.), niebieski trójkąt reprezentuje mikrosłupek, w którym
obserwowano WGMs.
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10.2.

Struktura subtelna pasma defektowego.

Niniejszy podrozdział przedstawia analizę właściwości luminescencyjnych mikrosłupków ZnO
syntetyzowanych w roztworze o pH=7, stężeniu octanu cynku cCH3COOH  0,13 M, T=70°C na
podłożach GaN (Xiamen Powerway Advanced Material) (Rys. 10.2.1.). Przeanalizowano strukturę
subtelną pasma defektowego widoczną w niskotemperaturowym widmie CL (Rys. 10.2.2. a) i rozkład
przestrzenny luminescencji o energii 2,25 eV (Rys. 10.2.2. b) mikrosłupka o D=1,61 μm. Odległość
energetyczna między sąsiednimi maksimami wynosi 30-73 meV (Δλ=8-21 nm) (Tabela 10.2.1.). Δλ
obserwowana w widmie jest podobnie jak w przypadku rezonatorów wzmacniających mody szepczące
około 2-krotnie większa od obliczonej w oparciu o model fal płaskich (Δλ=19-41). Rozkład
przestrzenny luminescencji defektowej skoncentrowanej przy ściankach bocznych mikrosłupka
również przypomina przypadek mikrownęk rezonansowych (Rys. 10.1.2.).

a)

b)

3 μm

1 μm

Rys. 10.2.1. Zdjęcia SEM mikrosłupków ZnO syntetyzowanych w roztworze o pH=7, stężeniu octanu cynku
cCH3COOH  0,13 M, T=70°C na podłożach GaN (Xiamen Powerway Advanced Material). Średnica
mikrosłupków wynosi od 400 nm do 1,7 μm. AV=15 kV.

a)

Intensywność CL [a. u.]

E [eV]
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2,0
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b)

700

Rys. 10.2.2. a) Widmo CL mikrosłupka o D=1,61 μm pokazujące strukturę subtelną pasma defektowego
z maksimum w 2,32 eV. Warunki pomiaru: 8,1 nA, 15 kV, 5 K, siatka 1200 l/mm, szczelina 0,5 mm. b) Mapa
monochromatyczna CL zebrana dla energii 2,25 eV z widocznym rozkładem przestrzennym luminescencji
(warunki prądowo-napięciowe jak w przypadku widma, siatka 300 l/mm, szczelina 0,2 mm).
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doświadczalna ΔE [meV]
doświadczalna Δλ [nm]
obliczona Δλ [nm]

30
8
19

40
11
20

55
14
22

55
14
23

59
15
25

62
16
27

62
16
29

69
18
30

70
21
33

71
21
35

73
22
38

70
21
41

Tabela 10.2.1. Porównanie doświadczalnych i obliczonych teoretycznie w oparciu o model fal płaskich energii
(zależność 5.1.2.) i długości fali λ w maksimach złożonego pasma defektowego.

W celu sprawdzenia, czy badane mikrosłupki są rezonatorami wzmacniającymi poprzeczne i/lub
podłużne mody rezonansowe wykonano pomiar CL w zależności od rozmiaru struktur. Otrzymane
wyniki przedstawiono na rys. 10.2.3. Brak zależności kształtu widma od rozmiaru mikrosłupków
zaprzecza obecności modów rezonansowych, zarówno WGMs, jak i FP. Przesunięcie maksimum
pasma o 12 meV w kierunku mniejszych energii obserwowane ze wzrostem rozmiaru mikrosłupków
może wynikać ze zwiększonego udziału dalekich par donor-akceptor. Zgodnie z zależnością 4.3.2.
( EDAP  Eg  ED  E A 

e2
4 0 R

) większy wkład dalekich par donor-akceptor powoduje przesunięcie

energii emisji w stronę mniejszych wartości.

Znormalizowana
intensywność CL [a. u.]
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Rys. 10.2.3. Widma CL mikrosłupków o D=420 nm-1,61 μm pokazujące brak zależności kształtu pasma
defektowego od rozmiaru struktury. Warunki pomiaru: 8,1 nA, 15 kV, 5 K, siatka 1200 l/mm, szczelina 0,5 mm.

Dalekim parom odpowiadają przejścia niskoenergetyczne przechodzące w kontinuum. Przejścia
bliskich par charakteryzują się większą energią emisji o wyraźniejszej strukturze subtelnej.
I faktycznie, energia separacji po niskoenergetycznej stronie maksimum pasma wynosi 62-73 meV, po
stronie wysokoenergetycznej 30-59 meV. Jednak stopień separacji kolejnych maksimów jest podobny
po obydwu stronach. Na rys. 10.2.4. przedstawiono widmo CL nietypowego dla próbki mikrosłupka
o D=5,28 μm ilustrujące wyraźniejszą strukturę subtelną z mniejszą energią separacji po stronie
wysokoenergetycznej. Maksimum pasma uległo przesunięciu w kierunku większych energii, co
w połączeniu z kształtem pasma sugeruje większy udział bliskich par donor-akceptor. Koncentracja
domieszek/defektów w tym mikrosłupku była prawdopodobnie wyższa niż w pozostałych.
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Rys. 10.2.4. Widmo CL mikrosłupka o D=5,28 μm pokazujące strukturę subtelną pasma defektowego
z maksimum w 2,34 eV. Warunki pomiaru: 8,1 nA, 15 kV, 5 K, siatka 1200 l/mm, szczelina 0,5 mm.

W warunkach słabego wzbudzania dominuje rekombinacja dalekich par o długim czasie życia. Ze
wzrostem mocy wzbudzania w wyniku nasycenia luminescencji pochodzącej od tych par wzrasta
wydajność wysokoenergetycznej luminescencji bliskich par o krótszym czasie życia. Rys. 10.2.5.
pokazuje przesunięcie maksimum pasma w stronę większych energii ze wzrostem mocy wzbudzania,
co jest charakterystyczną cechą rekombinacji DAP.
9 W
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Rys. 10.2.5. Widma CL mikrosłupka o D=1,43 μm przy wzrastającej mocy wzbudzania przy zachowaniu stałego
AV=15 (sygnał CL zbierany był z tej samej głębokości) pokazujące przesunięcie maksimum pasma w stronę
większych energii. Warunki pomiaru: 0,6-8,1 nA, 15 kV, 5 K, siatka 1200 l/mm, szczelina 0,5 mm.

Na rys. 10.2.6. przedstawiono zakres przykrawędziowy widma CL mikrosłupka o D=1,61 μm..
Widoczne są typowe dla niedomieszkowanego intencjonalnie ZnO linie o energii 3,37 eV (FX) oraz
3,36 eV (D0X) (położenia energetyczne linii wyznaczono za pomocą dopasowania funkcji Gaussa).
Linia o energii 3,35 eV była obserwowana w widmach mikrosłupków wygrzewanych w 800°C
w atmosferze azotowej (podrozdział 9.2.) i powiązana z rekombinacją ekscytonów związanych na
119

akceptorze A 0N X . Jednak opisywane w tym podrozdziale mikrosłupki były wygrzewane w powietrzu
(5 minut, 300°C) jedynie w celu usunięcia zaadsorbowanych na powierzchni zanieczyszczeń,
a pomiar EDX (Rys. 10.2.7.) nie zarejestrował obecności azotu ani innych obcych domieszek, w tym
miedzi uznawanej za źródło struktury subtelnej pasma defektowego, z czego wynika, że za
obserwowane właściwości optyczne odpowiadają defekty rodzime. Limit detekcji EDX wynosi 0,10,3 %. Zawartość cynku wynosi 52,8±0,5%, zawartość tlenu natomiast 47,2±0,3%.
W pracy

251

luminescencję o energii 3,35 eV powiązano z obecnością niezjonizowanych luk

0
cynkowych VZn
o energii wiązania EA=123 meV. Na podstawie wyników CL prezentowanych

w rozdziale 8. i 9. stwierdzono, że luki cynkowe są obecne w analizowanych mikrosłupkach. Jako
2
podwójnie zjonizowane aniony VZn
pełnią rolę głębokich akceptorów i dają wkład do zielonej

luminescencji. Innymi defektami rodzimymi o typie akceptorowym są m.in. Oi oraz OZn, które jako
głębokie domieszki również przyczyniają się do wzrostu intensywności luminescencji defektowej.
Linię o energii 3,24 eV widoczną w widmie CL na rys. 10.2.6. zidentyfikowano w pracy

251

jako

wynik przejścia elektronu z poziomu donorowego do pasma przewodnictwa D0-h. Wykorzystując
zależność:

1
ED0  h (T )  Eg (T )  ED  k BT ,
2

(10.2.1.)

biorąc Eg(5 K)=3,37 eV+60 meV=3,43 eV, ED0  h (5 K)=3,24 eV i pomijając energię termiczną w 5 K
obliczona energia wiązania donora ED wynosi 190 meV, co jest zgodne z wartością uzyskaną w pracy
251

dla obojętnych elektrycznie luk tlenowych VO0 – 199 meV. Energia tworzenia luk tlenowych, choć

wysoka w ZnO typu n, maleje z obniżaniem poziomu Fermiego.219 Obecność w widmie linii A0X
świadczy o obecności akceptora powodującego przesunięcie poziomu Fermiego w kierunku pasma
walencyjnego, co ułatwia tworzenie VO. Ich obecność może mieć związek z jakością podłoża GaN
firmy Xiamen Powerway Advanced Material (to był jedyny „parametr” odróżniający proces wzrostu
mikrosłupków opisywanych w tym podrozdziale od opisywanych w poprzednich częściach rozprawy,
w których nie obserwowano obecności VO.
Rozkład przestrzenny luminescencji o energii 3,24 eV (Rys. 10.2.8.) przypomina lokalizację
luminescencji o energii 2,25 eV (Rys. 10.2.2. b), co sugeruje związek miedzy tymi dwiema emisjami.
Wg pracy

223

luki cynkowe znajdują się głównie na niepolarnych powierzchniach m, a wyniki

pomiarów przestrzennie rozdzielczej CL przedstawione w rozdziale 9. świadczą o lokalizacji defektów
rodzimych ZnO w obszarze przypowierzchniowym. Dlatego najwyższa intensywność emisji DAP,
w której donorami i akceptorami są prawdopodobnie defekty rodzime (V O i VZn), także obserwowana
jest w obszarze przypowierzchniowym (Rys. 10.2.2. b).
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Rys. 10.2.6. Widmo CL mikrosłupka o D=1,61 μm pokazujące strukturę subtelną pasma przykrawędziowego.
Położenia energetyczne linii emisyjnych wyznaczono za pomocą dopasowania funkcji Gaussa metodą
odwróconej drugiej pochodnej. Warunki pomiaru: 2,5 nA, 5 kV, 5 K, siatka 1200 l/mm, szczelina 0,5 mm.

Liczba zliczeń

Zn: L=1,009 keV
O: K=0,523 keV

0

1

2

3

5 kV

4

5

E [keV]
Rys. 10.2.7. Wynik pomiaru EDX. Pomiar wykonano przy AV=5 kV przy uwzględnieniu linii L cynku (1,009
keV) oraz linii K tlenu (0,523 keV). Symulacje Monte Carlo pokazują, że przy AV=5 kV 70% sygnału EDX dla
linii L cynku emitowane jest z głębokości do 120 nm, w przypadku linii K tlenu do 150 nm. Promień
wzbudzanego obszaru w przypadku obydwu linii wynosi około 40 nm. Oś Y przedstawiona jest w skali
logarytmicznej.

Rys. 10.2.8. Mapa monochromatyczna CL mikrosłupka wykonana dla energii 3,24 eV z widoczną lokalizacją
przestrzenną luminescencji w obszarze, który wykazuje również silną luminescencję o energii 2,25 eV (Rys.
Rys. 10.2.2. b). Warunki pomiaru jak na rys. 10.2.2. b.
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Po niskoenergetycznej stronie pasma DAP zdominowanej przez przechodzące w kontinuum
przejścia dalekich par (

e2
4 0 R

 0 ) struktura subtelna może wynikać z emisji podłużnych fononów

optycznych, na co wskazuje wartość energii separacji między kolejnymi maksimami ELO  70 meV.
Kształt widma w tym przypadku opisuje zależność:

EDAP  Eg  ED  EA  mELO ,

(10.2.2.)

gdzie m – liczba wyemitowanych fononów LO.
Struktura subtelna po stronie wysokoenergetycznej zdominowanej przez przejścia bliskich par może
wynikać ze zwiększonego wpływu oddziaływań kulombowskich zmniejszających energię separacji
(Rys. 10.2.2. a):
EDAP  Eg  ED  E A  mELO 

e2
4 0 R

(10.2.3.)

,

i/lub lokalnej deformacji sieci krystalicznej ZnO i emisji fononów lokalnych o energii Eloc (Rys.
10.2.9.):

EDAP  Eg  ED  ( E A  nEloc )  mELO 

e2
4 0 R

,

(10.2.4.)

gdzie n – liczba wyemitowanych fononów lokalnych.

E [eV]
Intensywność CL [a. u.]

2,6

2,4

2,2

550

600

1,8
70 meV

28 2 meV

ZPL

500

2,0

650

700

 [nm]
Rys. 10.2.9. Struktura subtelna pasma defektowego (Rys. 10.2.2. a) z zaznaczonymi dwoma zestawami pików
o energii separacji 70 meV (ELO) i 28±2 meV (Eloc). Za linię zero-fononową ZPL przyjęto linię najwyżej
energetyczną o energii emisji 2,55 eV.

Jak wynika z danych literaturowych,219 obecność luk tlenowych i cynkowych powoduje lokalną
deformację sieci krystalicznej ZnO (ang. breathing relaxation). Pojedynczo zjonizowane luki tlenowe
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VO+ są termodynamicznie niestabilne w ZnO i ulegają rozpadowi na stany VO0 i VO2+ , zastąpienie
atomu tlenu przez lukę tlenową w stanie neutralnym VO0 powoduje, że odległość między tą luką,
a atomem cynku jest o 12% krótsza niż długość wiązania Zn-O, obecność podwójnie zjonizowanych
luk tlenowych VO2+ powoduje 23% zwiększenie tej odległości w stosunku do długości wiązania Zn-O.
0

W przypadku luk cynkowych „wiązanie” między wszystkimi trzema stanami ładunkowymi VZn
, VZn
,
2
VZn
, a atomem tlenu jest o 10% dłuższe od wiązania Zn-O. Lokalna deformacja sieci determinuje

kształt pasma DAP poprzez wpływ na energię defektów i odległość R między nimi, zwłaszcza gdy ich
koncentracja jest wysoka.
Strukturę subtelną żółto-zielonego pasma można opisać za pomocą diagramu konfiguracyjnego.252,
253

Wzbudzenie zlokalizowanego na defekcie elektronu zwiększa dodatkowo deformację sieci

krystalicznej, której relaksacja zachodzi w wyniku emisji fononu lokalnego. Po emisji fotonu
rekombinacyjnego układ emituje kolejny fonon w celu powrotu do wyjściowego stanu równowagi.
Różnica w wartości energii absorbowanej i emitowanej (Eabs>Eem) wynika z przemieszczenia atomów
pod wpływem wzbudzenia. Energia głębokiego defektu silnie zależy od lokalnej deformacji sieci
krystalicznej. Stany wibracyjne głębokiego akceptora mogą być opisane za pomocą zależności

EA  nEloc (Rys. 10.2.10.).

ED

D0

Eg
A0

Eloc
EA

R
Rys. 10.2.10. Schemat przejścia donor-akceptor z zaznaczonymi stanami wibracyjnymi głębokiego akceptora..

Najbardziej intensywna składowa nie musi być linią zero-fononową, ponieważ przemieszczenie się
atomów domieszek spowodowane lokalną deformacją sieci ZnO może prowadzić do zmniejszenia
przekrywania się funkcji falowej elektronu donora i dziury akceptora. W pracach

252, 254

za ZPL

uznano linię najwyżej energetyczną.
Pasmo DAP może być wynikiem przejść optycznych między neutralnymi lukami tlenowymi VO0
o ED=0,19 meV i lukami cynkowymi, których poziom energetyczny (-/2-) znajduje się 0,87 eV
powyżej pasma walencyjnego. Jednoznaczna identyfikacja domieszek nie była niestety możliwa.
Zaangażowane mogą być inne donory, np. wodór i inne akceptory, np. Oi i OZn.
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Podsumowując wyniki przedstawione w rozdziale 10. można stwierdzić, że mikrosłupki ZnO
o sześciokątnym przekroju poprzecznym syntetyzowane na podłożu GaN (Saint Gobain Lumilog)
w optymalnych warunkach wzrostu pełnią rolę mikrownęk optycznych, w których obecność modów
rezonansowych skutkuje wzmocnieniem optycznym emitowanego światła. Generowana w tych
warunkach duża gęstość nośników swobodnych powoduje przejście gazu ekscytonowego w plazmę
elektronowo-dziurową.
Struktura subtelna pasma defektowego mikrosłupków otrzymanych także w optymalnych
warunkach, ale na podłożu GaN firmy Xiamen Powerway Advanced Material jest prawdopodobnie
wynikiem przejść DAP, w których rolę donorów i akceptorów pełnią defekty rodzime (V O i VZn),
jednak ta hipoteza wymaga dalszej weryfikacji.
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11. Osiowe struktury kwantowe.
Niewielki rozmiar nanostruktur skutkuje spadkiem koncentracji defektów strukturalnych w rdzeniu
oraz mniejszymi naprężeniami wynikającymi z mniejszej powierzchni kontaktu z podłożem. Większy
stosunek powierzchnia/objętość ułatwia absorpcję oraz emisję światła. Nanostruktury mogą pełnić rolę
nanownęk rezonansowych, w których zachodzi uwięzienie fotonów i w konsekwencji wzmocnienie
emisji spontanicznej (ang. amplified spontaneous emission) i/lub emisja wymuszona. Podstawowe
cechy epitaksjalnych struktur kwantowych, czyli możliwość modyfikacji szerokości przerwy
energetycznej i kwantyzacja poziomów energetycznych prowadzą do uwięzienia ekscytonów
i uzyskania intensywnej i wąskiej linii emisyjnej o kontrolowanej długości światła. Połączenie tych
cech poprzez wbudowanie w nanostrukturę epitaksjalnej struktury kwantowej umożliwia uzyskanie
polarytonowej akcji laserowej i poszerza zakres zastosowań aplikacyjnych (diody, lasery, tranzystory,
układy scalone z logiką diodową).
Energia wiązania ekscytonów, która w objętościowym ZnO wynosi 60 meV w strukturach
kwantowych ulega zwiększeniu, co zapewnia jeszcze większą stabilność ekscytonów w temperaturze
pokojowej. Linia ekscytonowa ze względu na niewielkie poszerzenie niejednorodne jest zazwyczaj
wąska i w połączeniu z niewysokim progiem ekscytonowej akcji laserowej daje liczne możliwości
zastosowania struktur kwantowych ZnO w optoelektronice.

11.1.

Pojedyncza studnia kwantowa.

MBE jest precyzyjną metodą wzrostu dwuwymiarowych heterostruktur kwantowych ZnO.255 Jednak
w przypadku syntezy nano- i mikro-słupków/drutów ZnO jej możliwości są ograniczone. Wyróżnia
się 2 główne mechanizmy wzrostu nanodrutów za pomocą techniki MBE:


spontaniczne zarodkowanie (np. nanodruty GaN na podłożu SiC256) oraz



wzrost metodą para-ciecz-ciało stałe z użyciem płynnego katalizatora (np. nanodruty ZnTe na
podłożu GaAs257)

i żaden z nich nie jest efektywny w przypadku ZnO. Dlatego, aby wbudować heterostrukturę
kwantową Zn1-xMgxO/ZnO/Zn1-xMgxO w mikrosłupek ZnO proces wzrostu podzielono na 2 etapy:
1. Hydrotermalna synteza mikrosłupków ZnO. Zoptymalizowane warunki wzrostu (pH=7,

cCH3COOH  0,13 M, T=70°C) w połączeniu z wysokiej jakości podłożem GaN otrzymanym za
pomocą techniki epitaksji halogenkowej z fazą parową258 zapewniły niską koncentrację
defektów strukturalnych i zapobiegły propagacji naprężeń z podłoża do mikrosłupków
(potwierdzono przez pomiar dyfrakcji rentgenowskiej).
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2. Homoepitaksjalny wzrost struktury Zn1-xMgxO/ZnO/Zn1-xMgxO umożliwiający otrzymanie
studni kwantowej ZnO o kontrolowanej szerokości i bariery Zn1-xMgxO o kontrolowanym
składzie.
Otrzymana w wyniku opisanego powyżej 2-etapowego procesu wzrostu struktura składa się
z mikrosłupka ZnO, 40 nm warstwy buforowej ZnO, 66 nm bariery Zn1-xMgxO, 4 nm studni ZnO
i bariery Zn1-xMgxO o szerokości 33 nm (Rys. 11.1.1. a). Grubości poszczególnych warstw zostały
wyznaczone w oparciu o szybkość (2 nm/min) i czas wzrostu. Rys. 11.1.1. b ilustruje odpowiadający
strukturze kwantowej diagram struktury elektronowej.
a)

b)

Ev

Ec
EgZnMgO

studnia 4 nm

c

bariera 33 nm
bariera 66 nm
bufor 40 nm

E gZnO

Lw

EgZnMgO

mikrosłupek

E

Rys. 11.1.1. a) Schemat budowy struktury składającej się z hydrotermalnego mikrosłupka z osiową strukturą
kwantową syntetyzowaną za pomocą techniki MBE na jego górnej powierzchni. b) Schematyczny profil
potencjału opisywanej struktury. Rys. oparty na rys. 1. z artykułu 259.

Przed właściwym wzrostem struktury kwantowej podłoże GaN z mikrosłupkami ZnO poddano
działaniu plazmy tlenowej (ang. oxygen plasma pretreatment). W wyniku tego procesu na powierzchni
GaN powstały dwie zdefektowane monowarstwy Ga2O3 (Rys. 11.1.2.) zapobiegające wzrostowi
uporządkowanej struktury kwantowej bezpośrednio na podłożu GaN. Przestrzennie rozdzielczy
pomiar CL nie wykazał emisji charakterystycznej dla heterostruktury Zn1-xMgxO/ZnO/Zn1-xMgxO
w obszarze pomiędzy mikrosłupkami. Plazma tlenowa nie oddziałuje na ZnO, dzięki czemu możliwy

„ZnO”

Ga2O3

podłoże GaN

był efektywny wzrost struktury kwantowej na powierzchni c mikrosłupka.

20 nm

Rys. 11.1.2. Zdjęcie TEM pokazujące warstwę Ga2O3 pomiędzy podłożem GaN, a heterostrukturą ZnO/ZnMgO
o niskim stopniu uporządkowania. Pomiar wykonał prof. Sławomir Kret (IF PAN).
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Brak obrotu podłoża GaN z mikrosłupkami w trakcie wzrostu struktury kwantowej w połączeniu
z kierunkowością wiązki molekularnej i niewielką dyfuzją powierzchniową atomów/molekuł wiązki
doprowadził do wzrostu struktury kwantowej wyłącznie na powierzchni c mikrosłupka bez utworzenia
niepożądanej struktury typu rdzeń-otoczka (Rys. 11.1.3. a) i spowodował wystąpienie tzw. efektu
cienia (ang. shadowing effect) polegającego na nieosadzaniu się syntetyzowanego materiału
w bezpośrednim sąsiedztwie hydrotermalnego mikrosłupka (Rys. 11.1.3. a i b).

Rys. 11.1.3. a) Zdjęcie SEM mikrosłupka ZnO z osiową strukturą kwantową wykonane pod kątem 45°. Struktura
typu rdzeń-otoczka nie powstaje, ścianki boczne mikrosłupka są gładkie. b) Zdjęcie SEM powierzchni
zarastanych mikrosłupków z widocznym efektem cienia. Średnica otrzymanych mikrosłupków mieści się
w zakresie 500 nm-1,5 μm, wysokość 700 nm-2 μm.

Szerokość studni kwantowej wyznaczona z warunków wzrostu (szybkość i czas wzrostu) została
zweryfikowana za pomocą pomiaru TEM. Rys. 11.1.4. pokazuje zdjęcie TEM z pojedynczą 4nanometrową studnią kwantową SQW znajdującą się pomiędzy barierami Zn1-xMgxO o szerokościach
33 i 66 nm. Z obszaru heterostruktury kwantowej zostały zebrane mapy EDX pokazujące rozkład
przestrzenny Zn zlokalizowanego głównie w obszarze studni i bufora oraz Mg zakumulowanego
w barierach.

a)

b)

c)

SQW

SQW

Zn

Mg

SQW

100 nm

Rys. 11.1.4. a) Zdjęcie TEM osiowej struktury kwantowej. Mapy EDX pokazujące przestrzenną lokalizację b)
Zn i c) Mg. Pomiar wykonał prof. Sławomir Kret (IF PAN). Rys. oparty na rys. 2. z artykułu 259.

W celu zoptymalizowania warunków wzbudzania CL wykonano profilowanie energetyczne
struktury przedstawionej na rys. 11.1.1. a. Wg symulacji Monte Carlo146 (Rys. 11.1.5. a)
uwzględniających gęstość badanych materiałów i obecność międzypowierzchni maksymalny sygnał
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CL ze studni kwantowej położonej 33 nm pod górną powierzchnią heterostruktury uzyskuje się
w wyniku wzbudzania wiązką elektronową przyspieszaną napięciem AV o wartości 5 kV. Wynik
symulacji jest zgodny z wynikami pomiarowymi (Rys. 11.1.5. b i c). Najintensywniejszy sygnał CL
z heterostruktury kwantowej rejestrowany jest przy napięciu AV=5 kV, z tego względu taką wartość
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Rys. 11.1.5. a) Symulacja Monte Carlo przedstawiająca zależność intensywności sygnału CL od głębokości
wnikania elektronów przyspieszanych napięciem AV w zakresie od 2 do 20 kV. Zaznaczono położenie studni
kwantowej. b) Porównanie wyników symulacji (czarne kwadraty) z wynikami pomiarowymi (czerwone koła)
pokazuje, że najintensywniejszy sygnał CL ze studni kwantowej uzyskiwany jest przy wzbudzaniu elektronami
o energii 5 keV. Największe teoretyczne i doświadczalne intensywności zostały znormalizowane do 1. c) Wyniki
profilowania energetycznego zrealizowanego poprzez zwiększanie AV od 2 do 20 kV przy zachowaniu stałej
mocy wzbudzania 4 μW. Prąd wiązki zmniejszał się od 2 do 0,2 nA. Najintensywniejszy sygnał CL otrzymano
przy AV=5 kV. Zaznaczono luminescencję przykrawędziową podłoża GaN wzbudzanego przez elektrony
o energii 20 keV. Rys. oparty na rys. 4. z artykułu 259.
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Rys. 11.1.6. a) Widma CL heterostruktury kwantowej na górnej powierzchni mikrosłupka wykonane przy 5
i 300 K. Przesunięcie energii emisji w stronę mniejszych wartości ze wzrostem temperatury wynika ze zwężenia
przerwy energetycznej. Warunki pomiaru: 0,8 nA, 5 kV, siatka 1200 l/mm, szerokość szczelin 0,5 mm.
b) Zależność wartości energii emisji ekscytonowej ze studni od rozmiaru tej studni wyznaczona przy pomocy
symulacji programem Nextnano. Potencjał wiążący studni zależy m.in. od jej szerokości Lw. Takie same
fluktuacje Lw powodują większe fluktuacje potencjału w przypadku węższych studni, dlatego nachylenie funkcji
Eem=f(Lw) jest większe po stronie mniejszych Lw. Przy Lw<3 nm zmniejszanie się energii emisji ze wzrostem Lw
wynika głównie z osłabienia kwantowego efektu rozmiarowego, podczas gdy przy Lw>3 nm zmiana ta wynika
w dużym stopniu z QCSE.260 Rys. oparty na rys. 3. z artykułu 259.

Rys. 11.1.6. a przedstawia widma emisyjne mikrosłupka z SQW wykonane przy 5 i 300 K w takich
samych warunkach wzbudzania. Na podstawie położeń energetycznych 3 linii emisyjnych w widmie
niskotemperaturowym zidentyfikowano ich pochodzenie:


linia o energii 3,35 eV – rekombinacja ekscytonowa (I4) w hydrotermalnym mikrosłupku,



linia o energii 3,60 eV – rekombinacja ekscytonów w barierze Zn1−xMgxO. Wyznaczona na
podstawie

pozycji

energetycznej

linii

przy

wykorzystaniu

zależności

3.5.2.

( E( PL ) ( x )  3, 36  1, 51x ) zawartość magnezu wynosi 16%.


linia o energii 3,38 eV – rekombinacja ekscytonów zlokalizowanych w SQW. Przesunięcie
energii emisji w stronę większych wartości względem emisji z mikrosłupka jest skutkiem
kwantowego efektu rozmiarowego.4,
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Na podstawie położenia energetycznego linii SQW

przy użyciu symulacji programem Nextnano obliczono szerokość studni jako równą 4 nm
(Rys. 11.1.6 b), co jest zgodne z przewidywaniami na podstawie warunków wzrostu.
W obliczeniach wzięto pod uwagę naprężenia w heterostrukturze kwantowej prowadzące do
pojawienia się efektów piezoelektrycznych ( PPE c ) oraz obecność wbudowanego pola
elektrycznego związanego z polaryzacją spontaniczną ( PSP c ). Szerokość połówkowa tej
linii wynosi 18-19 meV. W polarnym ZnO jest to stosunkowo niska wartość i wynika
z niewielkich fluktuacji potencjału wskutek jednorodnej szerokości studni i niskiej
koncentracji defektów.260 Lokalne minima potencjału, w których rekombinują „zamrożone” ze
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względu na niewielką wartość energii termicznej ekscytony mają podobne głębokości.
Niedopasowanie sieciowe między ZnO, a Zn0,84Mg0,16O jest niewielkie (aMgO=3,3726 Å,
aZnO=3,2466 Å262), co minimalizuje naprężenia wpływające na lokalną szerokość przerwy
energetycznej. Na wartość FWHM ma wpływ także rozkład termiczny energii nośników, ich
separacja przestrzenna wzdłuż osi c przez wbudowane pole elektryczne, rozpraszanie na
domieszkach, defektach, podłużnych fononach optycznych i akustycznych.263,
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Trzeba

jednak zaznaczyć, że w polarnym ZnO sprzężenie ekscyton-fonon akustyczny powodowane
głównie przez potencjał deformacyjny jest słabe, a jego rozpatrywanie ma sens jedynie
w niskich temperaturach.
Rys. 11.1.7. przedstawia zależność temperaturową FWHM linii SQW. Zgodnie z wynikami
prac

265, 266

FWHM rośnie podliniowo w niższych temperaturach. Wartość FWHM pozostaje

praktycznie stała do temperatury ∼75 K, co oznacza, że ulegające relaksacji ekscytony, które
dzięki wzrostowi energii termicznej mogą przebywać większe odległości, nie znajdują na swej
drodze głębszych minimów potencjału, co potwierdza jego niewielkie fluktuacje. Powyżej 150
K wzrost FWHM jest gwałtowny, co wynika z efektów termicznych. Do wartości FWHM
wyekstrahowanych z widm CL dopasowano funkcję opisującą mechanizm poszerzenia linii
emisyjnej:263, 264

FWHM (T )   niejedn 

 LO
  zan exp(- Eloc kBT ),
exp( ELO k BT ) -1

(11.1.1.)

gdzie:  niejedn – poszerzenie niejednorodne wywołane głównie fluktuacjami szerokości studni,
oddziaływaniami ekscyton-ekscyton i ekscyton-nośnik swobodny, LO – wkład rozpraszania
nośników na podłużnych fononach optycznych (ELO=72 meV),  zan – wkład rozpraszania
nośników na domieszkach i defektach, Eloc=13,1 meV przy założeniu, że atomy wodoru są
główną domieszką.
Dopasowanie funkcji opisanej równaniem 11.1.1. do wyników pomiarowych dało następujące
wartości parametrów:  niejedn =19,1 meV, LO =1042,5 meV,  zan =7,5 meV. Jak widać,
największy wkład w poszerzenie spektralne linii SQW ma rozpraszanie na podłużnych
fononach optycznych. W temperaturze poniżej 100 K rozpraszanie nieelastyczne na fononach
jest zaniedbywalne, jednak ze wzrostem temperatury wydajność przejść optycznych z
udziałem fononów wzrasta przyczyniając się do zwiększenia FWHM. Wkład od rozpraszania
na domieszkach i defektach jest niewielki, co potwierdza niską koncentrację defektów i
wysoki stopień uporządkowania sieci krystalicznej SQW. Przyczynia się do tego także
niewielka penetracja bariery otaczającej 4 nm studnię przez funkcję falową ekscytonu (Rys.
11.1.8.), którego promień Bohra wynosi 1,8 nm. Domieszki i defekty bariery nie mają więc
większego wpływu na FWHM linii SQW.
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Rys. 11.1.7. Zależność FWHM=f(T). FWHM wyznaczono z widm CL w wyniku dopasowania funkcji Gaussa
metodą drugiej pochodnej. Zaznaczono wkłady poszczególnych mechanizmów w poszerzenie spektralne linii
SQW o energii 3,38 eV.
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Rys. 11.1.8. Profile potencjału 4 nm studni kwantowej ZnO umieszczonej między dwiema barierami
Zn0,84Mg0,16O o grubości 33 nm. Po lewej: Profil pasm energetycznych i funkcje falowe nośników bez
uwzględnienia wpływu wbudowanego pola elektrycznego. Po prawej: Profil pasm energetycznych i funkcje
falowe nośników z uwzględnieniem wpływu wbudowanego pola elektrycznego powodującego wygięcie pasm
i separację przestrzenną nośników. Symulacje wykonano za pomocą oprogramowania Nextnano dla
ΔEc/ΔEv=0,65/0,35.54

Wg symulacji Nextnano energia wiązania ekscytonu Eex wynosi 76,1 meV z uwzględnieniem i 80,3
meV bez uwzględnienia wbudowanego pola elektrycznego. Różnica w wartości jest skutkiem
wygięcia pasm i zmniejszenia energii emisji w polarnej QW pod wpływem wbudowanego pola
elektrycznego. W objętościowym ZnO energia wiązania ekscytonu Eex=60 meV, przez co
prawdopodobieństwo rozpadu tego ekscytonu w wyniku absorpcji fononu o ELO=72 meV
w następstwie oddziaływań Frӧhlicha jest wysokie. Podwyższona względem materiału objętościowego
Eex zapewnia większą stabilność ekscytonu poprzez zmniejszenie siły sprzężenia ekscyton-fonon.265 267
W widmie nie obserwuje się replik fononowych SQW-LO, a wpływ rozpraszania na fononach LO
w niskich temperaturach (Rys. 11.1.7.) jest niewielki. O stabilności ekscytonów w SQW m.in.
względem rozproszeń na fononach świadczy silna emisja ekscytonowa w temperaturze pokojowej
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(Rys. 11.1.6. a). Termiczna stabilność ekscytonu zależy od stosunku energii wiązania ekscytonu Eex do
energii podłużnego fononu optycznego ELO i siły sprzężenia ekscyton-fonon.268 Powolne gaszenie
emisji SQW ze wzrostem temperatury sugeruje także wysoki stopień uporządkowania struktury
krystalicznej studni kwantowej i niską koncentrację defektów na międzypowierzchniach.
Rozseparowanie spektralne linii ekscytonowych mikrosłupka i SQW oraz wysoka intensywność linii
ekscytonowej SQW w 300 K sugerują silny potencjał wiążący studni, który uniemożliwia ekscytonom
zlokalizowanym termiczną dysocjację i/lub ucieczkę ze studni.269
Brak fluktuacji potencjału wynikający z kształtu zależności FWHM=f(T) (Rys. 11.1.7.) został
potwierdzony przez kształt zależności energii emisji ekscytonowej ze SQW od temperatury ESQW=f(T)
(Rys. 11.1.9.) odzwierciedlający zmniejszanie się szerokości przerwy energetycznej ze wzrostem
temperatury. Brak charakterystycznego kształtu zależności ESQW=f(T) zw. „S-shape” świadczy o braku
lokalnych fluktuacji potencjału w następstwie jednorodnej szerokości studni kwantowej. Fluktuacje
szerokości studni powodują fluktuacje wartości energii emisji wskutek kwantowego efektu
rozmiarowego. Fluktuacje potencjału bariery mogą wynikać z jej niejednorodnego składu, który
wpływa na wysokość bariery i nieciągłość pasm energetycznych (zależności 3.5.3. i 3.5.4.).
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Rys. 11.1.9. Zależność położenia energetycznego linii ekscytonowych SQW i bariery od temperatury. Warunki
pomiaru jak na rys. 11.1.6. a. Zaznaczono błędy pomiarowe wynikające z rozdzielczości spektralnej układu
optycznego.

Wyniki skanu liniowego CL wykonanego wzdłuż osi c mikrosłupka z osiową heterostrukturą
Zn0,84Mg0,16O/ZnO/Zn0,84Mg0,16O na górnej powierzchni umożliwiły wyznaczenie długości drogi
dyfuzji nośników. Jak widać na rys. 11.1.10. a emisja o energii 3,38 eV nie jest zlokalizowana
przestrzennie jedynie w obszarze studni (33 nm pod powierzchnią (Rys. 11.1.1. a)), ale jest
stosunkowo intensywna nawet do około 300 nm pod powierzchnią. Głównymi czynnikami
przyczyniającymi się do ograniczenia rozdzielczości przestrzennej CL są:
1. Rozpraszanie elektronów wiązki w wyniku elastycznych i nieelastycznych zderzeń z siecią
krystaliczną badanego materiału. Może być ono zilustrowane za pomocą symulacji Monte
Carlo: 70% sygnału CL przy wzbudzaniu elektronami przyspieszanymi AV o wartości 5 kV
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emitowane jest z obszaru o średnicy około 20 nm. Intensywność emisji maleje gwałtownie ze
wzrostem odległości od punktu wniknięcia elektronów pierwotnych (Rys. 7.1.1.3. b). Efekt
ten nie ma więc większego wpływu na rozdzielczość przestrzenną metody.
2. Dyfuzja nośników od miejsca kreacji do miejsca rekombinacji. Na podstawie skanu liniowego
(Rys. 11.1.10. a) długość drogi dyfuzji nośników mniejszościowych została określona na 280
nm, co jest zgodne z wynikami otrzymanymi w pracy 158.
Złożenie map monochromatycznych 3 głównych emisji o energiach 3,35 eV (mikrosłupek), 3,38 eV
(SQW) i 3,60 eV (bariera) zilustrowane na rys. 11.1.10. b potwierdza powstanie osiowej
heterostruktury kwantowej na górnej powierzchni mikrosłupka bez utworzenia niepożądanej struktury
typu rdzeń-powłoka.
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Rys. 11.1.10. a) Skan liniowy CL wykonany wzdłuż osi c mikrosłupka ZnO z osiową heterostrukturą
Zn0,84Mg0,16O/ZnO/Zn0,84Mg0,16O z widocznymi 3 głównymi liniami emisyjnymi: 3,35 eV (D 0X z mikrosłupka),
3,38 eV (emisja ekscytonowa z SQW) oraz 3,60 eV (emisja ekscytonowa z bariery). Warunki pomiaru: 0,8 nA, 5
kV, siatka 1200 l/mm, szczelina 0,5 mm. Symulacje Monte Carlo pokazały, że w przypadku wzbudzania
elektronami o AV=5 kV około 70% sygnału CL emitowane jest z obszaru o średnicy 20 nm od punktu
wniknięcia elektronów w strukturę. b) Mapa monochromatyczna CL mikrosłupka ZnO z heterostrukturą
kwantową z nałożonymi 3 emisjami o energiach: 3,35 eV (kolor niebieski), 3,38 eV (kolor czerwony) i 3,60 eV
(kolor zielony). Emisja z heterostruktury jest najintensywniejsza w górnej części struktury, co potwierdza
utworzenie osiowej struktury kwantowej i brak struktury typu rdzeń-powłoka. Pomiary wykonano po
przeniesieniu mikrosłupków z oryginalnego podłoża GaN na miedzianą siatkę pokrytą błonką węglową.
Warunki pomiaru: 0,8 nA, 5 kV, siatka 300 l/mm, szczelina 0,2 mm. Modyfikacja rys. 5. z publikacji 259.

Na rys. 11.1.11. przedstawiono widma mikrofotoluminecencji μ-PL mikrosłupka bez heterostruktury
kwantowej i dwóch mikrosłupków o średnicach D równych 2 i 30 μm z osiową heterostrukturą
Zn0,84Mg0,16O/ZnO/Zn0,84Mg0,16O. Widmo mikrosłupka bez struktury kwantowej zawiera jedną linię
emisyjną o energii 3,36 eV (D0X) charakterystyczną dla objętościowego ZnO. Widmo mikrosłupka
o D=2 μm składa się z linii o energiach typowych dla osiowej heterostruktury Zn0,84Mg0,16O/
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ZnO/Zn0,84Mg0,16O o LSQW=4 nm widocznych wcześniej w pomiarach CL. Natomiast w przypadku
widma mikrosłupka o D=30 μm obserwuje się silne sprzężenie ekscyton-fonon, zarówno w SQW,
której linia ekscytonowa ma 4 repliki fononowe (energia separacji ∼72 meV), jak i barierze (X-1LO).
W heterostrukturach kwantowych oddziaływanie ekscyton-fonon jest modyfikowane przez obecność
międzypowierzchni, na której zlokalizowane są fonony powierzchniowe (ang. interface phonons)
i która odpowiada za uwięzienie podłużnych fononów optycznych w studni (ang. confinedlongitudinal optical phonons) i barierze (ang. half-space phonons). Ponadto większa powierzchnia
kontaktu warstw tworzących heterostrukturę może przyczyniać się do wzrostu naprężeń i nasilenia
efektu polaryzacji piezoelektrycznej, a zgromadzony na międzypowierzchniach ładunek do wzrostu
efektu polaryzacji spontanicznej. Konsekwencją zwiększenia pola elektrycznego jest osłabienie
oddziaływań kulombowskich między elektronami i dziurami, ich przestrzenna separacja, czyli
zmniejszenie przekrywania funkcji falowych. Wzrost odległości między rekombinującymi nośnikami
prowadzi do zwiększenia siły sprzężenia ekscyton-fonon.189, 270 1. replika fononowa linii ekscytonowej
SQW ma wyższą intensywność od linii ZPL, co wynika ze spadku stabilności ekscytonu wobec
rozproszeń na fononach w następstwie wzrostu sprzężenia ekscyton-fonon. Zwiększenie pola
elektrycznego powinno skutkować wygięciem pasm i przesunięciem Eem

SQW

w stronę mniejszych

wartości (QCSE). Obserwowany brak przesunięcia (Eem ze studni na mikrosłupku o D=30 μm wynosi
tak samo jak w przypadku mikrosłupka o D=1,5 μm 3,38 eV) może być następstwem małego rozmiaru
i małej głębokości (x=16%) studni, w której wygięcie pasm przez pole elektryczne i głębokość
powstałej trójkątnej studni potencjału są niewielkie. Separacja przestrzenna nośników skutkująca
zwiększeniem sprzężenia ekscyton-fonon zachodzi prawdopodobnie w płaszczyźnie studni. Wg pracy
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w studniach o Lw=0,7-3,8 nm wygięcie pasm wynikające z obecności pola elektrycznego jest

pomijalnie małe. Wg symulacji Nextnano różnica w wartości energii wiązania ekscytonu z i bez
uwzględnienia pola elektrycznego w studni o Lw=4 nm wynosi 4,2 meV.
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Rys. 11.1.11. Niskotemperaturowe (8 K) widma μ-PL mikrosłupka z i bez osiowej heterostruktury kwantowej
przy wzbudzaniu laserem He-Cd o λ=325 nm (3,81 eV). Rozdzielczość przestrzenna wynosi 1 μm, rozdzielczość
spektralna 0,1 meV (siatka dyfrakcyjna 2400 l/mm). Światło o energii 3,81 eV ulega w ZnO absorpcji na drodze
150-200 nm,272 co umożliwia rejestrację sygnału ze wszystkich warstw tworzących heterostrukturę. Pomiar
wykonał dr hab. Jan Suffczyński (UW). Rys. oparty na rys. 6. z publikacji 259.

11.2.

Wielostudnia.

Rozwiązania technologiczne opisane w podrozdziale 11.1. wykorzystano do wzrostu osiowych
wielostudni kwantowych o bardziej zaawansowanej strukturze. Na rys. 11.2.1. przedstawiono schemat
syntetyzowanej w pierwszej kolejności po SQW podwójnej studni kwantowej (ang. double quantum
well – DQW) nałożony na wyniki symulacji Monte Carlo heterostruktury kwantowej składającej się
z DQW i bariery Zn0,89Mg0,11O. Wykonane w celu zoptymalizowania warunków wzbudzania
symulacje pokazują, że maksymalny sygnał ze studni o Lw=12 nm położonej 20 nm pod powierzchnią
zostanie zarejestrowany przy wzbudzaniu wiązką o AV=3 kV, w przypadku studni o Lw=2 nm
położonej 42 nm pod powierzchnią należy użyć AV=5 kV. Widma CL tej samej heterostruktury przy
wzbudzaniu AV=3 i 5 kV przedstawiono na rys.11.2.2. Widoczne są spodziewane różnice w stosunku
intensywności poszczególnych linii emisyjnych, natomiast ich pozycje energetyczne są w obu
pomiarach takie same. Z położenia energetycznego linii ekscytonowej bariery przy pomocy zależności
3.5.2. obliczono zawartość magnezu w barierach x=11%. Położenia energetyczne linii ekscytonowych
studni posłużyły do wyznaczenia przy użyciu oprogramowania Nextnano szerokości studni
wynoszących Lw=1,7 nm (Eem=3,43 eV) i 12 nm (Eem=3,26 eV). FWHM linii emisyjnej studni
o Lw=1,7 i 12 nm wynoszą odpowiednio 17 i 13 meV, co świadczy o niewielkich fluktuacjach
potencjału wskutek jednorodnej szerokości studni i niskiej koncentracji defektów. Większa FWHM
linii emisyjnej węższej studni wynika z większego niż w przypadku szerszej studni wpływu fluktuacji
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szerokości studni na jej potencjał wiążący. W konsekwencji nawet niewielkie fluktuacje szerokości
wąskiej studni mogą powodować znaczne fluktuacje potencjału i przyczyniać się do zwiększenia
FWHM. Poza tym, penetracja bariery przez funkcję falową ekscytonu zlokalizowanego w studni jest
większa w przypadku węższej studni, przez co koncentracja defektów w barierze ma w tym wypadku
wpływ na FWHM linii QW. Szerokości połówkowe linii studni tworzących DQW są mniejsze niż
SQW opisywanej w podrozdziale 11.1. (FWHMSQW=18-19 meV), co może mieć związek
z mniejszymi naprężeniami (słabszy efekt piezoelektryczny) wynikającymi z mniejszego
niedopasowania sieciowego między ZnO, a Zn0,89Mg0,11O (poprzednio Zn0,84Mg0,16O).
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Rys. 11.2.1. Symulacja Monte Carlo przedstawiająca zależność intensywności sygnału CL od głębokości
wnikania elektronów przyspieszanych napięciem AV w zakresie od 3 do 15 kV w DQW ZnO/Zn 0,89Mg0,11O.
Nałożono schemat syntetyzowanej DQW.
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Rys. 11.2.2. a) Niskotemperaturowe widma CL heterostruktury kwantowej składającej się z 2 studni
kwantowych na powierzchni c mikrosłupka wykonane przy AV=3 kV (czarna linia) i 5 kV (czerwona linia).
Moc wzbudzania wynosiła w obydwu przypadkach 4 μW (prąd wiązki Ib odpowiednio 1,3 i 0,8 nA). Siatka
dyfrakcyjna 1200 l/mm, szczelina 0,5 mm. b) Zależność energii emisji ekscytonowej ze studni od rozmiaru tej
studni wyznaczona za pomocą symulacji Nextnano dla struktury ZnO/Zn 0,89Mg0,11O.
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Mapy monochromatyczne CL wykonane dla energii charakterystycznych dla opisywanej struktury
(Rys. 11.2.3.) potwierdziły powstanie osiowej DQW bez utworzenia niepożądanej struktury typu
rdzeń-otoczka (brak obrotu podłoża w trakcie wzrostu). Heterostruktura kwantowa nie powstaje też
bezpośrednio na podłożu GaN (plazma tlenowa zastosowana przed wzrostem właściwym).

Rys. 11.2.3. Mapy monochromatyczne CL ilustrujące przestrzenny rozkład luminescencji składowych struktury.
Kolorowa mapa przedstawia nałożenie emisji DQW (3,26 i 3,43 eV) i mikrosłupka/bufora (3,36 eV)
z pominięciem emisji z bariery (3,53 eV) w celu zachowania przejrzystości obrazu. Nie obserwuje się struktury
typu rdzeń-otoczka ani heterostruktury bezpośrednio na podłożu GaN. Warunki pomiaru jak na rys. 11.1.10. b.

Po udanym wzroście DQW przeprowadzono wzrost wielostudni składającej się z 3 studni
rozdzielonych 7 nm barierami Zn1-xMgxO. Jej schemat nałożony na symulacje Monte Carlo oraz
widmo CL pokazano na rys. 11.2.4. Z położenia energetycznego linii ekscytonowej bariery (3,53 eV)
w widmie CL przy pomocy zależności 3.5.2. wyznaczono zawartość magnezu x=11%. Położenia
energetyczne linii ekscytonowych studni posłużyły do wyznaczenia szerokości studni wynoszących 3
nm (Eem=3,38 eV), 4 nm (Eem=3,36 eV) i 5,2 nm (Eem=3,34 eV) (na podstawie rys. 11.2.2. b).
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Rys. 11.2.4. Schemat struktury i niskotemperaturowe widmo CL heterostruktury kwantowej składającej się z 3
studni kwantowych na powierzchni c mikrosłupka. Ze względu na położenie QW ∼150 nm pod powierzchnią
struktury widmo zarejestrowano przy AV=10 kV. Moc wzbudzania wynosiła jak w pozostałych strukturach 4
μW (Ib=0,4 nA). FWHM linii emisyjnych wyznaczono za pomocą dopasowania funkcji Gaussa metodą
odwróconej drugiej pochodnej. Siatka dyfrakcyjna 1200 l/mm, szczelina 0,5 mm.

Szerokości połówkowe linii emisyjnych wyznaczone za pomocą dopasowania funkcji Gaussa wynoszą
16 meV (Lw=3 nm), 20 meV (Lw=4 nm) i 23 meV (Lw=5,2 nm). Niewielki wzrost FWHM ze
zwiększaniem się szerokości studni wynika prawdopodobnie z mniejszej energii wiązania ekscytonu
Eex w szerszych studniach wskutek kwantowego efektu rozmiarowego i silniejszego ekranowania
oddziaływań kulombowskich między nośnikami przez wzbudzane fonony (dynamiczny charakter
oddziaływania ekscyton-fonon). Niewielka przy wzięciu pod uwagę wbudowanego pola elektrycznego
FWHM świadczy o jednorodnej szerokości studni i niewielkiej koncentracji defektów.
Jednorodny rozkład emisji ze studni widoczny na mapach monochromatycznych powierzchni c
heterostruktury (Rys. 11.2.5.) potwierdza niewielkie fluktuacje szerokości studni i niewielką
koncentrację defektów.

Rys. 11.2.5. Mapy monochromatyczne CL powierzchni c heterostruktury wykonane dla energii 3,34 eV (QW
o Lw=5,2 nm), 3,38 eV (QW o Lw=3 nm) oraz 3,53 eV (bariera). Rozkład luminescencji o energii 3,36 eV jest
taki sam jak 3,38 eV. Warunki pomiaru jak na rys. 11.1.10. b.

Mapy monochromatyczne CL powierzchni m mikrosłupków (Rys. 11.2.6.) potwierdzają utworzenie
osiowej heterostruktury na powierzchni c mikrosłupka bez wzrostu struktury typu rdzeń-otoczka.
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Rys. 11.2.6. Mapy monochromatyczne CL ilustrujące rozkład luminescencji ze studni o różnych szerokościach
(3,34, 3,36 i 3,37 eV) oraz bariery (3,53 eV). Brak struktury typu rdzeń-otoczka. Warunki pomiaru jak na rys.
11.1.10. b.

Rys. 11.2.7. przedstawia widmo CL osiowej heterostruktury składającej się z 3 studni kwantowych
rozdzielonych 10 nm barierami Zn1-xMgxO. Wyznaczone z położeń energetycznych linii
ekscytonowych bariery i studni zawartość magnezu w barierach i szerokości studni wynoszą
odpowiednio x=16% oraz Lw=1,4 nm (Eem=3,48 eV), 4 nm (Eem =3,38 eV) i 7,2 nm (Eem =3,32 eV).
W widmie widać 2 repliki fononowe linii ekscytonowej studni o Lw=7,2 nm o energiach 3,25 eV
(1LO) i 3,18 eV (2LO). Silne sprzężenie ekscyton-fonon w najszerszej studni wynika z faktu, że
energia wiązania zlokalizowanego w niej ekscytonu jest mniejsza od ELO (wg symulacji Nextnano
Eex=67,2 meV), co skutkuje niewielką stabilnością ekscytonu względem rozproszeń na fononach.
Ponadto pole elektryczne ma większy wpływ na stabilność ekscytonów w szerszych studniach,
w których wygięcie pasm prowadzi do powstania szerokiej trójkątnej studni potencjału separującej
przestrzennie elektrony i dziury. Mapy monochromatyczne (Rys. 11.2.8.) potwierdzają wzrost
heterostruktury kwantowej na powierzchni c mikrosłupka.
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Rys. 11.2.7. Widmo CL heterostruktury kwantowej składającej się z 3 studni kwantowych o energiach emisji
3,32, 3,38 i 3,48 eV na powierzchni c mikrosłupka. Linia emisyjna o energii 3,35 eV (3,60 eV) jest wynikiem
rekombinacji ekscytonowej w mikrosłupku/buforze ZnO (barierze Zn0,84Mg0,16O). Zaznaczono 2 repliki
fononowe linii emisyjnej o energii 3,32 eV. Warunki pomiaru jak na rys. 11.1.6. a.
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Rys. 11.2.8. Mapy monochromatyczne CL wykonane dla składowych heterostruktury kwantowej składającej się
z 3 QW i bariery ZnO/Zn0,84Mg0,16O ilustrujące rozkład luminescencji ze studni o różnych szerokościach (3,32,
3,38 i 3,48 eV), bariery (3,60 eV) oraz bufora/mikrosłupka (3,35 eV). Kolorowa mapa przedstawia nałożenie
emisji ze studni o Lw=1,4 nm i bariery. Nie obserwuje się postawania struktury typu rdzeń-otoczka ani wzrostu
heterostruktury bezpośrednio na podłożu GaN. Warunki pomiaru jak na rys. 11.1.10. b.

Rys. 11.2.9. przedstawia porównanie energii emisji ekscytonowych ze studni kwantowych pomiędzy
barierami Zn0,89Mg0,11O i Zn0,84Mg0,16O obliczonych w programie Nextnano. Stabilność ekscytonów
zlokalizowanych w głębszej studni potencjału (większy skład procentowy magnezu w barierach) jest
większa ze względu na silniejszy kwantowy efekt rozmiarowy, większy potencjał wiążący studni
i osłabienie oddziaływania z fononami. Zwiększenie zawartości magnezu w barierze powoduje wzrost
energii wiązania ekscytonu Eex, co oznacza silniejszą lokalizację nośników w studni i większą energię
emisji ekscytonowej.
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Rys. 11.2.9. Porównanie energii emisji ekscytonowych z dwóch studni znajdujących się między barierami
ZnO/Zn0,89Mg0,11O (czerwone kwadraty) i ZnO/Zn0,84Mg0,16O (czarne kwadraty). Wartości obliczone
w programie Nextnano.

Podsumowując wyniki przedstawione w rozdziale 11.:
1. Zastosowanie dwuetapowej metody wzrostu umożliwiło otrzymanie osiowych heterostruktur
kwantowych na górnej powierzchni hydrotermalnych mikrosłupków.
2. W wyniku użycia opisanych rozwiązań technologicznych uniknięto wzrostu struktury typu
rdzeń-powłoka oraz heterostruktury kwantowej bezpośrednio na podłożu GaN.
3. Symulacje Monte Carlo ułatwiają optymalizację warunków wzbudzania w CL.
4. Kwantowy efekt rozmiarowy manifestował się wyraźnie w zależności energii emisji Eem ze
studni od jej szerokości Lw.
5. Skan liniowy CL wzdłuż osi c heterostruktury kwantowej składającej się z SQW i bariery
Zn0,84Mg0,16O umożliwił wyznaczenie drogi dyfuzji nośników mniejszościowych – 280 nm.
6. FWHM linii emisyjnej studni zależy od fluktuacji jej szerokości, fluktuacji składu bariery,
wpływu wbudowanego pola elektrycznego, siły sprzężenia ekscytonu z fononami optycznymi
(i w niewielkim stopniu z akustycznymi), koncentracji domieszek i defektów oraz od stopnia
penetracji bariery przez funkcję falową zlokalizowanego w studni ekscytonu.
7. Ze wzrostem Lw rośnie siła sprzężenia ekscyton-fonon wskutek zmniejszenia energii wiązania
ekscytonu Eex, mniejszego stosunku Eex/ELO oraz większego wpływu wbudowanego pola
elektrycznego separującego przestrzennie elektrony.
8. Interesujące jest, że sprzężenie ekscyton-fonon (2 repliki fononowe) zaobserwowano
w głębszej i węższej studni potencjału x=16%, Lw=7,2 nm (Rys. 11.2.7.), a ekscytony
związane w płytszej i szerszej studni x=11%, Lw=12 nm nie absorbowały fononów optycznych
(Rys. 11.2.2.), pomimo że stabilność ekscytonów powinna być większa w głębszych
i węższych studniach m.in. ze względu na zredukowane oddziaływania z fononami. Zjawisko
wymaga dalszych badań.
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Wnioski końcowe
Na podstawie przeprowadzonych procesów wzrostu hydrotermalnego dla różnych parametrów
początkowych (pH roztworu reakcyjnego, stężenie dwuwodnego octanu cynku, temperatura procesu)
potwierdzono, że strukturalne i optyczne właściwości mikrosłupków mogą być modyfikowane
poprzez zmianę warunków wzrostu. Wyniki pomiarów lokalnych właściwości optycznych pokazały,
że ze wzrostem pH roztworu reakcyjnego maleje stosunek intensywności luminescencji
przykrawędziowej do defektowej, co sugeruje spadek jakości krystalicznej mikrosłupków. Ze
wzrostem pH maleje także koncentracja nośników swobodnych, która jest bezpośrednio związana
z koncentracją płytkich donorów, czyli atomów wodoru. Obserwowany spadek wynika z niższego
stężenia jonów wodorowych w roztworze o wyższym pH ( pH=  log[ H  ] ). Wysoka koncentracja
zjonizowanych donorów w mikrosłupkach syntetyzowanych przy najniższym pH wynoszącym 6,75
przyczynia

się

do

powstania

w charakterystycznym kształcie

lokalnych

fluktuacji

zależności energii

potencjału

manifestujących

emisji ekscytonowej

się

od temperatury,

a koncentracja nośników swobodnych bliska gęstości Motta skutkuje renormalizacją przerwy
energetycznej i przesunięciem energii emisji ekscytonowej w temperaturze pokojowej w stronę
wartości mniejszych niż wynikające z temperaturowego zwężenia przerwy energetycznej.
Najważniejszym

wynikiem

badań

nad

określeniem

zależności

pomiędzy

właściwościami

mikrosłupków, a warunkami wzrostu hydrotermalnego było wyznaczenie optymalnych warunków,
przy których koncentracja defektów strukturalnych i centrów rekombinacji niepromienistej jest
minimalna i które umożliwiają syntezę mikrosłupków o wysokiej jakości krystalicznej: pH=7, stężenie
prekursora cynku równe 0,13 M i T=70°C.
W wyniku wygrzewania mikrosłupków w różnych temperaturach i atmosferach zbadano wpływ
warunków wygrzewania na procesy usuwania i tworzenia rodzimych defektów punktowych oraz
wbudowywania się obcych domieszek. Zauważono, że wygrzewanie w temperaturze 800°C powoduje
większe zmiany w strukturze krystalicznej ZnO niż w 400°C, co wynika z większej energii
kinetycznej atomów sieci w wyższej temperaturze. Wygrzewanie w atmosferze tlenowej wprowadza
jony tlenu między węzły sieci ZnO i jednocześnie usuwa jony cynku z pozycji węzłowych prowadząc
do wzrostu intensywności zarówno żółtej (Oi), jak i zielonej (VZn) luminescencji. Wygrzewanie
w atmosferze azotowej skutkuje wydyfundowywaniem jonów tlenu z pozycji międzywęzłowych
i w konsekwencji spadkiem intensywności żółtej luminescencji. W przypadku mikrosłupków
syntetyzowanych w roztworze o pH=7,75 charakteryzujących się małą średnicą (duży stosunek
powierzchnia/objętość) wygrzewanych w 800°C w atmosferze azotowej atomy azotu z atmosfery
wygrzewania wbudowały się prawdopodobnie w strukturę krystaliczną ZnO dając w widmie CL linię
emisyjną A0X. W ramach określania wpływu warunków wygrzewania na strukturę i luminescencję
mikrosłupków wyznaczono optymalne warunki wygrzewania zapewniające wysoką jakość
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krystaliczną analizowanych mikrosłupków z minimalną koncentracją defektów strukturalnych
i centrów rekombinacji niepromienistej: temperatura 400°C, atmosfera azotowa.
Mikrosłupki syntetyzowane w optymalnych warunkach wzrostu na podłożu GaN (Saint Gobain
Lumilog) pełnią rolę mikrownęk rezonansowych dla poprzecznych modów galerii szeptów.
Zaobserwowano w nich wzmocnienie emisji spontanicznej (ang. amplified spontaneous emission)
i przejście gazu ekscytonowego w plazmę elektronowo-dziurową.
Mikrosłupki otrzymane w tych samych warunkach wzrostu, ale na innym podłożu (GaN firmy
Xiamen Powerway Advanced Material) wykazują intensywną luminescencję defektową ze strukturą
subtelną żółto-zielonego pasma. Wynika ona najprawdopodobniej z wysokiej koncentracji rodzimych
defektów punktowych o charakterze donorowym i akceptorowym uczestniczących w przejściu DAP.
Opracowanie dwuetapowej metody wzrostu pozwoliło na wbudowanie zaawansowanych
heterostruktur kwantowych ZnO/Zn1-xMgxO w mikrosłupki ZnO umożliwiając połączenie ich
właściwości: minimalnych naprężeń wynikających z małej powierzchni kontaktu z podłożem,
możliwości sterowania rodzajem i koncentracją defektów w wyniku odpowiedniego doboru warunków
wzrostu i wygrzewania, zdolności do wzmocnienia optycznego modów rezonansowych (mikrosłupki)
z możliwością kontroli długości emitowanego światła w wyniku modyfikacji szerokości przerwy
energetycznej i uzyskania intensywnej luminescencji wskutek kwantyzacji poziomów energetycznych
(studnie kwantowe).
Podsumowując, w ramach realizacji celów pracy zbadano wpływ parametrów wzrostu
i wygrzewania na strukturalne i optyczne właściwości mikrosłupków ZnO. Analiza wyników
pomiarowych umożliwiła weryfikację tezy traktującej o możliwości kontrolowania właściwości tych
mikrosłupków poprzez zmianę warunków, w jakich są syntetyzowane i wygrzewane. Po otrzymaniu
mikrosłupków o właściwościach zdefiniowanych przez dobór optymalnych warunków wzrostu, czyli
o niskiej koncentracji defektów, intensywnej emisji ekscytonowej i zdolności do generowania
i wzmacniania modów rezonansowych, zsyntetyzowano i scharakteryzowano strukturalnie i optycznie
osiowe heterostruktury kwantowe ZnO/Zn1-xMgxO na powierzchni c mikrosłupków ZnO, przez co
zrealizowano drugie wyznaczone w tej pracy zadanie.
W planach jest utworzenie struktury laserowej ZnO/Zn1-xMgxO składającej się z sekwencji warstw:
okładka Zn1-xMgxO o wyższej zawartości Mg, falowód dolny Zn1-yMgyO o niższej zawartości Mg,
5 studni kwantowych ZnO, falowód górny Zn1-yMgyO, okładka górna Zn1-xMgxO o wyższej zawartości
Mg na powierzchni c mikrosłupka ZnO. Zdolność mikrosłupków do pełnienia funkcji mikrownęk
optycznych wzmacniających poprzeczne mody rezonansowe w połączeniu z większą energią wiązania
ekscytonów w studniach kwantowych, które w tych warunkach są stabilne nawet przy koncentracji
nośników powyżej gęstości Motta może prowadzić do sprzężenia dwóch oscylatorów, fotonu
i ekscytonu, czyli utworzenia polarytonu. W reżimie silnego sprzężenia modu rezonansowego
z ekscytonami może zajść emisja polarytonowa o niskim ze względu na bozonowy charakter
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polarytonów progu laserowania. Podjęto już próby syntezy opisanej powyżej struktury, jednak nie
przyniosły one oczekiwanych rezultatów i nie zaobserwowano akcji laserowej. Prace nad tematem
trwają.
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