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1. Wstęp i cel rozprawy 
 

W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost zainteresowania ZnO, który 

jako półprzewodnik o szerokiej przerwie energetycznej rzędu 3.4 eV jest ważnym 

materiałem dla zastosowań w emiterach oraz detektorach światła niebieskiego i 

ultrafioletowego. ZnO wyróżnia się dużą energią wiązania ekscytonu (60 meV), która 

zwiększa wydajność ultrafioletowej luminescencji w temperaturze pokojowej. Dzięki 

temu, w dziedzinie zastosowań w tzw. UV-niebieskiej elektronice, ZnO może 

konkurować z takim materiałem jak GaN, dla którego energia wiązania ekscytonu 

wynosi jedynie 25 meV. Niezależnie od znaczenia w dziedzinie optoelektroniki ze 

względu na wysoką koncentrację elektronów ZnO jest ważnym materiałem do 

wytwarzania kontaktów, stosowanych w tzw. przezroczystej elektronice. ZnO posiada 

również unikalne właściwości fizykochemiczne oraz wykazuje niską toksyczność, co 

zwiększa pole zastosowań tego materiału w przyrządach półprzewodnikowych np. w 

sensorach chemicznych czy biologicznych. Co więcej, w momencie podjęcia 

opisywanych w niniejszej rozprawie badań na podstawie rozlicznych doniesień 

literaturowych uważano, że ZnO domieszkowany jonami wybranych metali 

przejściowych, takich jak np. Co czy Mn może być ferromagnetykiem w temperaturze 

pokojowej, co ma ogromne znaczenie dla zastosowań w elektronice opartej na spinie. 

Ważnym problemem do rozwiązania utrudniającym szereg zastosowań pozostaje 

efektywne domieszkowanie ZnO na typ p, dlatego też wciąż poszukuje się nowych idei 

czy metod prowadzących do uzyskania takiego materiału.  

Z drugiej strony na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się również szerokie 

zainteresowanie strukturami quasi-jednowymiarowymi o średnicach od kilku do 

kilkudziesięciu nanometrów i długościach rzędu mikrometrów tzw. nanodrutami. 

Nanodruty posiadają ograniczenie przestrzenne w dwóch wymiarach, pozostawiając 

jeden kierunek niezaburzony. Oczekuje się, że nanodruty o małych średnicach wykażą 

wyraźnie inne właściwości optyczne, elektryczne czy magnetyczne, niż materiały 

objętościowe. Ważną cechą struktur takich jak nanodruty jest między innymi 

zwiększony stosunek powierzchni do objętości, zwiększona energia wiązania 

ekscytonu, zmieniająca się wraz ze średnicą nanodrutu przerwa energetyczna oraz 

bardziej efektywne rozpraszanie elektronów i fononów na powierzchni. Jedną z 

niewątpliwych zalet nanodrutów jest fakt, iż charakteryzują się one wysoką jakością 
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strukturalną niezależnie od podłoża, na którym są otrzymywane. Pozwala to na znacznie 

bogatszą architekturę przyrządów, gdyż nieistotne stają się ograniczenia związane z 

niedopasowaniem parametrów sieci warstwy czynnej do podłoża. Nanodruty mogą być 

stosowane między innymi jako sensory biologiczne i chemiczne [Patolsky 2006, 

Lu 2006], fotodiody [Luo 2006], diody p-n [Chang 2006, Duan 2001], tranzystory 

polowe [Kim 2006], czy lasery [Haupt 2003]. Dodatkowe zwiększenie stosunku 

powierzchni do objętości quasi-jednowymiarowych struktur, a przez to osiągnięcie 

dodatkowych unikalnych właściwości, może zostać zrealizowane poprzez 

otrzymywanie nanorurek [Martinson 2007, Tu 2006]. I tak już bogate możliwości 

zastosowań nanodrutów w przyrządach półprzewodnikowych mogą zostać rozszerzone 

poprzez połączenie w ramach jednej nanostruktury dwóch (lub więcej) różnych 

materiałów i wytworzenie struktury typu rdzeń/powłoka. Przykładowo, nanodruty 

ZnO/ZnTe tego typu mogą być wykorzystywane jako ogniwa słoneczne [Chao 2010]. 

Złącze ZnO/ZnTe jest złączem typu II i nanodruty rdzeń/powłoka bazujące na tych 

dwóch materiałach mogą absorbować zarówno światło widzialne jak i światło o 

energiach do 1.17 eV [Chao 2010, Schrier 2007].  

Głównym celem przedkładanej rozprawy doktorskiej było otrzymanie oraz 

zbadanie właściwości fizycznych powłok ZnO otrzymywanych na drodze częściowego, 

termicznego utleniania nanodrutów ZnTe, a także optymalizacja warunków procesu 

utleniania i sprawdzenie możliwości transformacji nanodrutów ZnTe w wysokiej 

jakości nanodruty ZnO. Jak się wydaje, utlenianie nanodrutów ZnTe domieszkowanych 

azotem może doprowadzić do uzyskania powłok lub nanodrutów ZnO o dziurowym 

typie przewodnictwa. W szczególności, pokrycie takich nanodrutów warstwą ZnO typu 

n prowadziłoby do otrzymania homozłącza p-n. Ponadto utlenianie nanodrutów  

Zn1-xMnxTe domieszkowanych azotem dałoby możliwość otrzymania powłok lub 

nanodrutów Zn1-xMnxO typu p, być może wykazujących obecność uporządkowania 

ferromagnetycznego. 

 Wykorzystywane do badań nanodruty na bazie ZnTe (tj. nanodruty ZnTe, 

ZnTe/Zn oraz Zn1-xMnxTe) otrzymywane były metodą epitaksji z wiązek 

molekularnych – MBE (ang. Molecular Beam Epitaxy). Podstawowym zadaniem, które 

rozwiązano w tej pracy było ustalenie optymalnych warunków procesu utleniania, tj. 

dobranie czasu, temperatury i otoczenia chemicznego, w jakim wygrzewano nanodruty. 

W bardzo szeroko zakrojonych badaniach właściwości fizycznych otrzymywanych 

nanostruktur wykorzystywano skaningową oraz transmisyjną mikroskopię elektronową, 
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spektroskopię rentgenowską, dyfrakcję rentgenowską, foto- i katodoluminescencję oraz 

rozpraszanie ramanowskie. Właściwości tak otrzymanych nanostruktur zostały 

następnie porównane z właściwościami nanodrutów typu rdzeń/powłoka bazujących na 

ZnTe, w których powłoki ZnO naniesiono w oparciu o metodę osadzania warstw 

atomowych ALD (ang. Atomic Layer Deposition) (co było kierunkiem badań 

rozwijanym równolegle w Instytucie Fizyki PAN). Podjęto również próbę wbudowania 

do powłoki ZnO jonów Co mając na celu uzyskanie nanostruktur zawierających 

rozcieńczony półprzewodnik magnetyczny oparty na (Zn,Co)O.  

 Ze względu na fakt, iż istotną rolę w charakteryzacji właściwości nanodrutów 

odgrywają metody optyczne (w szczególności rozpraszanie ramanowskie oraz 

fotoluminescencja i katodoluminescencja) postanowiono porównać wybrane 

właściwości fizyczne przewidywanych nanodrutów zawierających ZnO z metalami 

przejściowymi z analogicznymi właściwościami innych nanodrutów o podobnym 

charakterze. W tym celu wybrano najintensywniej obecnie badany rozcieńczony 

półprzewodnik magnetyczny, jakim jest (Ga,Mn)As. 

 Biorąc pod uwagę rolę fononów zarówno w zjawiskach optycznych, jak i w 

transporcie elektronowym za kolejny cel niniejszej pracy obrano poszerzenie wiedzy o 

dynamice sieci ZnO. Cel ten realizowano poprzez badania rozpraszania 

ramanowskiego, absorpcji w podczerwieni oraz nieelastycznego rozpraszania 

neutronów. Prowadzenie pomiarów z użyciem neutronów wymaga dobrania 

odpowiednio wysokiej jakości kryształów o dużych rozmiarach, dlatego kluczowe stało 

się znalezienie odpowiedniego przedmiotu badań. W tym celu wykorzystano kryształy 

ZnO otrzymane jako produkt uboczny w produkcji bieli cynkowej w Hucie Oława. W 

momencie podjęcia badań były to unikalne w skali światowej kryształy masywne 

charakteryzujące się dużymi rozmiarami, jednakże szereg podstawowych właściwości 

fizycznych tych kryształów nie był znany. Wobec tego przed przystąpieniem do badań 

dynamiki sieci należało dokonać kompleksowej charakteryzacji wybranych właściwości 

fizycznych tych kryształów ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości 

strukturalnych. 

Prezentowana rozprawa doktorska składa się z sześciu głównych rozdziałów. Po 

przedstawieniu w niniejszym rozdziale celu pracy, w rozdziale drugim przedstawiono 

najważniejsze z punktu widzenia tej pracy właściwości fizyczne ZnO.  



 

4 
 

Rozdział trzeci poświęcony jest badaniom dynamiki sieci kryształu ZnO za pomocą 

rozpraszania ramanowskiego, absorpcji w podczerwieni oraz nieelastycznego 

rozpraszania neutronów. W widmach absorpcji wielofononowej zaobserwowano po raz 

pierwszy szereg procesów dwufononowych, które nie były uprzednio obserwowane 

oraz podano ich interpretacje. Szczególnie interesującym wynikiem są bardzo silne 

zależności temperaturowe niskoenergetycznych modów fononowych [modów 

akustycznych oraz modu B1(low)]. W powyższym rozdziale zaprezentowano również 

wyniki badań właściwości fizycznych kryształów ZnO pochodzących z Huty Oława. 

Zbadane zostały właściwości strukturalne, optyczne oraz oszacowana została 

koncentracja swobodnych nośników.  

W rozdziale czwartym opisano realizację głównego celu przedkładanej pracy, a więc 

otrzymywanie nanostruktur zawierających ZnO poprzez utlenianie nanodrutów 

bazujących na ZnTe. Badając i optymalizując procesy utleniania przeprowadzono w 

sumie 69 wygrzewań zmieniając temperaturę, czas oraz skład chemiczny gazu, w 

którym zachodziło utlenianie. Wykazano, iż procesy utleniania nanodrutów przebiegają 

inaczej, niż procesy utleniania warstw, więc nie można było skorzystać z opracowanej 

uprzednio metodologii pozwalającej na otrzymywanie wysokiej jakości warstw ZnO 

poprzez utlenianie warstw ZnTe [Przeździecka 2008]. Porównano procesy wygrzewania 

nanodrutów ZnTe oraz nanodrutów typu rdzeń/powłoka ZnTe/Zn. W wyniku utlenienia 

nanodrutów bazujących na ZnTe otrzymywano nanodruty kompozytowe zachowujące 

rdzeń ZnTe z otoczką ZnO, nanorurki ZnO oraz cienkie nanodruty wtórne zbudowane z 

monokrystalicznego ZnO. W powyższym rozdziale opisano również wyniki badań 

rozpraszania ramanowskiego dla nanodrutów ZnTe, ze szczególnym uwzględnieniem 

wpływu mocy pobudzania na właściwości strukturalne takich nanodrutów. 

Rozpraszanie ramanowskie wykorzystano również do określenia właściwości Zn1-

xMnxTe/ZnO. W rozdziale tym zawarto również wyniki badań nanodrutów z powłoką 

Zn-Co-O naniesioną metodą ALD.  

Rozdział piąty poświęcono badaniom nanodrutów bazujących na GaAs (tj. nanodrutów 

GaAs i GaAs:Mn). Na podstawie wyników pomiarów fotoluminescencji oraz 

rozpraszania ramanowskiego oszacowano górny limit koncentracji Mn w nanodrutach 

(xMn < 1·1019 cm-3). Zaobserwowano anomalną zależność intensywności emisji 

ekscytonowej dla nanodrutów domieszkowanych Mn. Na skutek ograniczenia 

wymiarowości badanych obiektów w widmach rozpraszania ramanowskiego 
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zaobserwowano aktywację fononów powierzchniowych SO. Wykazano również, że nie 

jest możliwe otrzymanie jednorodnego nanodrutu (Ga,Mn)As o wysokiej zawartości 

Mn gwarantującej występowanie uporządkowania ferromagnetycznego, przy 

zastosowanych warunkach wzrostu metodą epitaksji z wiązek molekularnych. 

W rozdziale szóstym podsumowano pracę, i krótko przedstawiono najważniejsze jej 

wyniki. 

Zaprezentowane w niniejszej rozprawie wyniki otrzymano stosując szereg różnych 

technik eksperymentalnych, większość z nich skrótowo opisano w Dodatku A. Więcej 

miejsca poświęcono opisowi pomiarów rozpraszania neutronów, gdyż jest to technika 

stosowana przez ograniczone grono osób oraz rozpraszaniu ramanowskiemu, gdyż jest 

to jedno z głównych narzędzi stosowanych do określenia właściwości badanych w 

niniejszej pracy obiektów.  

Dodatek B zawiera wykaz przeprowadzonych procesów utleniania dla nanodrutów 

bazujących na ZnTe. 

Dodatek C przedstawia dorobek naukowy autorki rozprawy. 
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2. Właściwości ZnO 
 

2.1. Struktura krystaliczna 

 
Tlenek cynku jest związkiem półprzewodnikowym z grupy II-VI o charakterze 

wiązania chemicznego między Zn i O, uważanym za pośrednie pomiędzy wiązaniem 

kowalencyjnym a jonowym. Ze względu na dużą jonowość wiązań pomiędzy atomami 

Zn i O (fi = 0.616 – w skali Phillips’a [Philips 1970], przy czym 10  if ), oba 

składniki z dobrym przybliżeniem możemy traktować jako jony znajdujące się w 

stanach ładunkowych Zn2+ i O2-. ZnO w warunkach normalnych krystalizuje w 

heksagonalnej strukturze typu wurcytu, a poddany działaniu wysokiego ciśnienia (rzędu 

10 GPa) lub otrzymywany epitaksjalnie na podłożach o strukturze regularnej może 

krystalizować odpowiednio w strukturze typu soli kamiennej [Karzel 1996, 

Desgreniers 1998, Mujica 2003, Decremps 2002] bądź blendy cynkowej [Ashrafi 2000]. 

Niniejsza rozprawa dotyczy ZnO o strukturze wurcytu, toteż w dalszej części omówione 

zostaną wyłącznie podstawowe, ważne z punktu widzenia tej pracy właściwości ZnO 

tego typu.  

 

Rysunek 2.1.1: (a) Schemat struktury krystalicznej ZnO typu wurcytu; (b) komórka 
elementarna ZnO. 

 

Struktura wurcytu, schemat której przedstawiony został na Rys. 2.1.1, należy do 

grupy przestrzennej P63mc. W strukturze tej każdy kation otoczony jest czterema 

anionami znajdującymi się w narożach tetraedru i analogicznie każdy anion sąsiaduje z 

czterema kationami. Komórka elementarna ZnO zawiera 4 atomy: po dwa każdego 

rodzaju (Rys. 2.1.1 b). Strukturę wurcytu można otrzymać z dwóch, wzajemnie się 

przenikających i utworzonych z jednego rodzaju atomów sieci heksagonalnych o 
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parametrach sieci a i c. Obie sieci heksagonalne są wzajemnie przesunięte wzdłuż osi c 

o odległość równą c
8

3
. Objętość komórki elementarnej w ZnO wynosi w przybliżeniu 

47.6 Å3, co daje około 8.4·1022 atomów/cm-3. W idealnej strukturze wurcytu stosunek 

parametrów sieci c/a jest równy 1.633, natomiast dla kryształów ZnO wynosi on około 

1.60 [Özgür 2005]. Wartości parametrów sieci charakteryzujące dany półprzewodnik 

zależeć mogą w pewnym, niewielkim stopniu od takich czynników jak koncentracja 

swobodnych elektronów, koncentracja domieszek i defektów, naprężenia czy 

temperatura [Szuszkiewicz 2005]. Wartości parametru sieci dla ZnO w temperaturze 

pokojowej zmierzonego za pomocą różnych technik pomiarowych przedstawiają się 

następująco [Özgür 2005]: 

 parametr a zmienia się od 3,2475 Å do 3,2501 Å, 

 parametr c zmienia się od 5,2042 Å do 5,207 Å. 

Według międzynarodowej bazy danych krystalograficznych JCPDS parametry sieci w 

temperaturze pokojowej dla ZnO w strukturze wurcytu wynoszą odpowiednio: 

a = 3,2498 Å, c = 5,2066 Å [JCPDS-36-1451]. 
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Rysunek 2.1.2: Zależność parametrów sieci a i c ZnO od temperatury. Na podstawie: 
[Reeber 1970] 
 

Zależności temperaturowe parametrów sieci a i c dla ZnO przedstawiono na 

Rys 2.1.2. Parametr sieci a osiąga wartość minimalną w temperaturze 93 K 

[Reeber 1970]. Na podstawie danych doświadczalnych uzyskanych w cytowanej 

powyżej pracy nie udało się jednak wyznaczyć dokładnej wartości temperatury, dla 

której parametr sieci c osiąga minimum. Zależności współczynników rozszerzalności 

termicznej αa = Δa/a oraz αc = Δc/c odpowiednio w płaszczyźnie oraz wzdłuż osi c ZnO 
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zostały wyznaczone eksperymentalnie przez Ibacha [Ibach 1969] (Rys. 2.1.3). 

Współczynniki αa i αc osiągają minimum w temperaturze około 60 K. Zmiana znaku na 

dodatni dla współczynnika następuje w temperaturze około 100 K, natomiast dla 

współczynnika αc powyżej temperatury 120 K. 

 
Rysunek 2.1.3: Zależności temperaturowe współczynników rozszerzalności termicznej 

 ca   oraz c (ll c) dla ZnO otrzymane w pracy [Ibach 1969]. Rysunek zaczerpnięty z 

pracy [Morkoç 2009]. 
 

Orientację kryształu o strukturze typu wurcytu zapisuje się najczęściej za 

pomocą cztero-cyfrowych wskaźników Millera (h k i l), gdzie -i = h + k, natomiast 

kierunki równoległe do osi c oznacza się jako [0001]. Zapisem równoważnym jest 

oznaczenie [00.1]. Stosowany jest również system trójwskaźnikowy (hkl), w którym 

kierunki równoległe do osi c oznacza się jako [001]. W niniejszej rozprawie do opisu 

płaszczyzn i kierunków w sieci krystalicznej ZnO przyjęto system czterowskaźnikowy, 

stosując zamiast trzeciego wskaźnika kropkę. 

 

2.2. Drgania sieci 

 

W krysztale zawierającym n atomów w komórce elementarnej istnieje 3n typów drgań: 

3 akustyczne oraz 3n-3 optyczne. W zależności od kierunku drgań atomów w sieci 

(zgodnych z kierunkiem rozchodzenia się fali, lub prostopadłych do tego kierunku) 

rozróżniamy drgania podłużne i poprzeczne. Łącznie rozróżniamy cztery typy drgań: 

podłużne akustyczne (LA – ang. longitudinal acoustic), poprzeczne akustyczne (TA – 

ang. transvers acoustic), podłużne optyczne (LO – ang. longitudinal optical) oraz 

poprzeczne optyczne (TO – ang. transverse optical).  
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Tabela 2.2.1: Częstości modów fononowych w centrum strefy Brillouina dla ZnO o 
strukturze typu wurcytu. Częstości fononów podano w cm-1.  
 

a - warstwa ZnO na szafirze [Ashekenov 2003] 
b – kryształ masywny ZnO [Ashekenov 2003] 
c – kryształ masywny ZnO [Damen 1966] 
d – kryształ masywny ZnO [Venger 1995]  
e – nanodruty na podłożu Si [Yang 2008]  
f – kryształ masywny ZnO [Serrano 2010] 
Obliczenia teoretyczne: x - [Zaoui 2002], xx – [Tsuboi 1968], xxx –[ Serrano 2004] 
 

Komórkę elementarną ZnO krystalizującego w strukturze wurcytu stanowią 4 

atomy, w związku z czym w ZnO istnieje 12 gałęzi fononowych: 3 mody akustyczne 

(LA i 2 typu TA) oraz 9 modów optycznych (3 typu LO i 6 typu TO). W centrum strefy 

Brillouina, fonony optyczne można przedstawić w następujący sposób: Γopt = 

A1+2B1+E1+2E2, gdzie mody E są podwójnie zdegenerowane [Damen 1966]. W ZnO 

mody B1 są nieaktywne w rozpraszaniu ramanowskim oraz w podczerwieni (są to tzw. 

mody nieme), mody E2 są aktywne w rozpraszaniu ramanowskim, natomiast mody A1 i 

Symetria 
Spektroskopia 
ramanowska 
T = 300 K  

Spektroskopia 
w 

podczerwieni 
T = 300 K   

Nieelastyczne 
rozpraszanie 
neutronówf 
T = 10 K 

Obliczenia 
teoretyczne  

E1(LO) 

587(2)a 

591(2)b 

583c 

583.2e 

588.3(0.7)a 
592.1(0.2)b 

591d 
593 628x 

A1(LO) 574c 
574.5(0.3)a

577.1(0.4)b 

570d 
573.5 

548x 

 

B1(high) - - 552 
540x 

552xxx 

E2(high) 

438(1)a 
437(1)b 

437c 

438.6e 

- 439 
335x 

433xx 

E1(TO) 

409(2)a 
410(2)b 

407c 

412.6e 

409.1(0.9)a 

408.2(0.3)b 

412d 
412 

316x 

407xx 

A1(TO) 

380(2)a 

379(2)b 

380c 

380.6e 

380d 378 
382x 

386xx 

B1(low) - - 259 
240x 

261xxx 

E2(low) 
102(1)a 
102(1)b 

101c 
- 98.4 

126x 

98xx 
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E1 są aktywne zarówno w rozpraszaniu ramanowskim, jak i podczerwieni. Mody A1 

oraz E1 są modami polarnymi i w wyniku działania makroskopowych pól elektrycznych 

związanych z fononami LO, rozszczepiają się na dwie składowe (LO i TO) o różnych 

częstościach. Częstości modów fononowych dla ZnO w strukturze wurcytu w centrum 

strefy Brillouina otrzymane z pomiarów rozpraszania ramanowskiego, spektroskopii w 

podczerwieni, nieelastycznego rozpraszania neutronów oraz obliczeń teoretycznych 

umieszczono w Tabeli 2.2.1. Jak widać wyznaczone częstości modów fononowych 

mogą się nieznacznie różnić między sobą w zależności od badanej próbki lub metody 

pomiarowej.  
 

 

Polarne: 
rozszczepienie LO-TO 

Niepolarne: 
brak rozszczepienia LO-TO 

Drgania || c 

  

Drgania  c 

      
Rysunek 2.2.1: Fonony optyczne dla ZnO w strukturze wurcytu. Długości strzałek 
odpowiadają wartościom własnym wektora fononu uzyskanych dla poszczególnych 
atomów na podstawie obliczeń DFT [Serrano 2004]. 

 

Fonony w krysztale o symetrii wurcytu charakteryzuje się poprzez ruch czterech 

atomów w komórce elementarnej [Tsuboi 1964]. Na Rys. 2.2.1 przedstawiono 

odpowiednie przesunięcia atomów w komórce elementarnej odpowiadające modom 

fononów optycznych w ZnO. Dla modów A i B atomy drgają równolegle do osi c. W 
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przypadku modu A mamy do czynienia z oscylacjami dwu sztywnych podsieci, Zn 

względem O, natomiast dla modów B jedna z podsieci pozostaje w spoczynku, podczas 

gdy sąsiednie atomy drugiej przesuwają się w przeciwnych kierunkach. Dla niżej 

energetycznego modu B1(low) drgają atomy Zn, a nieruchome pozostają atomy O, 

podczas gdy w przypadku modu B1(high) drga podsieć zbudowana z atomów O. W 

podobny sposób drgania realizowane są dla modów E, przy czym atomy poruszają się w 

kierunku prostopadłym do osi c. Mody E są podwójnie zdegenerowane, gdyż istnieją 

dwie liniowo niezależne, lecz równoważne energetycznie osie prostopadłe do osi c. 

Zarówno w przypadku modu E1, jak i modu A1 drgania realizowane są przez dwie 

sztywne podsieci, wynikiem czego jest polaryzacja kryształu jako całości. Dla modów 

E2 jedna z podsieci jest w zasadzie nieruchoma, natomiast atomy drugiej podsieci drgają 

względem siebie. W przypadku modu E2(high) dominują drgania atomów należących do 

podsieci O, natomiast dla modu E2(low) drgają głównie atomy Zn.  

Rozszczepienie modów polarnych LO-TO w centrum strefy Brillouina ZnO 

wynosi około 200 cm-1 (patrz Tabela 2.2.1), podczas gdy różnica częstości modów A1 i 

E1 odzwierciedlająca anizotropię siły wiązania jest mniejsza niż 30 cm-1. Powyższa 

sytuacja jest wynikiem dominacji sił wywołanych obecnością makroskopowych pól 

elektrycznych stowarzyszonych z fononami LO nad anizotropią sił krótkozasięgowych. 

Kolejną konsekwencją silnego rozszczepienia LO-TO oraz dosyć niewielkiej różnicy 

częstości modów A1 i E1 jest fakt, iż tzw. mod mieszany może występować tylko 

między A1(TO) i E1(TO) – mod quasi-TO oraz między A1(LO) i E1(LO) - mod quasi-

LO [Bergman 1999]. Występowanie modu mieszanego jest możliwe w kryształach 

jednoosiowych dla fononów polarnych nie propagujących się ani równolegle, ani 

prostopadle do osi c i opisane zostało po raz pierwszy przez R. Loudona 

[Loudon 1964]. Częstości takich modów uzależnione są od kata θ pomiędzy wektorem 

falowym q a osią c kryształu i może zostać opisana następująco[Loudon 1964]: 

 22222 cossin
11 TOETOATO                                            (2.2.1) 

 22222 sincos
11 LOELOALO                                            (2.2.2) 

Dynamikę sieci kryształu opisują relacje dyspersji fononów )(k


 , czyli 

zależności energii   drgań sieci krystalicznej od wektora falowego k


. Dyspersja 

fononów w strukturze heksagonalnej z dobrą dokładnością może być wyprowadzona z 

dyspersji fononów w strukturze regularnej. Rozważmy przypadek ZnO krystalizującego 

w strukturze typu wurcytu oraz w strukturze typu blendy cynkowej. Komórka 

elementarna ZnO w strukturze wurcytu zawiera dwie pary atomów Zn i O, podczas gdy 

w komórce elementarnej w strukturze blendy cynkowej znajduje się jedna para atomów.  
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Rysunek 2.2.2:  
Schematyczne przedstawienie dyspersji 
fononów w strukturze wurcytu i blendy 
cynkowej. Na rysunku przedstawiono 
również położenie punktów Γ i A w strefie 
Brillouina struktury heksagonalnej. 
Rysunek na podstawie [Harima 2002]. 

W obu przypadkach atomy Zn są tetraedrycznie otoczone przez atomy O i analogicznie: 

atomy O są tetraedrycznie otoczone przez atomy Zn. Struktura wurcytu od struktury 

blendy cynkowej różni się jedynie sposobem ułożenia kolejnych warstw atomowych 

Zn–O odpowiednio wzdłuż kierunku [111] w sieci regularnej, i kierunku [00.1] w sieci 

heksagonalnej. W strukturze blendy cynkowej warstwy atomów w kierunku [111] 

ułożone są w sposób następujący: „ABCABC”, natomiast w strukturze wurcytu mamy 

ułożenie warstw w kierunku [00.1] typu „ABABAB”. Długość komórki elementarnej w 

strukturze blendy cynkowej wzdłuż kierunku [111] odpowiada szerokości jednej 

warstwy atomów Zn-O, podczas gdy w strukturze wurcytu wzdłuż kierunku [00.1] 

dwóm warstwom. Wobec tego dyspersję fononów w strukturze wurcytu wzdłuż 

kierunku [00.1] (kierunek Γ → A w strefie Brillouina) można przybliżyć składając 

dyspersję fononów wzdłuż kierunku [111] w strukturze blendy cynkowej (Γ → A) co 

przedstawiono na Rys. 2.2.2. W konsekwencji w punkcie Γ strefy Brillouina ZnO 

pojawiają się dodatkowo 4 mody fononowe: E2(low), B1(low), E2(high) oraz B1(high). 

Dynamika sieci ZnO jest przedmiotem badań zarówno teoretycznych, jak i 

eksperymentalnych, przy czym jedynymi metodami pozwalającymi z dość dużą 

dokładnością wyznaczyć dyspersję fononów w całej strefie Brillouina są nieelastyczne 

rozpraszanie neutronów oraz nieelastyczne rozpraszanie promieniowania 
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synchrotronowego w obszarze widmowym odpowiadającym promieniowaniu 

rentgenowskiemu1.  

 
(b) 

 
 

Rysunek 2.2.3: (a) Strefa Brillouina dla struktury typu wurcytu z zaznaczonymi 
punktami o wysokiej symetrii [Serrano 2007]. (b) Krzywe dyspersji fononów w ZnO w 
strukturze wurcytu wzdłuż wybranych kierunków strefy Brillouina [Serrano 2010]. Dane 
eksperymentalne uzyskano metodą nieelastycznego rozpraszania neutronów (okręgi 
[Hewat 1970, Thoma 1974] – temperatura pokojowa, romby [Serrano 2010] – 10 K) 
oraz metodą rozpraszania ramanowskiego w temperaturze 7 K (kwadraty 
[Serrano 2003]). Pustymi rombami oznaczono mody spolaryzowane wzdłuż osi c 
kryształu, pełne romby przedstawiają mody fononowe dla drgań w płaszczyźnie 
kryształu. Linie ciągłe ilustrują wyniki obliczeń ab initio [Serrano 2004]. Na rysunku 
zaznaczono także mody fononów optycznych w centrum strefy Brillouina (a-h). 

 

Wykorzystując nieelastyczne rozpraszanie neutronów niemal 40 lat temu 

wyznaczono dyspersję fononów akustycznych dla ZnO [Hewat 1970, Wegener 1970, 

Thoma 1974] oraz dość dobrze opisano ją przy zastosowaniu ówczesnych modeli 

teoretycznych. Dyspersja fononów optycznych wzdłuż wybranych kierunków strefy 

                                                            
1 Według wiedzy autorki niniejszej rozprawy, dotychczas nie opublikowano danych 
eksperymentalnych dotyczących dyspersji fononów w ZnO, zmierzonych za pomocą 
nieelastycznego rozpraszania promieniowania synchrotronowego. 
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Brillouina również została obliczona w oparciu o różne modele teoretyczne 

[Wegener 1970, Hewat 1970, Thoma 1974, Serrano 2003, Serrano 2007, Wróbel 2009, 

Serrano 2010]. Do roku 2007 istniały dane eksperymentalne uzyskane za pomocą 

nieelastycznego rozpraszania neutronów dla fononów optycznych w ZnO jedynie 

wzdłuż kierunków (L-M, K-H, A-H oraz A-L) [Serrano 2007]. W roku 2010 

uzupełniono te dane o wyniki uzyskane dla kolejnych kierunków strefy Brillouina (w 

szczególności dla kierunków -K, -A oraz -M ) [Serrano 2010]. Strefę Brillouina dla 

kryształu o strukturze typu wurcytu oraz krzywe dyspersji fononów dla ZnO 

krystalizującego w tej strukturze dla wybranych kierunków strefy Brillouina 

przedstawiono na Rys. 2.2.3 [Serrano 2010]. 

Zależności częstości modów fononowych od temperatury w całej strefie 

Brillouina nie są dobrze znane dla żadnego półprzewodnika, w tym oczywiście również 

dla ZnO. Istnieją dane eksperymentalne otrzymane w trakcie systematycznych badań 

dotyczące zależności temperaturowej częstości modów optycznych [E2 (high), A1(LO) 

oraz E1(LO)] w punkcie  wyznaczone z pomiarów rozpraszania ramanowskiego 

[Cusco 2007]. Wraz ze wzrostem temperatury obserwuje się niewielki spadek częstości 

wspomnianych powyżej fononów optycznych oraz wzrost wartości ich szerokości 

połówkowych (Rys. 2.2.4). 

Generalnie, zależność częstości modów fononowych z centrum strefy Brillouina 

od temperatury można zapisać w sposób następujący [Tang 1991]: 

)()()( 0 TTT anTh   ,    (2.2.1) 

gdzie ω0 jest częstością fononu w zerowej temperaturze, )(TTh  jest zmianą częstości 

harmonicznej związaną z rozszerzalnością termiczną kryształu, )(Tan   odpowiada 

anharmonicznemu sprzężeniu fononów z innych gałęzi.  

Eksperymentalne wartości częstości fononów akustycznych oraz modów 

B1(low) otrzymane zostały w pomiarach nieelastycznego rozpraszania neutronów w 

temperaturze pokojowej [Wegener 1970, Hewat 1970, Thoma 1974] lub w 10 K 

[Serrano 2007, Serrano 2010], przy czym dla temperatury pokojowej zmierzono 

dyspersje fononów akustycznych jedynie dla kierunków Γ → A oraz Γ → M. Dla 

temperatury 10 K znane są wartości modów fononowych w całej strefie Brillouina.  

Zależność częstości od temperatury dla 3 fononów z punktu M strefy Brillouina (mody 

o częstościach 127 cm-1, 157 cm-1, 194 cm-1) wyznaczona została eksperymentalnie w 

zakresie temperatur od 100 K do 1000 K2 [Yadav 2008]. 

                                                            
2 Zależności temperaturowe modów spoza centrum strefy Brillouina w pracy [Yadav 2008] wyznaczone 
zostały za pomocą rozpraszania ramanowskiego dla ceramiki ZnO:Li (koncentracja Li wynosiła 10%).  



 

15 
 

Rysunek 2.2.4: Zależność temperaturowa 
szerokości połówkowych (kwadraty, oś 
lewa) oraz częstości (trójkąty, oś prawa) 
dla modów (a) E2 (high), (b) A1(LO) oraz 
(c) E1(LO). Linie przerywane reprezentują 
dopasowanie zależności temperaturowych 
powyższych wielkości do danych 
eksperymentalnych przy użyciu 
odpowiednich modeli teoretycznych 
[Cusco 2007]. 

 

Rysunek 2.2.5: Gęstość stanów fononowych (DOS) dla pasm różnicowych oraz 
sumacyjnych oraz jednofononowa gęstość stanów dla ZnO obliczona na podstawie 
rachunków przeprowadzonych metodą DFT [Serrano 2004]. 

 

Zależności temperaturowe dla częstości niektórych modów fononowych mogą 

zostać oszacowane na podstawie rozpraszania ramanowskiego drugiego rzędu 
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[Cusco 2007]. Zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi metodą DFT (teoria 

funkcjonału gęstości, ang. density functional theory) [Serrano 2004] w jednofononowej 

gęstości stanów – DOS (ang. density of states) w ZnO istnieje pasmo częstości 

zabronionych pomiędzy modami akustycznymi a optycznymi. Przerwa ta rozciąga się 

od około 270 cm−1 do 410 cm−1. Wobec tego widma ramanowskie drugiego rzędu mogą 

zostać podzielone na trzy regiony (Rys 2.2.5):  

 obszar niskich częstości od około 160 cm-1 do 540 cm-1, w którym występują 

głównie nadtony modów akustycznych oraz procesy różnicowe, 

 obszar wysokich częstości od około 820 cm-1 do 1120 cm-1, w którym występują 

głównie nadtony (ang. overtones) modów optycznych oraz sumacyjne procesy 

dwufononowe, 

 obszar pośredni od około 540 cm-1 do 820 cm-1, w którym występują głównie 

kombinacje modów akustycznych i optycznych.  

 

Dodatkowe informacje o widmie fononowym kryształów i jego zależności od 

temperatury, można uzyskać badając wielofononową absorpcję światła. Procesy 

wielofononowe zazwyczaj zachodzą dla fononów o dużych wartościach k i pozwalają 

na wyznaczenie energii fononów w punktach krytycznych na krawędzi strefy 

Brillouina. Wyniki pomiarów absorpcji wielofononowej w ZnO były raportowane w 

pracach [Arneth 1959, Thomas 1959, Heiland 1967], jednak z uwagi na ówczesny brak 

danych doświadczalnych dotyczących częstości fononów spoza centrum strefy 

Brillouina pochodzenie poszczególnych maksimów w widmie absorpcji nie było 

wówczas interpretowane. Co więcej, powyższe pomiary prowadzone były jedynie w 

temperaturze pokojowej. Procesy wielofononowe w ZnO badane były również za 

pomocą rozpraszania ramanowskiego drugiego rzędu [Damen 1966, Calleja 1977, 

Manjón 2005, Serrano 2004, Cuscó 2007]. Dokładniejsza analiza wzbudzeń 

dwufononowych stała się możliwa dopiero w roku 2004, kiedy to została obliczona 

dyspersja fononów w całej strefie Brillouina dla ZnO [Serrano 2004] (wcześniej istniały 

mniej dokładne dane dla wybranych kierunków strefy Brillouina). Dane 

eksperymentalne dotyczące częstości wszystkich modów w fononowych w całej strefie 

Brillouina opublikowane zostały w roku 2010 [Serrano 2010]. Obserwowane częstości 

fononów oraz kombinacji fononów obserwowanych w rozpraszaniu ramanowskim oraz 

ich interpretacja zaczerpnięte z pracy [Cuscó 2007] znajdują się w Tabeli 2.2.2. 
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Tabela 2.2.2: Fonony oraz kombinacje fononów obserwowane w rozpraszaniu 
ramanowskim dla kryształu ZnO wraz z wartościami liczbowymi oraz odpowiadającymi 
im punktami lub liniami strefy Brillouina. Dane doświadczalne i ich interpretacje 
uzyskane zostały w temperaturze pokojowej i pochodzą z pracy [Cuscó 2007].  

Proces 
Przesunięcie ramanowskie 

(cm-1) 
Punkty/linie 

strefy Brillouina 

E2(low) 99 Γ 

2TA; 2E2(low) 203 L, M, H; Γ 
B1(high)-B1(low) 284 Γ 
E2(high)-E2(low) 333 Γ 

A1(TO) 378 Γ 
E1(TO) 410 Γ 
E2(high) 438 Γ 

2LA 483 M-K 
2 B1(low); 2LA 536 Γ; L, M, H 

A1(LO) 574 Γ 
E1(LO) 590 Γ 

TA + LO 618 H, M 

TA + LO 657 L, H 

TA + LO 666 M 
LA + TO 700 M 

LA + TO 723 L-M 

LA + TO 745 L-M 
LA + TO 773 M, K 
LA + TO 812 L, M 

2TO 980 L-M-K-H 
TO + LO 1044 A, H 
TO + LO 1072 M, L 

2LO 1105 H, K 
2A1(LO), 2E1(LO); 2LO 1158 Γ; A-L-M 

 

2.3. Właściwości optyczne 

 

ZnO krystalizujące w strukturze wurcytu charakteryzuje się prostą przerwą 

energetyczną o wartości około 3.4 eV [Klingshirn 2007]. Orbitale s i p odpowiednio 

jonów Zn2+ oraz O2- tworzą hybrydy sp3, które przekrywając się prowadzą do 

powstawania stanów wiążących i antywiążących. Dno pasma przewodnictwa ZnO 

zbudowane jest głównie z orbitali 4s kationów Zn2+ o symetrii 7 natomiast górne stany 

pasma walencyjnego tworzą głównie orbitale 2p anionów O2-. Minimum pasma 

przewodnictwa oraz maksimum pasma walencyjnego leżą w centrum strefy Brillouina 
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(punkt ). Pasmo walencyjne ZnO, pod wpływem pola krystalicznego oraz 

oddziaływania spin-orbita, rozszczepia się na trzy podpasma oznaczane jako: A – pasmo 

dziur ciężkich, B – pasmo dziur lekkich, C – pasmo dziur odszczepionych na skutek 

działania pola krystalicznego. W paśmie przewodnictwa masa efektywna elektronu 

wynosi me
*= 0.24 m0 ÷ 0.31 m0 gdzie m0 jest średnią masą swobodnego elektronu 

[Morkoç 2009]. Wartości masy efektywnej dla dziur w poszczególnych podpasmach 

przedstawiają się następująco [Morkoç 2009]:  

 W podpaśmie A: mhh
* = 0.45 m0 ÷ 0.59 m0  

 W podpaśmie B: mlh
* = 0.45 m0 ÷ 0.59 m0 

 W podpaśmie C: mhs-o
* = 0.31 m0 ÷ 0.55 m0 

 

Rysunek 2.3.1: Schemat struktury 
pasmowej dla ZnO w okolicy 

punktu  strefy Brillouina oraz 
wyznaczone eksperymentalnie w 
temperaturze 4.2 K wartości 
odległości pomiędzy poszczególnymi 
pasmami [Meyer 2004]. 

Schemat struktury pasmowej ZnO w okolicy punktu  strefy Brillouina przedstawiony 

został na Rys. 2.3.1. Wartości przerwy energetycznej (w niskich temperaturach) 

związanej z poszczególnymi podpasmami pasma walencyjnego mają następujące 

wartości: 437.3A
gE eV, 4425.3B

gE eV, 4813.3C
gE eV [Meyer 2004]. Kolejność 

ułożenia maksimów pasm walencyjnych nie jest jednoznacznie potwierdzona, 

przyjmuje się jednak iż pasma układają się w kolejności: A- 7, B- 9, C- 7.  

W wyniku rozszczepienia pasma walencyjnego ZnO na trzy podpasma w 

pomiarach optycznych możliwa jest obserwacja trzech różnych ekscytonów3 FXA, FXB 

oraz FXC, których energie wiązania są bardzo podobne i mieszczą się w granicach 59-

63 meV [Takahashi 2007]. Podane w literaturze eksperymentalne wartości położeń 

                                                            
3 Pary elektron-dziura związane przyciąganiem kulombowskim. Ogólnie ekscyton to 
elektrycznie obojętne wzbudzenie o energii mniejszej niż szerokość przerwy energetycznej, 
które może się przemieszczać w krysztale. 
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energetycznych ekscytonów swobodnych, opowiadające trzem podpasmom pasma 

walencyjnego dla wysokiej jakości kryształów ZnO przedstawione zostały w 

Tabeli 2.3.1.  

 

Tabela 2.3.1: Wartości położeń energetycznych ekscytonów swobodnych obserwowane 
w pomiarach właściwości optycznych wysokiej jakości kryształów ZnO. 

Źródło FXA (eV) FXB (eV) FXC (eV) 

[Teke 2004] 3.3771 3.3898  

[Thomas 1960] 3.3768 3.3828 3.4208 

[Reynolds 1999] 3.3773 3.3895  

[Reynolds 2001] 3.3793   

[Park 1965] 3.3931 3.4331 3.4696 

[Liang 1968] 3.3781 3.3856 3.4264 
 

Oprócz ekscytonów odpowiadających trzem podpasmom pasma walencyjnego w 

ZnO w pomiarach optycznych obserwować można ekscytony związane na neutralnych 

lub naładowanych donorach i akceptorach. Położenia energetyczne obserwowanych w 

widmach optycznych linii ekscytonów związanych zależą od rodzaju domieszki lub 

defektu kreującego dyskretny stan energetyczny w przerwie wzbronionej. W widmach 

optycznych zmierzonych dla wysokiej jakości kryształów ZnO zwykle dominują 

ekscytony związane na płytkich donorach (DX) ze względu na występowanie w tym 

materiale naturalnych defektów typu donorowego. W próbkach zwierających akceptory 

obserwuje się ekscytony związane na akceptorach (AX).  

Obok luminescencji związanej z przejściami ekscytonowymi (tzw. 

luminescencja okołoprzerwowa) w ZnO często obserwowane jest również świecenie z 

zakresu światła widzialnego. Pasma luminescencji zlokalizowane w obszarze 

widzialnym przypisywane są z reguły istnieniu rodzimych defektów punktowych, 

takich jak cynk w położeniach międzywęzłowych Zni, luki cynkowe VZn, tlen w 

położeniach międzywęzłowych Oi, luki tlenowe VO czy też antypołożeniowy tlen OZn 

(atomy tlenu w miejscu cynku) [Wenas 1991, Studenikin 1998, Egelhaaf 1996, 

Kohan 2000, Lin 2001, Yang 2003, Guo 2003, Korsunska 2003, Kang 2006, 

Vanheusden 1996]. Luminescencja w obszarze zielonym wiązana jest również z 

obecnością domieszki Cu [Dingle 1969]. Świecenie w obszarze światła żółtego 2.2 eV 

obserwuje się zazwyczaj w próbkach ZnO domieszkowanych litem.  
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3. Kryształy ZnO z Huty Oława 
 

3.1. Otrzymywanie 
 

Masywne kryształy ZnO wykorzystane do badań w niniejszej rozprawie zostały 

przedstawione na Rys. 3.1.1. Kryształy te powstały jako produkt uboczny podczas 

produkcji bieli cynkowej (mikrokrystalicznego tlenku cynku) w Hucie Oława. Ich 

rozmiary znacznie przewyższają rozmiary kryształów otrzymywanych przy pomocy 

współcześnie stosowanych zaawansowanych technologii, takich jak metoda 

hydrotermalna, wzrost z roztopu czy też wzrost z fazy pary. 

 

 

Rysunek 3.1.1: Kryształy ZnO powstałe podczas produkcji bieli cynkowej w 
Hucie Oława. 

 

Rysunek 3.1.2: Przekrój pieca wykorzystywanego do produkcji bieli cynkowej w Hucie 
Oława. [Nowak 2007] (1) ceramiczna przepona, (2) komora destylacyjna, (2a) cynk, 
(3) komora ogniowa, (4) komora reakcyjna, w której utleniane są pary cynku, (5) 
palnik gazowy, (6) przewód do odprowadzania przegrzanych par cynku do komory 
reakcyjnej. 
 

Szczegóły mechanizmu, który doprowadził do utworzenia masywnych 

kryształów ZnO w Hucie Oława wciąż pozostają niejasne. Rys. 3.1.2 ilustruje przekrój 

pieca wannowego wykorzystywanego do generowania par cynku [Nowak 2007]. Piec 
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ten składa się z dwóch zasadniczych, oddzielonych ceramiczną przeponą (1) części: 

komory ogniowej (3), oraz komory destylacyjnej (2). W wyniku spalania gazu 

grzewczego komora ogniowa nagrzewa się do 1400oC – 1500oC. Poprzez ceramiczną 

przeponę ciepło z komory ogniowej przekazywane jest do niżej położonej komory 

destylacyjnej. Pod wpływem temperatury umieszczony na dnie tej komory metaliczny 

cynk (2a) topi się i ulega odparowaniu. Przegrzane do temperatury ~950oC pary cynku 

kierowane są następnie w sposób ciągły poprzez przewód zbudowany z ogniotrwałych 

rur (6) do komory reakcyjnej (4), gdzie w kontakcie z powietrzem tworzy się proszek 

ZnO. Prawidłowy przebieg procesu produkcji bieli cynkowej nie powinien prowadzić 

do powstawania masywnych kryształów ZnO. Wzrost kryształów masywnych ZnO 

spowodowany został wadami materiałowymi elementów pieca. W wyniku zastosowania 

w konstrukcji pieca porowatej przepony ceramicznej spaliny z komory ogniowej 

zawierające m.in. CO2 oraz N powoli przedostawały się do niżej położonej komory 

destylacyjnej. Kontakt par cynku ze spalinami gazu grzewczego powodował 

formowanie się w komorze (2) kryształów tlenku cynku wg następujących reakcji:  

 
CO2 + pary cynku   ZnO + CO   (3.1.1) 

pary cynku + 
2

1
O2   ZnO    (3.1.2) 

Tak powstały tlenek cynku, osadzał się na ścianach komory destylacyjnej 

(Rys. 3.1.2 (2)) w postaci małych, podłużnych kryształków o średnicach do 8 mm. Pod 

wpływem tlenku węgla powstałego w wyniku utleniania cynku, pierwotnie powstałe 

kryształy tlenku cynku ulegały dalej tzw. chemicznie indukowanej sublimacji 

przekształcając się w większe kryształy wtórne. Dokładniejszy opis procesu 

otrzymywania masywnych kryształów ZnO w Hucie Oława znajduje się w pracy 

[Nowak 2007]. Nieprzerwany, długotrwały proces produkcji bieli cynkowej (3 – 6 

miesięcy) sprzyjał nagromadzeniu się kryształów o zróżnicowanych rozmiarach, barwie 

i kształcie. Powstałe w ten sposób kryształy osiągały dość pokaźne rozmiary, 

największe z nich charakteryzowały się średnicami rzędu 5-6 cm, długościami około 

10-15 cm i masą około 2 kg. 
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3.2. Charakteryzacja strukturalna 

 

W celu zbadania jakości krystalicznej oraz zawartości ewentualnych domieszek 

w przedstawionych na Rys. 3.1.1 kryształach ZnO wykonano szereg badań 

charakteryzujących ich właściwości strukturalne. Wykonane pomiary posłużyły również 

do porównań wybranych właściwości fizycznych kryształu masywnego z 

właściwościami nanodrutów. Charakteryzację strukturalną wykonano stosując 

odpowiednie metody dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). 

 

Badania polikrystaliczne 

 

Analizę fazową oraz wyznaczenie parametrów sieci przeprowadzono w oparciu 

o badania polikrystaliczne (sproszkowany kryształ). Pomiar wykonano na 

dyfraktometrze rentgenowskim Philips X’Pert Pro Alfa 1 w konfiguracji Bragga-

Brentano z użyciem promieniowania CuKα1 o długości fali λ = 1.540598 Å. Badania te 

przeprowadzono we współpracy z dr Elżbietą Dynowską ze Środowiskowego 

Laboratorium Badań Rentgenowskich i Elektronomikroskopowych IF PAN. Otrzymany 

w wyniku pomiaru dyfraktogram przedstawiono na Rys. 3.2.1. Wszystkie 

zarejestrowane piki dyfrakcyjne w zmierzonym dyfraktogramie pochodzą od rodzin 

płaszczyzn sieciowych tlenku cynku o strukturze wurcytu. Nie stwierdzono obecności 

wytrąceń obcych faz. 

 

Rysunek 3.2.1: Dyfraktogram od sproszkowanego kryształu ZnO pokazujący położenia 
kątowe oraz natężenia linii dyfrakcyjnych pochodzących od różnych rodzin płaszczyzn 
sieciowych, odpowiednio obszar niskich kątów (a); obszar wysokich kątów (b). 
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Z położeń kątowych pików dyfrakcyjnych zarejestrowanych na dyfraktogramie 

(Rys. 3.2.1) wyznaczono parametry sieci badanego kryształu. Do tego celu użyto 

programu Scanix 2.60 PC [Paszkowicz 2004]. Otrzymano następujące wyniki: 

a = (3,2502 ± 0,0001) Å oraz c = (5,2073 ± 0,0001) Å. 

Dla porównania wartości parametrów sieci dla ZnO o strukturze wurcytu podane w 

bazie danych [JCPDS-36-1451] wynoszą: a = 3,2498 Å, c = 5,2066 Å. 

Jak widać, wyznaczone parametry sieci są nieco zawyżone w stosunku do 

danych bazowych. Ponadto obserwowane piki dyfrakcyjne są nieznacznie poszerzone w 

porównaniu do pików obserwowanych dla preparatu wzorcowego (komercyjnego 

kryształu ZnO). Najbardziej prawdopodobną przyczyną poszerzenia jest niewielki 

rozrzut wartości parametru sieci, spowodowany obecnością pewnej ilości defektów 

strukturalnych w badanym krysztale. 

 

Badania monokrystaliczne 

 

 

Rysunek 3.2.3: Obraz dyfrakcji metodą 
Lauego dla bocznej ściany kryształu 
równoległej do jego osi. Orientacja 
krystaliczna badanej płaszczyzny kryształu: 
(10.0). 

 

Analizę orientacji krystalicznej kryształu rozpoczęto od wykonania pomiarów 

dyfrakcji metodą Lauego (pomiary przeprowadzone przez mgr inż. Elżbietę 

Łusakowską z Oddziału Fizyki Półprzewodników IF PAN) dla szeregu punktów wzdłuż 

bocznej ściany kryształu (równoległej do jego osi). Otrzymane obrazy dyfrakcyjne dla 

każdego ze zmierzonych punktów były takie same, przykładowy lauegram pokazano na 

Rys. 3.2.3. Stwierdzono, iż oś c leży wzdłuż osi kryształu, a płaszczyzna bocznej ściany 

kryształu wykazuje orientację (10.0). Głębokość wnikania dla promieni rentgenowskich 

rozumiana jako grubość warstwy od której pochodzi 95% natężenia promieniowania 

ugiętego, w zależności od długości fali, kąta padania na próbkę oraz badanego materiału 

wynosi od kilku do kilkunastu mikrometrów. Z tego względu metoda Lauego pozwala 

jedynie na wyznaczenie orientacji krystalicznej dla warstwy przypowierzchniowej. W 

dalszej części niniejszego paragrafu przedstawione zostaną badania dyfrakcji 
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neutronów, które pozwoliły na określenie właściwości strukturalnych w całej objętości 

próbki. 

W celu sprawdzenia jednorodności kryształu pod względem właściwości 

strukturalnych zmierzono natężenie piku Bragga 20.0 wzdłuż powierzchni wyłupanego 

kryształu z krokiem co 0.1 mm. Badania te przeprowadził dr Jarosław Domagała ze 

Środowiskowego Laboratorium Badań Rentgenowskich i Elektronomikroskopowych IF 

PAN. W pomiarach zastosowano wiązkę promieni rentgenowskich o długości fali 

λ = 1.540598 Å i rozmiarze 0.1 mm x 13 mm. Wiązka padała na kryształ pod kątem 

33°, wobec czego efektywna szerokość wiązki oświetlającej kryształ wynosiła 0.18 mm. 

Dane eksperymentalne zostały przedstawione na Rys. 3.2.4. 
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Rysunek 3.2.4: Refleks 20.0; mapa intensywności krzywych dyfrakcyjnych 2θ-ω w 
funkcji położenia wiązki padającego promieniowania rentgenowskiego na 
powierzchnię kryształu. Dla badanego obszaru o długości około 10 mm wykonano w 
sumie 100 skanów z krokiem Δx = 0.1 mm. 
 
Na podstawie kątów pod którymi obserwowano refleksy Bragga 20.0, korzystając z 

odpowiedniego wzoru obliczono parametr sieci a dla różnych miejsc na badanej próbce. 

Zależność wyznaczonego parametru sieci a w funkcji miejsca na próbce przedstawiono 

na Rys. 3.2.5. Największe odchylenia wartości parametru a obserwujemy przy końcach 

próbki, gdzie pomiar był mniej dokładny. Niedokładność pomiaru spowodowana była 

faktem, iż przy końcach próbki część wiązki promieni rentgenowskich wychodziła poza 

obszar kryształu. Uśredniając wartość parametru a dla wszystkich miejsc na próbce 

otrzymujemy: <a> = 3.24993 ± 0.00005 Å. Przy takim wyznaczeniu parametru a 

uzyskany wynik obarczony jest dość małym błędem i jest on bliższy wartości 
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tablicowej parametru sieci ZnO niż wartość tego parametru uzyskana przy zastosowaniu 

metody proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej.  

   

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

3.24980

3.24985

3.24990

3.24995

3.25000

3.25005

3.25010

 

 

a
 [

Å
]

X [mm]

<a> = 3.24993  0.00005 Å

 
Rysunek 3.2.5: Zależność parametru sieci a wzdłuż badanego kryształu. Punkty 
wyliczone zostały z maksimów krzywych 2θ-ω przedstawionych na Rys. 3.2.4. 
 

 

Rysunek 3.2.6: Refleks 20.0; mapa intensywności krzywych dyfrakcyjnych RC w funkcji 
położenia wiązki padającego promieniowania rentgenowskiego na powierzchnię 
kryształu. Dla badanego obszaru o długości około 10 mm wykonano w sumie 100 
skanów z krokiem Δx = 0.1 mm. Widoczne duże różnice w rozpraszaniu wiązki 
rentgenowskiej dla kątów ugięcia dalekich od kąta Bragga (tzw. rozpraszanie 
dyfuzyjne). 
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Dla kryształu ZnO zmierzono również krzywe odbić, w skrócie RC (ang. 

rocking curve). Zmierzone krzywe RC nie są krzywymi gładkimi pojawiają się na nich 

dodatkowe niewielkie struktury. Na tej podstawie można wyciągnąć wniosek, że w 

krysztale występują niskokątowe granice ziaren. Ponadto dla zmierzonych krzywych 

RC obserwujemy duże tło, które może być wynikiem odbiegającej od idealnej jakości 

powierzchni. Z drugiej strony, przy oświetleniu próbki wiązką o rozmiarach 

18 mm x 13 mm szerokość połówkowa FWHM dla krzywej RC wynosi 35 -  40 sekund 

kątowych, co świadczy o dobrej jakości krystalicznej badanego kryształu. Dla 

porównania FWHM dla refleksów 00.2 dla komercyjnych kryształów ZnO wynoszą 

odpowiednio 49 sekund kątowych (firma Cermet Inc., metoda Bridgman’a) 

[Nause 2005], 8 sekund kątowych (firma Tokyo Denpa Company, metoda 

hydrotermalna) [Oshima 2004]. Należy zauważyć, że refleks 20.0 może być nieco 

poszerzony w stosunku do refleksu 00.2, gdyż w pierwszym przypadku kryształ badany 

jest pod większym kątem Bragga. Maksimum intensywności krzywych RC dla 

wszystkich miejsc na badanej próbce przypada dla kąta ω ≈ 32.4° (Rys. 3.2.6). 

W celu sprawdzenia czy kryształy ZnO zachowują orientację krystaliczną w 

całej objętości (co jest niezwykle istotne w badaniach dyspersji fononów za pomocą 

nieelastycznego rozpraszania neutronów) zbadano dyfrakcje neutronów. Pomiary 

przeprowadzono w Laboratoire Léon Brillouin (CEA Saclay, Francja) we współpracy z 

Patrickiem Baroni, przy użyciu nowoczesnego detektora neutronów o nazwie Barotron 

[Baroni 2007]. Barotron jest detektorem krystalicznym umożliwiającym obserwację 

neutronów rozproszonych pod dużymi kątami (np. 30°) w dwóch wymiarach z wysoką 

rozdzielczością (0.35 mm). Rozmiary Barotronu są stosunkowo niewielkie: 

160 mm × 160 mm, i składa się on z matrycy 520 × 520 czułych pikseli. Wartość 

progowa zliczeń umożliwiająca detekcję neutronów wynosi około 10 zliczeń/cm2/s. W 

pomiarach wykorzystano wiązkę neutronów termicznych o wartości wektora falowego 

ki = 2.22 Å-1. Celem przeprowadzonego eksperymentu było wykazanie, że badany 

kryształ nie składa się z szeregu ziaren o istotnie różnych orientacjach. Rys 3.2.7 

przedstawia rozkład natężenia neutronów ugiętych w pobliżu kąta odpowiadającego 

refleksowi Bragga 11.0. Pomiary przeprowadzono niezależnie dla obu przedstawionych 

na Rys. 3.1.1 kryształów i otrzymano bardzo zbliżone wyniki. Szerokość połówkowa 

piku zmierzona metodą elastycznego rozpraszania neutronów jest stosunkowo duża i 

wynosi 1.52°. Mapa rozkładu intensywności obserwowanego piku dla dużego kryształu 

różni się od map rozkładu natężenia refleksu Bragga w przestrzeni odwrotnej. 

Przedstawiony w niniejszej pracy rozkład intensywności uzyskany w pomiarach 

elastycznego rozpraszania neutronów odpowiada obszarowi detektora, na jaki pada 
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wiązka ugięta od bardzo dużego, masywnego, osiowego kryształu. W trakcie pomiaru 

rozkładu natężenia refleksu Bragga za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej dla warstw 

epitaksjalnych oś obrotu próbki zawarta jest w płaszczyźnie warstwy. Ze względu na 

dużą grubość kryształu (ponad 1 cm) nie jest to możliwe w pomiarach neutronowych – 

podczas pomiaru część kryształu jest przed osią obrotu, część na dobrej płaszczyźnie, a 

część za osią obrotu. Dodatkowo wiązka neutronów nie jest tak dokładnie równoległa, 

jak wiązka promieniowania rentgenowskiego w wysokorozdzielczym modzie 

pomiarowym, tylko jest rozbieżna. Rozbieżność wiązki neutronów wynika z tego, że w 

trakcie pomiaru nie używano szczelin ani kolimatorów przed i za badanym kryształem, 

a wiązka padająca ma przekrój 3 cm × 5 cm. Ponadto neutrony padają na różnej 

wysokości na kryształ ZnO dając sygnał ugięty na różnej wysokości na detektorze. 

Ponieważ badany kryształ był ustawiony pionowo w trakcie pomiaru, pik również jest 

wydłużony pionowo. Nie mniej jednak, obserwacja pojedynczego piku w pomiarach 

elastycznego rozpraszania neutronów jest dowodem na to, że wszystkie ziarna kryształu 

wykazują jednakową orientację krystaliczną. 

(a)                                                       (b) 

   

(c) 

 

Rysunek 3.2.7: Rozkład intensywności 
rozproszonych neutronów w pobliżu 
refleksu Bragga 11.0 dla kryształu ZnO 
zbadany przy użyciu wiązki neutronów 
termicznych. (a) dwuwymiarowa mapa 
rozkładu intensywności piku w 
przestrzeni odwrotnej; (b) przekrój piku 
w płaszczyźnie poziomej wzdłuż kierunku 
qx; (c) trójwymiarowy obraz piku 
przedstawionego na panelu (a). 
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3.3. Oszacowanie koncentracji swobodnych elektronów. 

 

W celu wyznaczenia koncentracji swobodnych nośników w krysztale ZnO z 

Huty Oława oszacowano wartość częstości plazmowej wykonując pomiar widma 

odbicia w okolicy krawędzi plazmowej. Pomiary te wykonano we współpracy z dr. hab. 

Andrzejem Witowskim z Zakładu Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Właściwości optyczne materiałów opisuje się przy pomocy dynamicznej funkcji 

dielektrycznej. Uwzględniając drgania sieci oraz obecność swobodnych nośników 

funkcję dielektryczną można zapisać w postaci uogólnionej: 

 
                                                 1 2( ) ( ) ( )i       ,                                            (3.3.1) 

gdzie rzeczywistą i urojoną część uogólnionej funkcji dielektrycznej zapisać można w 

sposób następujący: 
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gdzie ε0 jest stałą dielektryczna, ε∞ wysokoczęstotliwościową przenikalnością 

dielektryczną, γ oraz γp są odpowiednio współczynnikami tłumienia sieci oraz tłumienia 

drgań plazmy, ω0 jest częstością drgań własnych sieci, natomiast ωp jest częstością 

plazmową. Częstość plazmowa wyraża się następującym wzorem: 
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gdzie: e jest ładunkiem elektronu, N poszukiwaną koncentracją swobodnych 

elektronów, a m* ich masą efektywną. F0 we wzorach 3.3.2 i 3.3.3 odpowiada sile 

oscylatora modu fononowego i przyjmuje następującą postać:  
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gdzie Nj jest liczbą par jonów a m jest wartością średnią masy jonów tworzących 

kryształ. 

Współczynnik odbicia R kryształu związany jest ze współczynnikami załamania n i 

ekstynkcji κ następującą zależnością: 
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n i κ związane są z rzeczywistą i urojoną częścią uogólnionej funkcji dielektrycznej w 

następujący sposób: 
2 2

1( ) n    ,    (3.3.7) 

2 ( ) 2n   .     (3.3.8) 

Na Rys. 3.3.1 przedstawiono widmo odbicia dla tego kryształu ZnO zmierzone 

w temperaturze pokojowej w średniej i dalekiej podczerwieni. Pomiary 

przeprowadzono używając spektrometru Fourierowskiego FTIR firmy Bruker. W  

prezentowanym widmie odbicia obserwujemy wyraźny spadek wartości współczynnika 

odbicia (Rmin  0) dla częstości w pobliżu częstości podłużnego fononu optycznego 

ωLO. Otrzymane widmo odbicia odpowiada ZnO o stosunkowo niskiej koncentracji 

elektronów swobodnych. Do danych eksperymentalnych, na podstawie wypisanych 

powyżej wzorów, dopasowano krzywą teoretyczną przyjmując: ω0 = 395 cm-1, ε∞ = 3.7, 

γ = 12 cm-1 oraz wyznaczając następujące parametry γp = 12 cm-1, F0 = 4.3 i 

ωp = 50 cm-1. Na podstawie otrzymanej wartości częstości plazmowej ωp oszacowano 

koncentrację swobodnych elektronów w krysztale na N = 2.7·1016 cm-1. W celu 

potwierdzenia wartości koncentracji swobodnych elektronów w badanej próbce, 

przeprowadzono pomiary efektu Halla. W tym celu, wycięto prostopadłościenną 

próbkę, na którą napylono kontakty Ti/Au. Pomiary efektu Halla wykazały typ n 

przewodnictwa elektrycznego oraz potwierdziły rząd wielkości otrzymanej wartości 

koncentracji swobodnych nośników w pomiarach odbicia plazmowego. Pomiary 

prowadzone były we współpracy z dr Łukaszem Kilańskim z Oddziału Fizyki 

Półprzewodników IF PAN 
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Rysunek 3.3.1: Widmo odbicia plazmowego w temperaturze pokojowej dla kryształu 
ZnO z Huty Oława. Linią przerywaną zaznaczono krzywą eksperymentalną, linia ciągła 
odpowiada krzywej teoretycznej. 
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3.4. Badanie fotoluminescencji 
 

W celu zbadania właściwości optycznych oławskiego kryształu ZnO wykonano 

pomiary fotoluminescencji (PL) oraz fotoluminescencji rozdzielonej w czasie (TRPL). 

Pomiary TRPL wykonane zostały przez dr. hab. Krzysztofa Koronę z Zakładu Fizyki 

Ciała Stałego Uniwersytetu Warszawskiego. Na Rys. 3.4.1 przedstawiono przykładowe, 

niskotemperaturowe widmo PL kryształu ZnO zmierzone przy pobudzaniu laserem He-

Cd o długości fali 325 nm.  

 

Rysunek 3.4.1: Widmo PL kryształu masywnego kryształu ZnO z Huty Oława. 
Temperatura pomiaru T = 3.5 K, długość fali światła pobudzającego λ = 325 nm. 
 

Widmo PL tego kryształu podzielić można na dwa obszary: świecenie w obszarze 

światła zielonego – GL (ang. green luminescence) zlokalizowane w energii około 

2.40 eV oraz świecenie w obszarze przerwy energetycznej ZnO – NBL (ang. near band-

gap luminescence). W obszarze NBL dominuje pik w energii 3.362 eV, który na 

podstawie literatury oraz faktu, że badany kryształ ZnO wykazuje przewodnictwo 

elektronowe można przypisać ekscytonowi A związanemu na neutralnym donorze – 

D1
0XA [Özgür 2005]. Emisja w energii około 3.374 eV odpowiada ekscytonowi B 

związanemu na neutralnym donorze – D1
0XB. W nieco niższej energii, około 3.365 eV 

widoczny jest słabo rozdzielony pik, który może również pochodzić od ekscytonu A 

związanego na neutralnym donorze – D2
0XA (jest to jednak inny donor niż w przypadku 

linii w 3.362 eV i 3.374 eV). Linia w energii około 3.29 eV jest repliką fononową piku 

D1
0XA (odległość tej linii od linii D1

0XA wynosi ~70 meV, co odpowiada wartości 
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energii fononu optycznego w ZnO). Pik w energii około 3.325 eV jest dwuelektronową 

satelitą TES (ang. two electron satelite) piku D1
0XA natomiast za świecenie w energii 

około 3.22 eV odpowiada rekombinacja par donor-akceptor – DAP (ang. donor-acceptor 

pair). W energiach około 3.377 eV oraz 3.389 eV obserwujemy emisję odpowiadającą 

ekscytonom swobodnym A – FXA i B – FXB. Pasmo GL w energii około 2.40 eV jest 

świeceniem związanym z obecnością defektów w ZnO. Duża szerokość tego pasma 

może świadczyć o wysokiej koncentracji różnego typu defektów w badanym krysztale. 

Jak wspomniano w Rozdziale 2.3 niniejszej pracy świecenie w obszarze zielonym 

widma (między 2.4 eV a 2.5 eV) w niedomieszkowanym ZnO wciąż pozostaje 

przedmiotem kontrowersji i luminescencja tego typu przypisywana jest zarówno 

obecności luk cynkowych, jak i obecności antypołożeniowego tlenu czy też luk 

tlenowych.  

„as-grown” próżnia ZnO2„as-grown” próżnia O2 Zn

 

Rysunek 3.4.2: Zdjęcia fragmentów oławskiego kryształu ZnO: niewygrzanego („as-
grown”) i po wygrzaniu w próżni, tlenie oraz parach cynku. 
 
Aby przybliżyć się do wyjaśnienia tego problemu podjęto próbę zmodyfikowania 

struktury defektowej kryształu poprzez wygrzewanie go w różnych atmosferach: próżni, 

tlenie oraz parach cynku. Temperatury wygrzewania wynosiły odpowiednio 970°C, 

990°C oraz 1000°C. Każdy proces wygrzewania trwał ok. 39 h. Wygrzewanie 

kryształów zostało przeprowadzone przez dr Pawła Skupińskiego z Oddziału Fizyki 

Półprzewodników IF PAN. W wyniku wygrzania w tlenie oraz próżni kryształ stał się 

bardziej przezroczysty i zmienił zabarwienie na lekko zielone, natomiast kryształ 

wygrzany w parach cynku zrobił się ciemniejszy (Rys. 3.4.2). 

Na Rys. 3.4.3 przedstawiono porównanie niskotemperaturowych (T = 3.5 K) 

widm PL dla niewygrzewanego kryształu ZnO i po wygrzewaniu w różnych warunkach. 

Wygrzewanie kryształu praktycznie nie ma wpływu na położenie energetyczne 

luminescencji defektowej kryształu, a tylko nieznacznie wpływa na stosunek 

intensywności pasma GL do pasma NBL. Także luminescencja w obszarze przerwy 

energetycznej nie zmienia się znacząco. Największe zmiany są widoczne po 

wygrzewaniu w tlenie. W tym przypadku piki ekscytonowe wyostrzają się i stają się 

bardziej rozdzielone. Maleje również szerokość linii ekscytonu związanego na donorze 

D1
0XA, co może świadczyć o poprawie jakości krystalicznej próbki. Dla próbki 
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wygrzanej w tlenie wyodrębnił się pik o energii około 3.338 eV. Pochodzenie tego typu 

luminescencji pozostaje niejasne. 
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Rysunek 3.4.3: Widma PL niewygrzanego oławskiego kryształu ZnO („as-grown”, 
czarny) i wygrzanego w próżni (czerwony), tlenie (niebieski)  oraz parach cynku 
(zielony). (a) widma w pełnym zakresie energii; (b) widma PL w obszarze NBL. 
Temperatura pomiaru T = 3.5 K, długość fali światła pobudzającego λ = 325 nm. 

 
Rysunek 3.4.4: (a) Widma PL zmierzone w temperaturze pokojowej oraz (b) czasy 
zaniku luminescencji NBL kryształu ZnO niewygrzanego („as-grown”) i wygrzanego w 
próżni, tlenie oraz parach cynku.  
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W widmach PL kryształów ZnO zmierzonych w temperaturze pokojowej 

dominuje luminescencja ze swobodnych ekscytonów (około 3.3 eV) oraz pasmo GL 

(Rys. 3.4.4 (a)). Stosunek intensywności pasm NBL do GL jest największy dla kryształu 

wygrzanego w tlenie. W przypadku pozostałych próbek, intensywności pasm NBL i GL 

nie zmieniają się po wygrzewaniu. Na podstawie PL rozdzielonej w czasie dla każdej z 

próbek wyznaczono czas życia luminescencji okołoprzerwowej τ (Rys. 3.4.4 (b)). 

Czasowo rozdzielczą luminescencję zmierzono pobudzając próbki laserem o długości 

fali λ = 300 nm i mocy P = 200 μW. Dla kryształu niewygrzanego otrzymano τ = 60 ps. 

Typowe czasy życia luminescencji NBL dla masywnych kryształów ZnO wg. literatury 

wynoszą powyżej 100 ps [Özgür 2005]. Tak krótki czas życia luminescencji 

okołoprzerwowej obserwowany dla kryształu ZnO z Huty Oława może świadczyć o 

szybkiej rekombinacji ekscytonów na defektach. Po wygrzaniu kryształu w cynku, czas 

życia luminescencji maleje do 32 ps, podczas gdy dla kryształu wygrzewanego w próżni 

czas ten nieco się zwiększa do około 73 ps. W przypadku wygrzewania w tlenie czas 

życia luminescencji jest największy i wynosi 160 ps. Na tej podstawie można 

przypuszczać, iż w trakcie wygrzewania kryształu w cynku generowane są dodatkowe 

defekty, np. cynk międzywęzłowy. Wygrzewanie kryształów w tlenie natomiast może 

prowadzić do zapełniania luk tlenowych i poprawy jakości krystalicznej próbek. 

Badania dotyczące wpływu warunków wygrzewania na strukturę defektową kryształów 

ZnO wciąż są kontynuowane. W kryształach ZnO otrzymywanych metodą transportu 

chemicznego - CVT (chemical vapor transport) w Instytucie Fizyki PAN, czasy zaniku 

PL są zauważalnie dłuższe co świadczy o tym, że pomimo wysokiej jakości kryształu z 

Huty Oława w wyniku jakiś niekontrolowanych zmian warunków w procesie 

krystalizacji w krysztale utworzyła się pewna ilość defektów, a zaobserwowana niska 

koncentracja swobodnych nośników jest zapewne wynikiem kompensacji różnego typu 

naładowanych defektów i domieszek. Krótkie czasy zaniku luminescencji oraz 

relatywnie niski stosunek intensywności luminescencji okołoprzerwowej do 

luminescencji defektowej może świadczyć o obecności domieszek w badanym 

krysztale. Rozpoczęte ostatnio przez dr. hab. Józefa Cebulskiego na Uniwersytecie 

Rzeszowskim badania spektrometrii masowej jonów wtórnych – SIMS (and. 

seconadary ion mass spectroscopy) wykazały, iż w badanym tutaj krysztale ZnO z Huty 

Oława występuje Mg, Ti oraz Mn, przy czym Mn jest zanieczyszczeniem o najwyższej 

koncentracji (wstępne oszacowania wskazują na koncentrację Mn rzędu 1019 cm-3). 

Występowanie w krysztale domieszek o wspomnianej koncentracji, stanowiących 

źródło rekombinacji niepromienistej wpływa na jego właściwości optyczne (krótki czas 
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życia ekscytonu, niska intensywność luminescencji NBL) natomiast nie powinna mieć 

znaczenia na wartości częstości modów fononowych ZnO. 

 

3.5. Dynamika sieci 

 

Dynamika sieci kryształu ZnO badana była za pomocą rozpraszania 

ramanowskiego (RS), absorpcji wielofononowej w podczerwieni oraz nieelastycznego 

rozpraszania neutronów (INS – ang. inealstic neutron scattering). 

3.5.1. Rozpraszanie ramanowskie 

 

Pomiary rozpraszania ramanowskiego przeprowadzono w temperaturze 

pokojowej używając dla pobudzenia lasera Ar+ emitującego światło o długości fali 

514.5 nm oraz lasera He-Cd wysyłającego promieniowanie o długości 325 nm 

(rezonansowe rozpraszanie ramanowskie – RRS).  

Widma ramanowskie zebrane przy pobudzaniu linią laserową o długości 

514.5 nm dla niezorientowanego kryształu przedstawiono na Rys. 3.5.1.1. 

Obserwowane częstości modów fononowych dla rozpraszania ramanowskiego 

pierwszego rzędu (z udziałem jednego fononu) pokrywają się z danymi otrzymanymi 

dla kryształów ZnO raportowanymi w literaturze (Tabela 3.5.1.1).  
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Rysunek 3.5.1.1: Widmo rozpraszania ramanowskiego niewygrzewanego kryształu ZnO 
z Huty Oława zmierzone przy pobudzaniu światłem laserowym o długości fali 514 nm. 
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Tabela 1: Częstości struktur obserwowanych w widmie ramanowskim oławskiego 
kryształu ZnO (±1 cm-1) oraz odpowiadające im symetrie i zidentyfikowane procesy 
jedno- oraz dwu fononowe.  

Częstość (cm-1) Proces 
Punkt w strefie 

Brillouina 

99 E2(low)  

204 2TA; 2E2(low) L, M, H;  

333 E2(high)-E2(low)  

378 A1(TO)  

409 E1(TO)  

437 E2(high)  

519 Mod lokalny Mn  

576 A1(LO)  

588 E1(LO)  

655 TA + LO M 

 
Dominującymi liniami w widmie ramanowskim są mody E2(low) i E2(high) 

obserwowane w częstościach 99 cm-1 oraz 437 cm-1. W częstości około 378 cm-1 oraz 

410 cm-1 obserwujemy mody A1(TO) oraz E1(TO). Szeroki pik w około 580 cm-1 

odpowiada fononom A1(LO) oraz E1(LO). Oprócz linii związanych z rozpraszaniem 

pierwszego rzędu, w widmie ramanowskim widoczne są także struktury w częstościach 

204 cm-1, 333 cm-1 oraz 655 cm-1, które były obserwowane w ZnO i przypisywane 

zostały procesom dwufononowym [Cusco 2007]. Pik w częstości 333 cm-1 odpowiada 

procesowi różnicowemu E2(high)-E2(low) a struktura w 655 cm-1 procesowi TA + LO z 

punktu M strefy Brillouina. Struktura w częstości 519 cm-1 można przypisać obecności 

Mn w krysztale [Alaria 2006, Du 2006].  

W pomiarach rezonansowego rozpraszania ramanowskiego – RRS, na skutek 

oddziaływań Fröhlicha, obserwuje się wzmocnienie intensywności struktury 

odpowiadającej fononom LO w widmie ramanowskim ZnO (patrz Rozdział 2.2.). 

Przykładowe widmo RRS zmierzone dla badanego kryształu ZnO zostało pokazane na 

Rys. 3.5.1.2. Widmo to składa się głównie z linii o częstości około 583 cm-1 

[odpowiadającej fonowi E1(LO)] oraz jej kolejnych powtórzeń.  
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Rysunek 3.5.1.2: Widmo rezonansowego rozpraszania ramanowskiego dla 
zorientowanego fragmentu oławskiego kryształu ZnO. Orientacja (10.0). 
  

3.5.2. Absorpcja wielofononowa w podczerwieni 
 

W celu uzyskania dalszych danych o widmie fononowym wykonano pomiary 

transmisji w podczerwieni. Badania te przeprowadzono we współpracy z dr. hab. A.M. 

Witowskim z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW. Temperaturę pomiaru zmieniano od 

20 K do 300 K. Zmierzone współczynniki transmisji nie mogły zostać przeliczone na 

współczynniki absorpcji, ze względu na brak znajomości zależności współczynnika 

odbicia od częstości w omawianym obszarze spektralnym z wymaganą dokładnością. Z 

tego powodu zanalizowana zostanie absorbancja, wielkość wystarczająca do 

jednoznacznej interpretacji obserwowanych wzbudzeń wielofononowych. Wyznaczone 

ze współczynnika transmisji widma absorbancji przedstawione zostały na Rys. 3.5.2.1, 

a wyznaczone na ich podstawie częstości maksimów dla temperatury 20 K oraz 300 K 

zostały zawarte w Tabeli 3.5.2.1.  

W niskich temperaturach lepiej widoczna jest struktura subtelna obserwowanych 

pasm absorpcyjnych, a także można wyróżnić pasma, które nie są widoczne w 

temperaturze pokojowej. Kształt widm absorbancji dość dobrze oddaje obliczoną w 

pracy [Serrano 2004] i przedstawioną na Rys. 2.2.5 (Rozdział 2.2) dwufononową 

sumacyjną gęstość stanów. Wyjątek stanowi pasmo zlokalizowane między 820 cm-1 a 

950 cm-1, które w prezentowanych poniżej widmach jest dużo bardziej intensywne, niż 

wynikałoby to z obliczeń Serrano i współpracowników [Serrano 2004]. Podobne pasmo 
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obserwowane było uprzednio w absorpcji wielofononowej dla ZnO [Heiland 1967]. Ze 

względu na istotną rozbieżność kształtów widma absorbancji i dwufononowej 

sumacyjnej gęstości stanów w powyższym obszarze spektralnym uzasadnionym jest 

podejrzenie, że do całkowitego natężenia omawianego pasma pewien wkład wnosi inny 

(dodatkowy) mechanizm absorpcji. Naturalnym kandydatem byłyby przejścia optyczne 

związane z obecnością defektów czy domieszek w analizowanym krysztale ZnO, ale 

weryfikacja tej hipotezy wymaga dalszych, szczegółowych badań. 

 

Rysunek 3.5.2.1: Widma absorbancji wielofononowej dla oławskiego kryształu ZnO w 
temperaturach od 20 do 300 K (w celu lepszego zobrazowania występujących różnic 
poszczególne widma zostały przesunięte wzdłuż osi pionowej). 

 

Poszczególne struktury obserwowane w zmierzonych widmach absorbancji 

zostały przyporządkowane kombinacjom fononów z różnych punktów strefy Brillouina 

poprzez porównanie ich częstości z częstościami fononów wyznaczonych metodą 

nieelastycznego rozpraszania neutronów w temperaturze 10 K [Serrano 2010]. W tej 

samej tabeli umieszczono częstości struktur dwufononowych oraz ich ewentualne 

interpretacje zaczerpnięte z literatury. Poszczególne mody fononowe oznaczono 

poprzez ponumerowanie ich od najniższej do najwyższej częstości (Rys. Rys. 3.5.2.2). 
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Rysunek 3.5.2.2: Dyspersja fononów dla wybranych kierunków w strefie Brillouina 
zaczerpnięta z pracy [Serrano 2007] z naniesionymi przyjętymi w niniejszej rozprawie 
oznaczeniami dla poszczególnych modów fononowych.  

 

Tabela 3.5.2.1: Położenia maksimów struktur obserwowanych w widmach absorbancji 
wielofononowej dla kryształu ZnO oraz ich możliwe interpretacje. 

Częstość [cm-1] 
Dane literaturowe: 
Częstość [cm-1] - 

interpretacja 

Możliwa interpretacja (w oparciu 
o częstości otrzymane w 

pomiarach INS [Serrano 2010]) 

20 K 300 K 300 K  
605 - - A2 + A3, M6 + M3 

615 - - M3 + M7, K1 + K4 

632 - - A1 + A4 
639 - - K1 + K5, H1 + H6 

653 - 646d K2 + K4, M3 + M8 

659  - M3 + M9 

662 659 657 – [TA+LO]L,H 
a M4 + M6, L1 + L5 

667 665 
666 – [TA+LO]M

a 
668d M2 + M10, K1 + K6 

682 - 680d M4 + M7 

688 - - M5 + M6, K1 + K7 

693 - 693d [E2(high)+B1(low)]Γ 
702 699 700 – [LA+TO]M

a M5 + M7, K3 + K4, H3 + H4 

707 703 - M4 + M8, K2 + K6, L3 + L4 

715 708 - M3 + M10, M4 + M9, H2 + H6 

732 726 
723 - [LA+TO]L-M

a 
724d M5 + M8 
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742 737 735d A2 + A4, M5 + M9 

750 742 745 - [LA+TO]L-M
a K3 + K6 

768 - 767d H3 + H5 

779 770 773 - [LA+TO]M, K
a M4 + M10, K3 + K7 

800 791 
790 - [2TO]Γ

b 
787 - [A1(TO) + E1(TO)]Γ

c 

788d 

 [A1(TO) + E1(TO)]Γ 

M5 + M10, H3 + H6 

857 854  2A3, 2M6 

873 867  M6 + M7 

886 882 
885 – [TO + E2(high)]Γ

b 
[2E2(high)] Γ

b 
880d 

[2E2(high)] Γ  
2M7, 2L4, M4 + M11 

901 891 - M6 + M8 

911 903 - M6 + M9 
915 910 - M7 + M8 

920 913 914/912d M7 + M9 
943 - - 2M8 

989 984 
980 - [2TO]L-M-K-H

a 
985 - [TO +LO]Γ

b 
986d 

A3 + A4, M7 + M10, K4 + K6,  
H4 + H6, [TO +LO]Γ 

1001 993 - L4 + L5 
1014 1007 - M8 + M10, K5 + K6, 2H5 

1026 1018  M8 + M11, M9 + M10 
1031 1023 1020d [E2(high)+E1(LO)]Γ, K5 + K7

1037 1029 - M9 + M11, 2K6 
1050 1042 1044 - [TO+LO]A,H

a H5 + H6 

1094 1087 1080d M10 + M11, 2M10 

1107 1101 
1105 - [2LO]H, K

a 
1100 [2LO] Γ

b 
2A4, 2M11, 2L5, 2H6 

a[Cusco 2007]  - rozpraszanie ramanowskie, T= 300 K. 
b[Morozova 2003] – transmisja w podczerwieni, T = 300 K. 
c[Kunert 2005] – obliczenia teoretyczne. 
d[Heiland 1967] – absorpcja w podczerwieni, T = 300 K, w pracy nie podano 
interpretacji dla obserwowanych pasm absorpcji wielofononowej. 
 

Część procesów dwufononowych była obserwowana uprzednio, jednak wiele z 

nich obserwowana jest po raz pierwszy. Nie wszystkie interpretacje zgadzają się z 

interpretacjami literaturowymi, ponadto dla niektórych obserwowanych uprzednio 

struktur podano dodatkowe, możliwe interpretacje. Jak wcześniej wspomniano, 

pełniejsza interpretacja widm procesów dwufononowych zachodzących w ZnO w 

oparciu o dane eksperymentalne stała się możliwa dopiero po opublikowaniu przez 

Serrano i współpracowników [Serrano 2007] wyznaczonych doświadczalnie częstości 

modów fononowych w wybranych punktach strefy Brillouina.  Dane eksperymentalne 

dla wszystkich modów fononowych w całej strefie Brillouina skompletowane zostały w 
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roku 2010 [Serrano 2010]. Błąd wyznaczenia częstości poszczególnych fononów 

wynosił około 8 cm-1. Cusco i współpracownicy [Cusco 2007]  opierali interpretacje 

badanego przez siebie dwufononowego rozpraszania ramanowskiego w oparciu o prace 

wcześniejsze m. in. [Serrano 2004], które dotyczyły głównie obliczeń teoretycznych 

dyspersji fononów w ZnO. Morozova i współpracownicy brali pod uwagę jedynie mody 

fononowe z centrum strefy Brillouina, natomiast w pracy [Heiland 1967] nie podano 

interpretacji obserwowanych w absorpcji w podczerwieni pasm dwufononowych. 

Biorąc pod uwagę częstości fononów podanych w pracy [Serrano 2010] nie można 

zgodzić się z podaną w pracy [Cusco 2007] interpretacją struktury w 662 cm-1 (659 cm-1 

w temperaturze pokojowej)  jako sumy częstości fononu TA i LO w punkcie H. Suma 

częstości modów H1 i H6 wynosi około 643.5 cm-1 co jest wartością dużo niższą od 

wartości częstości, w której obserwowana jest ta struktura w widmie dwufononowym. 

Bardziej prawdopodobną interpretacją dla tego piku jest związanie go z sumą modów 

M5 i M7 lub L1 i L5. Maksimum obserwowane dla częstości 732 cm-1 (726 cm-1 w 

temperaturze pokojowej) w pracy [Cusco 2007] przypisane zostało procesowi LA+TO 

na drodze L-M. Suma wyznaczonych eksperymentalnie powyższych modów w punkcie 

L (L3+L4 ) wynosi 711 cm-1 natomiast w punkcie M (M6+M9 ) 731 cm-1, wobec czego 

jest mało prawdopodobne, aby powyższy pik był związany z sumą fononów LA i TO w 

punkcie L. Podobna rozbieżność dotyczy struktury w częstości 750 cm-1 (742 cm-1 w 

temperaturze pokojowej), która przez Cusco i współpracowników również 

przypisywana jest procesowi LA+TO na drodze L-M. Lepsza interpretacja tej struktury 

to suma modów K3 i K6 (częstość około 756 cm-1).  Kolejnym pikami, których 

pochodzenie przypisano innym procesom, niż tym podawanym w literaturze są 

struktury obserwowane w przy 886, 1050 i 1107 cm-1.  

W pracy [Morozova 2003] przypisano powyższą strukturę procesom TO + 

E2(high) lub 2E2(high). Suma częstości fononów TO i E2(high) w temperaturze 

pokojowej wynosi około 850 cm-1, natomiast  podwojony mod E2(high) ma częstość 

876 cm-1. Wobec tego, należy odrzucić interpretację tej struktury jako proces TO + 

E2(high). Następnie struktura, która obserwowana jest w częstości 1050 cm-1 (1042 cm-1 

w temperaturze pokojowej) interpretowana jest przez Cusco i współpracowników jako 

suma fononów TO i LO w punktach A i H. Suma częstości wspominanych modów w 

punkcie H wynosi 1050 cm-1 co w granicy błędu wyznaczenia częstości każdego z 

fononów pokrywa się z częstością struktury obserwowanej w widmie dwufononowym. 

Suma częstości modów TO i LO  w punkcie A wynosi natomiast około 978 cm-1 co jest 

wartością znacznie niższą. Kolejna rozbieżność dotyczy piku obserwowanego w 

1107 cm-1 (1101 cm-1 w temperaturze pokojowej). Morozova i współpracownicy 
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przyporządkowali tę strukturę procesowi 2LO w punkcie Γ, jednak podwojona częstość 

tego fononu jest znacznie wyższa i wynosi około 1158 cm-1. Prawidłową interpretacją 

tej struktury mogą być procesy 2LO z punktów A, H, L, M. 

 

3.5.3. Nieelastyczne rozpraszanie neutronów 

 

Pomiary nieelastycznego rozpraszania neutronów – INS (ang. inelastic neutron 

scattering) prowadzone były w zakresie temperatur 4 K – 290 K. Pomiary 

przeprowadzono dla obu kryształów przedstawionych na Rys. 3.1.1, przy czym wiązka 

neutronów padała na środkową część obu próbek o długości 4 cm. Dla jednej z próbek 

przewidziano badanie zależności temperaturowych energii modów fononowych z 

punktów K i M, dla drugiej tylko z punktu A. Badanie fononów z punktów K i M 

wymagało innej orientacji próbki (kierunku osi c względem płaszczyzny, w której 

zachodziło rozpraszanie), niż dla punktu A. W obu przypadkach badania zależności 

temperaturowych dotyczyły niskoenergetycznych modów fononowych, tj. modów o 

energiach nie większych, niż energia modu B1(low). Identyfikacje modów prowadzono 

w oparciu o porównanie z danymi literaturowymi (zarówno teoretycznymi jak i 

eksperymentalnymi) [Serrano 2010]. Rozdzielczość pomiarowa zastosowana w 

niniejszej pracy zbliżona była do 0.8 meV (~6.5 cm-1) i była ponad pięciokrotnie 

wyższa od rozdzielczości stosowanej do wyznaczenia dyspersji fononów przez Serrano 

i współpracowników.  

 

Rysunek 3.5.3.1: Krzywe dyspersji 
fononów dla kryształu ZnO. Na dane 
doświadczalne (czerwone romby, zielone 
kwadraty i niebieskie okręgi) i 
teoretyczne (linie ciągłe) zaczerpnięte z 
pracy [Serrano 2010] nałożono dane 
doświadczalne uzyskane w niniejszej 
pracy (czarne sześciokąty). 
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Porównanie aktualnych wyników doświadczalnych z wynikami uzyskanymi w 

pracy [Serrano 2010] na przykładzie dyspersji fononów akustycznych oraz modu 

E2(high) na kierunku Γ – K przedstawiono na Rys. 3.5.3.1. Wspomniane dane 

doświadczalne oraz literaturowe uzyskane zostały w temperaturze 10 K. Energie 

fononów należących do gałęzi E2(high) oraz TA wyznaczonych w niniejszej pracy w 

granicach błędu pomiarowego, w obu przypadkach nieprzekraczającego 1 meV 

(~8 cm-1) pokrywają się z energiami wyznaczonymi przez Serrano i 

współpracowników. Fonony należące do gałęzi LA mają nieco wyższe energie. 

Nie we wszystkich przypadkach udało się jednoznacznie zinterpretować 

wszystkie obserwowane mody. Nie mniej jednak, dla wybranych modów fononowych 

wyznaczono zależności temperaturowe. Zależności te, wraz z zależnością literaturową 

[Yadav 2008] wyznaczoną dla fononu M3 przedstawiono na Rys. 3.5.3.2. 

 

 

Rysunek 3.5.3.2: Wyznaczone zależności energii modów K1, K2, A1, A2 oraz M2 i M5 od 
temperatury. Na rysunku zaprezentowano również zależność od temperatury energii 
modu M3  (szara krzywa).. Zależność ta została wyznaczona eksperymentalnie (powyżej 
100 K) i teoretycznie dla ceramiki ZnO:Li [Yadav 2008]. Dla uwidocznienia efektu 
temperaturowego wartości częstości fononów znormalizowane zostały do wartości 
częstości obserwowanej dla najniższej temperatury. 

W pracy [Serrano 2010] istnieje rozbieżność pomiędzy wyznaczonymi 

eksperymentalnie i obliczonymi energiami modów A1 oraz A2. Mod A1 odpowiada 

drganiom w płaszczyźnie kryształu, natomiast mod A2 spolaryzowany jest wzdłuż osi c. 

Wartości eksperymentalne energii tych modów dla temperatury 10 K wynoszą 

odpowiednio 9.9 meV (~79.8 cm-1) oraz 22.5 meV (~181.5 cm-1), natomiast wartości 

teoretyczne 8.5 meV(~68.5 cm-1) oraz 23.4 meV (~188.7 cm-1) Wyznaczone w tej samej 
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temperaturze energie modów A1 i A2 w niniejszej pracy wynoszą odpowiednio 9.7 meV 

(~78.2 cm-1) oraz 21.8 meV (~175.8 cm-1) i są nieco niższe od danych 

eksperymentalnych podawanych w cytowanej powyżej pracy. Wyznaczone dla 

powyższych modów zależności temperaturowe pokrywają się z zależnościami 

obserwowanymi dla fononów z punktu M strefy Brillouina z pracy [Yadav 2008]. 

W punkcie K w obszarze fononów niskoenergetycznych, w literaturze istnieją 

dane eksperymentalne dla trzech modów fononowych [Serrano 2010], które zostały 

oznaczone na Rys. 3.5.2.2 jako K1, K2 oraz K3. Mody K1 i K2 odpowiadają drganiom w 

płaszczyźnie kryształu, natomiast mod K3 spolaryzowany jest wzdłuż osi c. Wartości 

energii dla powyższych modów wyznaczone w cytowanej pracy wynoszą odpowiednio 

18.2 meV (~146.8 cm-1), 23 meV (~185.5 cm-1) oraz 29.2 meV (~235.5 cm-1). W 

punkcie K przewiduje się również występowanie kolejnego modu w 17.5 meV 

(~141.1 cm-1) [Serrano 2010], który nie był obserwowany eksperymentalnie. W 

eksperymencie INS przeprowadzonym w niniejszej pracy w rozważanym przedziale 

energii zaobserwowano 2 mody fononowe: K1 w 17.7 meV (~142.8 cm-1), K2 w 

24.9 meV (~200.8 cm-1) oraz K3 w 29.9 eV (~241.1 cm-1). Ze względu na wartość błędu 

pomiarowego, na podstawie obserwowanej energii pierwszego z modów nie można 

jednoznacznie przypisać modowi K1 [18.2 meV (~146.8 cm-1)] czy też modowi, którego 

energie przewidziano dla 17.5 meV (~141.1 cm-1). Wobec tego przyjmijmy oznaczenie 

K1. Mod K1 wykazuje silną zależność od temperatury a zmiana energii tego modu 

między 4 K a 270 K wynosi około 6.5 %. W powyższej zależności temperaturowej 

można wyróżnić dwa nachylenia. Energia modu K1 maleje znacznie szybciej dla 

temperatur poniżej 100 K niż dla wyższych temperatur. W pierwszym obszarze, 

nachylenie krzywej wynosi dE/dT = -(4.0 ± 1.5)·10-3 meV·K-1, natomiast drugi obszar 

cechuje się nachyleniem dE/dT = -(2.0 ± 0.5)·10-3 meV·K-1. Zależność temperaturowa 

modu K2 pokrywa się z zależnością raportowaną dla modu M3 w pracy [Yadav 2008]. 

Na Rys. 3.5.3.2 przedstawiono również zależności temperaturowe fononów z 

punktu M strefy Brillouina. Do prezentacji wybrano mody, których energie najbardziej 

zmieniały się z temperaturą. Energie tych modów wyznaczane były dla różnych 

wartości Q, ze względu na różne reguły wyboru. Fonony te oznaczono jako M2 

17.5 meV (~141.1 cm-1), mod obserwowany w energii o 1.6 meV wyższej niż 

analogiczny mod obserwowany w pracy Serrano [2010]) oraz M5 (32.7 meV 

(~263.7 cm-1), energia odpowiadająca modowi B1(low)). Mod M5 spolaryzowany jest 

wzdłuż osi c kryształu natomiast mod M2 w jego płaszczyźnie. Energia modu M2 

zmienia się o około 6.5% w przedziale temperatur 4 K – 270 K. Dzięki znacznie lepszej 

statystyce pomiarowej, w przypadku zależności temperaturowej wyznaczonej dla modu 
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M5 wyróżnić można dwa nachylenia. Poniżej temperatury około 100 K nachylenie to 

wynosi dE/dT = -(5.7 ± 0.9)·10-3 meV·K-1, natomiast dla wyższych temperatur 

dE/dT = -(2.0 ± 0.5)·10-3 meV·K-1. Temperaturę, dla której następuje zmiana 

nachylenia powyższej zależności można skorelować z temperaturą zmiany 

współczynnika rozszerzalności termicznej ZnO [Ibach 1969]. Zarówno w strukturze 

typu diamentu, jak i w strukturze blendy cynkowej częstości gałęzi fononów 

optycznych znajdują się powyżej częstości gałęzi fononów akustycznych. Pasma 

częstości odpowiadających fononom akustycznym i fononom optycznym mogą się 

stykać, lub mogą być oddzielone od siebie przerwą. Mody TA mają również istotnie 

niższe częstości niż LA w całej strefie Brillouina. Ten ostatni fakt sprawia, że w 

najniższych temperaturach wzbudzane są głównie fonony TA co powoduje początkowe 

zmniejszanie odległości pomiędzy płaszczyznami atomowymi i wynikającą stąd ujemną 

wartość współczynnika liniowej rozszerzalności termicznej. W miarę podwyższania 

temperatury wzbudzanych jest coraz więcej fononów LA i współczynnik 

rozszerzalności termicznej zaczyna być dodatni. W wurcycie, ze względu na obniżenie 

symetrii częstości fononów TA i LA nie są już tak istotnie różne, nadal jednak istnieje 

pasmo energii zabronionych dla fononów rozciągające się od modu B1(low) do A1(TO). 

Współczynniki rozszerzalności termicznej ZnO w kierunkach [10.0] oraz [00.1] w 

niskich temperaturach posiadają szeroki obszar zerowego nachylenia, przy czym 

parametr sieci ZnO w kierunku [10.0] osiąga minimum wokoło 100 K a w kierunku 

[10.0] w około 120 K. W strukturze typu soli kamiennej nie ma przerwy rozdzielającej 

energie fononów akustycznych oraz optycznych, a współczynnik rozszerzalności 

termicznej ma wartość dodatnią w całym zakresie temperatur.  

Zależności częstości niektórych fononów od temperatury istotnie różnią się od 

tych standardowo obserwowanych w literaturze. Dla lepszego uwidocznienia tego 

spostrzeżenia, zależności temperaturowe modów fononowych, które odbiegały od 

danych literaturowych dodatkowo zaprezentowano na Rys. 3.5.3.2. Na rysunku tym 

wyraźnie widać dwa nachylanie zależności modu B1(low) z punktu M. W obszarze 

niskich temperatur (poniżej 100 K) nachylenie to jest istotnie różnie od danych 

literaturowych, podczas gdy w wysokich temperaturach zależność częstości tego modu 

od temperatury dość dobrze zgadza się z literaturą. W przypadku modów M2 i K1 (oba 

fonony są modami TA) nachylenie w niskich temperaturach pokrywa się z nachyleniem 

obserwowanym dla modu B1(low), jednak brak jest tak wyraźnej zmiany nachylenia.   
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Rysunek 3.5.3.3: Zależność częstości modu M5 odpowiadającego fononowi B1(low) 
oraz modów K1 i M2 od temperatury zestawione z zależnością temperaturową modu M3 z 
pracy [Yadav 2008]. Na rysunku zaznaczono temperatury, dla których parametry sieci a 
i c osiągają minimum [Ibach 1969]. Dla uwidocznienia efektu temperaturowego 
wartości częstości fononów znormalizowane zostały do wartości częstości 
obserwowanej dla najniższej temperatury.   

 

Reasumując, wynikiem badań opisanych w niniejszym paragrafie  jest uściślenie 

energii modów fononowych A1 i A2. Niezależnie od kłopotów z identyfikacja modów 

fononowych zaobserwowano po raz pierwszy bezpośrednio zależności temperaturowe 

dla niektórych fononów akustycznych oraz dla modu niemego B1(low). Wykazano, iż 

zależności te mogą być znacznie silniejsze niż analogiczne zależności dla 

wysokoenergetycznych fononów optycznych LO i TO w punkcie Γ strefy Brillouina, a 

zmiany ich wartości liczbowych odzwierciedlają wtedy zmiany współczynnika 

rozszerzalności termicznej ZnO. W innych przypadkach zależności są słabe albo 

częstość fononów jest stała. Prawdopodobnie zależy to od charakteru drgań 

poszczególnych atomów w wybranych przypadkach i np. kierunku tych drgań 

względem kierunku wiązań chemicznych w krysztale. Przewiduje się kontynuację 

pomiarów dla pozostałych niskoenergetycznych modów fononowych. Odpowiedni 

projekt badawczy został wysłany i jest zaakceptowany do realizacji przez 

międzynarodowy komitet selekcyjny w LLB w Saclay. 
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4. Nanodruty otrzymywane na bazie ZnTe 
 

Nanodruty na bazie ZnTe otrzymane zostały w Środowiskowym Laboratorium 

Fizyki i Wzrostu Kryształów Niskowymiarowych (SL3) IF PAN przy zastosowaniu 

technologii epitaksji z wiązek molekularnych – w skrócie MBE (ang. Molecular Beam 

Epitaxy). Do ich wzrostu wykorzystano urządzenie EPI 620 wyposażone w komórki 

efuzyjne zawierające między innymi cynk (Zn), tellur (Te) oraz mangan (Mn). Wzrost 

nanodrutów prowadzony był w oparciu o mechanizm para-ciecz-ciało stałe – w skrócie 

VLS (ang. vapour-liquid-solid), który zgodnie z literaturą [Wagner 1964] po raz 

pierwszy zastosowano do wzrostu kryształów włosowatych (ang. whiskers) Si. Jest to 

metoda katalityczna, a jej główna idea przedstawiona została na Rys. 4.1.  

 
Rysunek 4.1: Schemat ilustrujący wzrost kryształu włosowatego Si metodą para-ciecz-
ciało stałe (rysunek zaczerpnięty z pracy [Wagner 1964]). (a) Do podłoża Si z ciekłą 
kroplą eutektycznego stopu Au-Si dostarczany jest prekursor chemiczny krzemu w 
postaci gazowej. Proces adsorpcji prekursora zachodzi głównie na powierzchni ciekłej 
kropli eutektyka. Następnie prekursor we wnętrzu kropli rozkłada się w wysokiej 
temperaturze i powstaje roztwór przesycony. (b) Z roztworu na powierzchni granicznej 
katalizator-podłoże wytrąca się półprzewodnik w fazie stałej. Kropla Au-Si unosi się na 
wzrastającej stopniowo kolumnie półprzewodnika.  

 

W metodzie VLS zastosowanej do wzrostu nanodrutów ZnTe fazę gazową 

stanowi dostarczany do podłoża materiał w postaci strumieni wiązek molekularnych Zn 

oraz Te. Fazą ciekłą jest stopiony katalizator, który uzyskiwany jest poprzez podgrzanie 

monokrystalicznego podłoża GaAs lub Si z osadzoną na nim cienką warstwą złota. Pod 

wpływem temperatury na podłożu tworzy się eutektyczny stop, który w wyniku 

działania napięcia powierzchniowego przybiera postać kropli, Au-Ga lub Au-Si (w 

zależności od zastosowanego podłoża). Atomy Zn oraz Te po zaadsorbowaniu na 
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powierzchni kropli eutektyki wnikają do jej wnętrza i dyfundują do powierzchni 

granicznej katalizator-podłoże. W momencie, gdy na powierzchni granicznej 

katalizator-podłoże stężenie rozpuszczonego materiału osiąga stan odpowiadający 

roztworowi przesyconemu, następuje na niej wytrącenie i krystalizacja związku ZnTe. 

W wyniku dalszego dostarczania materiału źródła do ciekłej kropli eutektycznego stopu 

następuje dalsze wytrącanie fazy stałej i wznoszenie się krystalicznej kolumny 

półprzewodnika z osadzoną na jego wierzchołku kroplą. Przykładowe zdjęcia SEM 

nanodrutów ZnTe otrzymanych za pomocą opisanej powyżej metody przedstawia 

Rys. 4.2. 

 

 

Rysunek 4.2: Zdjęcia SEM 
przedstawiające nanodruty ZnTe 
(a) na podłożu GaAs o orientacji 
(110) oraz (b) nanodrut ZnTe 
przeniesiony na płytkę Si. 

 

Nanodruty ZnTe stanowiące przedmiot badań niniejszej rozprawy otrzymane 

zostały na podłożach GaAs o orientacji krystalicznej (001), (110) i (111)B oraz Si o 

orientacji krystalicznej (001) oraz (110). Typowe średnice otrzymanych metodą MBE 

nanodrutów, mierzone w połowie ich wysokości (kształt nanodrutów przypomina nieco 

ścięty stożek) mieściły się w granicach 30-70 nm, a ich długości wynosiły około 1-

2 m. Osią wzrostu nanodrutów ZnTe jest kierunek <111> i niezależnie od orientacji 

zastosowanego podłoża rosną one zawsze wzdłuż jego kierunku <111>. Szczegóły 

dotyczące technologii wytwarzania oraz charakteryzacja wybranych właściwości 

fizycznych nanodrutów bazujących na ZnTe otrzymanych w laboratorium SL3 IF PAN 

znajdują się np. w pracach: [Janik 2006, Janik 2007, Zaleszczyk 2007, Zaleszczyk 2008, 

Wojtowicz 2008, Kirmse 2008, Dynowska 2009, Szuszkiewicz 2009].  

Do badań procesu utleniania nanodrutów bazujących na ZnTe wykorzystywano 

również nanodruty typu rdzeń/powłoka ZnTe/Zn. Cynk nakładany był na nanodruty 
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ZnTe w urządzeniu MBE bezpośrednio po procesie wzrostu (przed nałożeniem Zn 

próbki z nanodrutami ZnTe nie były wyjmowane z maszyny MBE). W celu 

jednorodnego pokrycia nanodrutów cynkiem próbkę obracano z prędkością równą 

15 obrotów/min. W wyniku tego procesu nanodruty są jednorodnie pokryte krystalitami 

Zn o rozmiarach rzędu kilku nm, co ilustrują zdjęcia SEM nanodrutów przedstawione 

na Rys. 4.3.  
 

 

Rysunek 4.3: Zdjęcia SEM 
przedstawiające nanodruty 
ZnTe/Zn na podłożu GaAs o 
orientacji (110) oraz 
pojedynczego nanodrutu ZnTe/Zn 
przeniesionego na płytkę Si. 

 

4.1. Pomiary rozpraszania ramanowskiego dla nanodrutów ZnTe.  
 

ZnTe krystalizuje w strukturze regularnej typu blendy cynkowej i posiada dwa 

atomy w komórce elementarnej. Wobec tego w ZnTe istnieje 6 gałęzi fononowych: 3 

mody akustyczne oraz 3 mody optyczne. Ponieważ wiązanie ZnTe ma częściowo 

jonowy charakter obserwujemy rozszczepienie gałęzi LO i TO. W widmach 

rozpraszania ramanowskiego (RS) pierwszego rzędu dla ZnTe możliwa jest obserwacja 

dwóch linii fononowych: mod o wyższej częstości oznaczany jest jako gałąź LO 

natomiast mod o niższej częstości jest podwójnie zdegenerowaną gałęzią TO. 

Wyznaczone eksperymentalnie częstości fononów optycznych dla masywnych 

kryształów ZnTe w punkcie  strefy Brillouina dla temperatury pokojowej wynoszą od 

177 cm-1 do 180 cm-1 dla TO oraz od 206 cm-1 do 208 cm-1 dla LO [Landolt-

Börnstein 1999].  
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Rozpraszanie ramanowskie nanodrutów bazujących na ZnTe otrzymywanych 

metodą MBE było przedmiotem badań wielu prac eksperymentalnych m.in. 

[Szuszkiewicz 2007, Szuszkiewicz 2008, Zaleszczyk 2008]. W powyższych pracach 

stosowano RS do wyznaczenia składu kryształów mieszanych Zn1-x.MexTe (Me = Mg, 

Mn) oraz pokazano, iż właściwości tego typu nanodrutów badane za pomocą RS nie 

odbiegają od właściwości kryształów masywnych.  

Przedstawione poniżej wyniki pomiarów RS nanodrutów ZnTe posłużą do 

porównań właściwości nanodrutów typu rdzeń/powłoka z właściwościami nanodrutów 

ZnTe. Pomiary RS nanodrutów ZnTe prowadzone były zarówno dla nanodrutów „as-

grown” tj. nanodrutów na podłożu, na którym zostały otrzymane, jak i dla nanodrutów 

przeniesionych z oryginalnego podłoża na płytki krzemowe (tzw. koszone nanodruty). 

W przypadku pomiarów próbek „as-grown” rejestrowany sygnał ramanowski pochodził 

zarówno od nanodrutów jak i od polikrystalicznej warstwy ZnTe osadzonej na podłożu 

pomiędzy nanodrutami. Przeniesienie nanodrutów na krzem pozwoliło na 

wyeliminowanie wkładu do zbieranych widm RS pochodzącego od osadzonych na 

podłożu krystalitów, a sygnał nadal zbierany był z grupy do kilkudziesięciu nanodrutów.  

Na Rys. 4.1.1 porównano widma zebrane z trzech różnych miejsc na próbce z 

nanodrutami znajdującymi się na oryginalnym podłożu GaAs z widmami nanodrutów 

przeniesionych na krzem. Pomiary wykonano przy pobudzaniu linią lasera Ar+ 

514.5 nm.  Warunki pomiarowe (czas zbierania widma, liczba akumulacji, moc lasera) 

w obu przypadkach były identyczne. Na tym samym rysunku pokazano również obrazy 

SEM z zaznaczonym rozmiarem obszaru próbki, z którego zbierany był sygnał 

ramanowski. W widmach RS obu próbek obserwujemy pik fononowy w okolicach 

206 cm-1 oraz jego kolejne powtórzenia. Wartość ta jest zgodna z częstością fononu LO 

obserwowanego w kryształach masywnych ZnTe. Oprócz tych struktur obserwujemy 

również charakterystyczne struktury w obszarze częstości między 110 cm-1 a 150 cm-1, 

które odpowiadają rozpraszaniu na fononach optycznych heksagonalnego Te 

[Brodsky 1972] (Rys. 4.1.2). Dodatkowo dla obu próbek pojawiają się oczywiście piki 

od podłoża (Si w przypadku „koszonych” nanodrutów, GaAs dla nanodrutów „as-

grown”). Dla nanodrutów „as-grown” widma RS zbierane z różnych miejsc na próbce 

są niemal identyczne, zaś dla nanodrutów na płytce Si obserwujemy zmiany stosunku 

intensywności sygnału Te/ZnTe. Zmiany intensywności sygnału ramanowskiego można 

wytłumaczyć faktem, iż podczas pomiarów nanodrutów „koszonych” oświetlane były 

różne ilości nanodrutów, a dla próbek „as-grown” otrzymywany był uśredniony sygnał z 

porównywalnej ilości nanodrutów. Ponadto poszczególne nanodruty ZnTe pochodzące z 

jednej próbki mają różne rozmiary (co widać na załączonym obrazie SEM) oraz 
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zapewne różne ilości defektów strukturalnych, wobec czego mogą zawierać różne ilości 

wytrąceń Te.  

 

Rysunek 4.1.1: Widma rozpraszania ramanowskiego zmierzone dla różnych miejsc na 
próbce z nanodrutami ZnTe wraz z obrazami SEM z zaznaczonym rozmiarem obszaru, z 
którego zbierane były widma (średnica plami laserowej oświetlającej próbkę wynosiła 
około 5 μm). Górny rysunek odpowiada próbce „as-grown” tj. próbce z nanodrutami na 
podłożu GaAs, na którym zostały otrzymane, na dolnym rysunku umieszczono wyniki dla 
nanodrutów przeniesionych na płytkę krzemową. Moc lasera wynosiła 1.8 mW. 

 

 

Rysunek 4.1.2: Widmo rozpraszania 
ramanowskiego amorficznego (linia 
ciągła) oraz polikrystalicznego (linia 
przerywana) telluru zaczerpnięte z 
pracy [Brodsky 1972]. Pomiar 
przeprowadzono w temperaturze 
77 K, długość fali światła 
pobudzającego wynosiła 514.5 nm. 
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Wspomniane wcześniej mody wibracyjne przypisywane Te były uprzednio 

obserwowane w pomiarach RS zarówno dla ZnTe, jak i dla innych związków telluru, 

jak np. CdTe [Amirtharaj 1984]. Obecność krystalicznego Te w związkach telluru wciąż 

jest przedmiotem badań. Mody wibracyjne krystalicznego Te przypisywane były 

aglomeratom lub wytrąceniom Te powstałym w trakcie wzrostu lub w wyniku 

utleniania. W nanodrutach ZnTe obecność fononów Te była przypisywana istniejącym 

w nanodrutach defektom strukturalnym [Meng 2008]. Należy zaznaczyć, że 

krystaliczny Te wykazuje duży przekrój czynny na rozpraszanie ramanowskie i nawet 

jego bardzo małe ilości można łatwo wykryć stosując tę metodę eksperymentalną. 

Ponadto wzrost kryształów i struktur zawierających ZnTe metodą MBE ma charakter 

nierównowagowy i prowadzi się go w nadmiarze Te, wobec czego wzrasta 

prawdopodobieństwo tworzenia się wytraceń krystalicznego Te. Z drugiej strony 

warunki, w których prowadzone są pomiary RS, w szczególności stosowanie zbyt 

wysokich gęstości mocy pobudzania mogą doprowadzić do degradacji 

przypowierzchniowej warstwy ZnTe i wytrącania się krystalicznego Te, co uprzednio 

obserwowano dla warstw epitaksjalnych i kryształów ZnTe [Larramendi 2010, 

Zielony 2012], CdTe [Soares 2004], ZnCdTe [Hawkins 2008] a także dla nanoprętów 

ZnTe [Zhang 2012]. 
 

   

Rysunek 4.1.3: Widma RS dla nanodrutów ZnTe na podłożu GaAs (111) zmierzone przy 
pobudzaniu linią 514.5 nm. (a) pomiar dla różnych mocy lasera; (b) widma RS dla 
mocy lasera 0.18 mW. Czarna krzywa przedstawia widmo zebrane z miejsca na próbce 
nie oświetlonej uprzednio laserem, niebieska krzywa ilustruje widmo zebrane po serii 
pomiarów przedstawionych na rysunku (a) i zmianie mocy lasera z 18 mW na 0.18 mW.  
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Pomiary RS wymagają dobrania odpowiedniej mocy lasera i w tej metodzie 

pomiarowej dla uzyskania sygnału wymagane są dość wysokie moce pobudzania. Z 

drugiej strony zbyt wysoka moc lasera może prowadzić do lokalnego podniesienia 

temperatury próbki, a nawet do jej zniszczenia. Dobranie odpowiedniej mocy 

pobudzania jest szczególnie istotne w pomiarach tzw. mikro-rozpraszania 

ramanowskiego μ-RS, gdzie plamka lasera jest skupiona na małej powierzchni próbki, 

wobec czego lokalnie występuje duża gęstość mocy promieniowania. Na Rys. 4.1.3 (a) 

przedstawiono widma μ-RS dla nanodrutów ZnTe na podłożu GaAs zmierzonych przy 

różnych mocach pobudzania. Do badań wybrana została próbka charakteryzująca się 

najmniejszym stosunkiem intensywności struktur odpowiadających Te i ZnTe w widmie 

ramanowskim. Intensywności widm RS znormalizowane zostały do intensywności 

modu LO ZnTe. Wszystkie pomiary wykonywane były dla tego samego miejsca na 

próbce począwszy od mocy równej 0.18 mW (gęstość mocy – 1.5·102 W·cm-2). Jak 

widać, wraz ze wzrostem mocy lasera, stosunek intensywności linii fononów Te do linii 

LO ZnTe rośnie. Linia LO ZnTe nieznacznie poszerza się (o około 0.5 cm-1), natomiast 

jej częstość nie ulega zmianie. Po powrocie do mocy wyjściowej [Rys. 4.1.3 (b)] 

zaobserwowano niemal 4.5-krotny spadek intensywności linii LO ZnTe oraz zawężenie 

linii fononów optycznych Te (w stosunku do sytuacji wyjściowej), co świadczy 

niewątpliwie o tym, iż pod wpływem promieniowania laserowego o dużej gęstości 

mocy w badanych nanodrutach powstają nieodwracalne zmiany strukturalne.  

 

Rysunek 4.1.4: Zależność częstości modów fononów optycznych Te (a) A1 oraz (b) ETO 
od mocy lasera. Czarne, pełne kółka i kwadraty odpowiadają częstościom fononów Te 
obserwowanych w pomiarach prowadzonych dla coraz większych mocy lasera. 
Niebieskie, puste kółko i kwadrat odpowiadają częstościom fononów Te zmierzonych po 
serii pomiarów i powrocie do mocy wyjściowej lasera.  
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Podawane w literaturze częstości fononów krystalicznego Te wynoszą 92.2 cm-1, 

120.4 cm-1, 140.7 cm-1 [Pine 1971], natomiast widmo amorficznego Te składa się z 

jednego szerokiego piku z centrum w około 157 cm-1 [Brodsky 1971]. W pomiarach RS 

dla najniższej mocy pobudzania zaobserwowano dwa piki o częstościach ~126 cm-1 i 

~153 cm-1. Są one więc wyższe niż częstości krystalicznego Te. Na tej podstawie można 

wyciągnąć wniosek, iż przy najniższej mocy lasera, obserwujemy struktury 

odpowiadające wytraceniom amorficznej lub nanokrystalicznej fazy Te. Wraz ze 

wzrostem gęstości mocy promieniowania laserowego linie fononów optycznych Te 

przesuwają się w obszar niższych częstości co zilustrowano na Rys. 4.1.4. Po powrocie 

do mocy wyjściowej (najniższej) częstości te nie osiągają swoich pierwotnych wartości 

i w granicy błędu odpowiadają częstościom fononów Te obserwowanym dla 

najwyższych mocy (~121 cm-1 i ~139 cm-1), czyli bliskim wartościom literaturowym 

czystego Te. Ekspozycja nanodrutów na światło laserowe o dużej gęstości mocy 

powoduje więc krystalizację wytrąceń Te oraz rozkład przypowierzchniowej warstwy 

nanodrutów, któremu towarzyszy dalsze wytrącanie się Te.  

Aby wyjaśnić czy przyczyną tak istotnych zmian fizyko-chemicznych 

zachodzących w trakcie przeprowadzonych pomiarów RS nie jest podgrzanie 

nanodrutów (lub ich powierzchni) oszacowano maksymalny przyrost ich  temperatury. 

Przy założeniu całkowitej absorpcji energii wiązki w próbce )(   oraz długiego 

czasu oświetlania próbki laserem )( t  w centrum plamki laserowej temperaturę 

powierzchni próbki pokrytej cienką warstwą półprzewodnika )0( z , można 

oszacować na podstawie analitycznego wyrażenia otrzymanego przez Laxa 

[Larramendi 2010]: 
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gdzie T0 jest temperaturą uchwytu, na którym zamontowana jest próbka, mr 50   jest 

rozmiarem plamki laserowej, T0 = 300 K, A = 54 W·cm-1 oraz 0KT dla ZnTe. A 

wyznaczone zostało ze wzoru :  

KTT

A
T


)( ,    (4.1.2) 

gdzie κ jest przewodnictwem cieplnym dla ZnTe i wynosi 14104  cm . 

Podstawiając powyższe dane szacujemy, iż maksymalna temperatura na próbce dla 

najniższej mocy P = 0.18 mW, wynosi Tmax(0.18 mW) ≈ 301 K, natomiast dla 

najwyższej mocy P = 18 mW temperatura maksymalna wynosi Tmax(18 mW) ≈ 362 K, 

jest więc za mała by uznać, że nastąpiło lokalne stopienie materiału i jego 
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rekrystalizacja do innej fazy. Należy jednak zauważyć, że wzór (4.1.1) pozwala na 

dobre oszacowanie maksymalnej temperatury cienkich warstw. Stosując powyższą 

formułę dla nanodrutu dostajemy dolne oszacowanie temperatury maksymalnej, gdyż 

dana energia dostarczana w wiązce laserowej absorbowana jest w znacznie mniejszej 

objętości nanodrutu, niż posiada ją dwuwymiarowa warstwa oświetlana taką samą 

wiązką. Ponadto, przewodnictwo cieplne nanodrutu może być niższe, niż dla materiału 

masywnego [Colli 2006]. Nie mniej jednak, lokalna temperatura na próbce nie powinna 

przekroczyć temperatury topnienia ZnTe (1568 K) [Landolt-Börnstein 1999]. Niezbyt 

wysoką temperaturę próbki potwierdza również fakt iż częstość fononu LO ZnTe jest 

stała dla wszystkich mocy lasera pobudzającego (współczynnik temperaturowy 

częstości fononu LO ZnTe LO  wynosi 
  15104
ln  K
dT

d LO
[Harada 1971]).  

W pracy [Larramendi 2010] rozważając przyczynę spadku intensywności linii 

fononu LO ZnTe po oświetlaniu próbki światłem laserowym o dużej gęstości mocy 

brano pod uwagę wzrost współczynnika odbicia od powierzchni próbki oraz/lub 

utworzenie cienkiej warstwy materiału o dużym współczynniku absorpcji (Te wykazuje 

dwukrotnie wyższy współczynnik absorpcji niż ZnTe dla zastosowanej długości fali – 

514.5 nm). Autorzy wspomnianej pracy stwierdzili, ze oszacowana przez nich 

temperatura próbki jest zbyt niska (poniżej temperatury topnienia ZnTe), by mogła 

zaistnieć ablacja laserowa (odparowanie z próbki materiału ZnTe). Stwierdzono, że 

obserwowany wzrost intensywności pików fononowych Te może wynikać ze złożenia 

dwóch czynników: (i) reakcji fotochemicznej powodującej stratę atomów Zn i w 

konsekwencji zwiększenie ilości krystalicznego Te na powierzchni oraz (ii) wzrostu 

grubości warstwy agregatów Te na powierzchni, które pochłaniają ciepło (dzięki 

wysokiemu współczynnikowi absorpcji), co może spowodować sublimacje i/lub 

migracje atomów Te w chłodniejsze rejony na powierzchni próbki. Podobny efekt 

(wzrost stosunku intensywności fononów Te do LO ZnTe pod wpływem 

promieniowania) zaobserwowano dla nanoprętów ZnTe w pracy [Zhang 2012]. 

Zjawisko to zachodziło dla gęstości mocy lasera powodującej wzrost temperatury 

próbki do 180°C. Na tej podstawie autorzy cytowanej pracy wykluczyli odparowywanie 

cynku i efekt grzania na rzecz reakcji fotochemicznej. Badania EDX wykazały, iż 

nanopręt otoczony jest materiałem bogatym w Te i O2. Zielony i współpracownicy 

[Zielony 2012] badając podobny efekt dla warstwy ZnTe z kropkami kwantowymi 

CdTe sugerowali, iż temperatura próbki szacowana ze stosunku intensywności linii 

Stokesa i anty-Stokesa może być nawet dwa razy większa niż wynika to z powszechnie 

stosowanego wzoru, wobec czego szacowana lokalna temperatura próbki może 
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przekraczać temperaturę topnienia ZnTe. Zdaniem autorów pracy [Zielony 2012] 

prawdziwa temperatura próbki jest wystarczająco wysoka aby możliwa była ablacja 

laserowa. 

Badając efekt rozkładu przypowierzchniowej warstwy ZnTe pod wpływem 

promieniowania laserowego należy wziąć pod uwagę, iż pomiar RS prowadzony jest w 

powietrzu, wobec czego wygrzewanie nanodrutów światłem laserowym może 

powodować utlenianie się przypowierzchniowej warstwy nanodrutów. Proces utleniania 

ZnTe badano w pracy [Lu 1988]. Wykazano, iż utlenianie może przebiegać następująco: 

przypowierzchniowa warstwa ZnTe rozkłada się na Zn oraz Te. Zn dyfunduje na 

powierzchnię i łącząc się z tlenem tworzy cienką warstwę ZnO natomiast pod warstwą 

ZnO wytrąca się krystaliczny Te. W efekcie obserwujemy tworzenie sekwencji 

ZnTe/Te/ZnO. Warto zauważyć, że powyższy proces zachodził dla kryształów 

wygrzewanych w temperaturze 260°C (co jest temperaturą dużo niższą od temperatury 

topnienia ZnTe).  
 

 

Rysunek 4.1.5: Widma rozpraszania 
ramanowskiego dla nanodrutów ZnTe na 
podłożu GaAs (111) w funkcji mocy lasera 
He-Cd emitującego światło o długości fali 
325 nm. Dla uwidocznienia szczegółów 
poszczególnych widm, widma zostały 
pomnożone przez odpowiednie wartości 
liczbowe zaznaczone na rysunku i przesunięte 
w pionie.  

 

W celu bliższego przyjrzenia się zmianom strukturalnym zachodzącym w 

nanodrutach ZnTe pod wpływem oświetlania ich laserem wykonano pomiary RS 

pobudzając próbki laserem He-Cd emitującym światło o długości fali 325 nm. Widma 

RS zmierzone w funkcji mocy lasera użytego do pobudzenia próbek przedstawiono na 

Rys. 4.1.5. Tu również powtórzono pomiar przy najniższej mocy pobudzania po 

wykonaniu całej sekwencji ze wzrastającą mocą. Dla najniższej mocy lasera (1 mW, 
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czarna linia) w widmie RS obserwujemy struktury w częstościach około 177 cm-1, 

206 cm-1 oraz 414 cm-1, które można przypisać fononom TO, LO oraz 2LO ZnTe. Przy 

wyższych mocach pobudzania w widmie RS zaczyna pojawiać się szeroka struktura 

przy około 415 cm-1, która nakłada się na linie ZnTe, a także szerokie pasmo w około 

760 cm-1. Tego typu widmo charakterystyczne jest dla fazy amorficznej (szkła) TeO2-

ZnO [Moissey 2005]. Porównując widma RS zebrane przy najniższej mocy lasera 

(1 mW) dla próbki przed i po ekspozycji na promieniowanie laserowe o wysokiej mocy 

(oznaczone odpowiednio czarną i zieloną linię), zauważamy, że w nanodrutach zaszły 

nieodwracalne zmiany strukturalne, prowadzące do powstania amorficznego TeO2-ZnO. 

Efekt ten nie był obserwowany uprzednio. 

 

Podsumowanie pomiarów widm rozpraszania ramanowskiego dla nanodrutów ZnTe 

 

Pomiary RS przeprowadzone dla nanodrutów ZnTe pozwoliły na określenie ich 

właściwości strukturalnych. Oprócz fononów pochodzących od ZnTe w widmach RS 

zaobserwowano mody fononowe krystalicznego Te. Częstości linii odpowiadających 

rozpraszaniu na fononach LO ZnTe pokrywają się z analogicznymi częstościami 

raportowanymi dla kryształów masywnych ZnTe, zarówno dla nanodrutów na 

oryginalnych podłożach jak i nanodrutów przeniesionych z oryginalnego podłoża na Si.  

Powyższa obserwacja świadczy o dobrej jakości krystalicznej badanych nanodrutów 

oraz o tym, że badane nanodruty są wolne od naprężeń. Zaobserwowano, iż widma 

zebrane z różnych miejsc na próbkach „as-grown” nie różnią się między sobą, natomiast 

w przypadku nanodrutów przeniesionych na płytki krzemowe (widma zbierane były z 

mniejszej ilości nanodrutów), stosunek sygnału Te/ZnTe zmieniał się od miejsca do 

miejsca na próbce. Efekt ten przypisano różnym rozmiarom oraz różnej ilości defektów 

strukturalnych dla poszczególnych nanodrutów. Obecność modów Te w nanodrutach 

przeniesionych z oryginalnego podłoża na krzem świadczy o tym, iż sygnał od Te nie 

pochodzi jedynie od polikrystalicznej warstwy ZnTe uformowanej podczas wzrostu 

MBE na podłożu pomiędzy nanodrutami, lecz także od samych nanodrutów. Zbadano 

wpływ mocy lasera użytego do pobudzania próbek na właściwości nanodrutów ZnTe. 

Wykazano, że zwiększanie mocy wiązki laserowej prowadzi do nieodwracalnych zmian 

strukturalnych w nanodrutach polegających na wytrącaniu się krystalicznego Te oraz 

powstawania fazy amorficznej TeO2-ZnO. Powstawanie szkła TeO2-ZnO w ZnTe pod 

wpływem ekspozycji na promieniowanie laserowe o dużej mocy zostało 

zademonstrowane po raz pierwszy. 
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4.2. Nanodruty typu rdzeń/powłoka Zn1-xMnxTe/ZnO 
 

Otrzymywanie nanostruktur 

 
Otrzymywanie oraz badanie właściwości struktur typu rdzeń/powłoka 

ZnTe/ZnO zapoczątkowane zostało przez dr Elżbietę Janik we współpracy z Oddziałem 

Fizyki i Technologii Nanostruktur Półprzewodników Szerokoprzerwowych IF PAN 

wykorzystując technologię osadzania warstw atomowych – w skrócie ALD (z ang. 

Atomic Layer Deposition). Z uwagi na to, iż jest to m. in. tematem rozprawy 

doktorskiej mgr. Łukasza Wachnickiego, w niniejszej rozprawie omówione zostaną 

bardziej szczegółowo jedynie wyniki pomiarów rozpraszania ramanowskiego – RS 

(ang. Raman scattering) dla takich nanostruktur. Przedstawione zostanie także 

porównanie wniosków wynikających z tych pomiarów z wnioskami, które uzyskano 

prowadząc badania w/w nanodrutów przy użyciu innych technik pomiarowych. 

 

Rysunek 4.2.1: Schemat ilustrujący ideę otrzymywania nanodrutów typu rdzeń/powłoka  
ZnxMn1-xTe/ZnO. Pierwszym etapem procesu było otrzymanie metodą MBE nanodrutów 
ZnxMn1-xTe. Następnie nanodruty te przenoszone były do reaktora ALD, gdzie osadzano 
na nich warstwę ZnO. Przedstawione na schemacie zdjęcia SEM pochodzą z pracy 
[Gas 2011]. 
 

Nanodruty typu rdzeń/powłoka (ang. „core/shell”) otrzymano przy zastosowaniu 

metody wykorzystującej dwie niezależne techniki wzrostu kryształów 

półprzewodnikowych. Rdzeń badanych nanostruktur stanowiły nanodruty Zn1-xMnxTe 

(x = 0 ÷ 0.07), otrzymane metodą MBE w laboratorium SL3 IF PAN na podłożach 

GaAs o orientacji krystalicznej (100) oraz (110) (opis otrzymywania nanodrutów 

bazujących na ZnTe znajduje się w Rozdziale 4), natomiast powłoka ZnO naniesiona 
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została w procesie ALD. Temperatura wzrostu nanodrutów ZnxMn1-xTe wynosiła 

450°C-400°C, podczas gdy warstwę ZnO nanoszono w temperaturach 200C-300C. 

Wzrost nanodrutów metodą MBE prowadziła dr Elżbieta Janik natomiast procesy ALD 

realizowane były przez mgr. Łukasza Wachnickiego. Ideę otrzymywania nanodrutów 

typu rdzeń/powłoka przedstawiono schematycznie na Rys. 4.2.1. 

Prekursorami wykorzystanymi do wzrostu powłok ZnO w procesie ALD były 

dwuetylocynk [Zn(C2H5)2, tzw. DEZ] – prekursor cynku, oraz woda dejonizowana  – 

prekursor tlenu. Grubość warstwy ZnO osadzonej na nanodrutach determinowana jest 

przez ilość cykli ALD (w jednym cyklu ALD otrzymuje się jedną monowarstwę ZnO), 

w których jest osadzana i średnio dla badanych nanodrutów wynosi około 30 nm –

 50 nm ZnO (grubość oszacowana na podstawie porównania obrazów SEM dla 

nanodrutów Zn1-xMnxTe oraz Zn1-xMnxTe/ZnO). W Tabeli 4.2.1 zawarta została lista 

badanych próbek w niniejszej rozprawie, wraz z nominalną zawartością Mn oraz 

parametrami dla procesów ALD, w których osadzano warstwy ZnO. 

 

Tabela 4.2.1: Lista badanych w niniejszej rozprawie nanodrutów typu rdzeń/powłoka 
ZnxMn1-xTe/ZnO wraz z zawartością Mn i parametrami procesu ALD 
(temperatura/liczba cykli). Wszystkie próbki otrzymane zostały na podłożach GaAs o 
orientacji krystalicznej (100) oraz (110).  
 

Próbka Zawartość Mn 
Parametry procesu ALD 

T [C]/liczba cykli 
042709A 5% 200/400 
042709B 5% 300/300 
052109A 0% 250/300 
052109B 3.5% 200/300 
052909A 5% 250/300 
052909B 7% 200/300 

 

Charakteryzacja strukturalna 
 
Warstwy ZnO osadzone w procesie ALD na nanodrutach ZnxMn1-xTe mają budowę 

polikrystaliczną, a tworzące je krystality wykazują różną orientację krystaliczną, co 

zostało zaobserwowane w badaniach zarówno transmisyjnej mikroskopii elektronowej 

(TEM), jak i dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Wyniki analizy TEM przeprowadzone 

dla analogicznych nanodrutów ZnTe/ZnO uzyskane przez dr hab. Sławomira Kreta z IF 

PAN widoczne są na Rys. 4.2.2 [Janik 2010]. Na obrazie TEM zauważyć można, iż 

powłoka ZnO zbudowana jest z różnie zorientowanych krystalitów. Największe ziarna 

mają podłużny kształt o wymiarach 20 – 40 nm na 5 – 15 nm. Chropowatość 
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powierzchni w tym przypadku wynosi około 6.8 nm a warstwa ZnO jednorodnie 

pokrywa nanodrut ZnTe. Należy zauważyć, że chropowatość powierzchni oraz wielkość 

ziaren tworzących powłokę ZnO zależy od parametrów procesu ALD, a w 

szczególności od temperatury, w której jest on prowadzony (w analizowanym 

przypadku temperatura ta wynosiła 60°C). Z analizy TEM wynika, iż rdzeń 

nanostruktury ma charakter monokrystaliczny, a osadzenie na nim ZnO nie wpływa na 

jego właściwości strukturalne. 
 

 

Rysunek 4.2.2: Wyniki analizy TEM dla 
nanostruktury typu rdzeń/powłoka ZnTe/ZnO. 
Rysunek zaczerpnięto z pracy [Janik 2010]. (a) 
obraz dyfrakcji elektronów (selected-area 
diffraction – SAD) dla pojedynczej 
nanostruktury (b) obraz SEM ułamanego 
nanodrutu; strzałkami zaznaczono obszar 
rdzenia ZnTe i powłoki ZnO (c) obraz TEM 
części nanostruktury, (d) powiększony 
fragment obrazu (c) ukazujący szczegóły 
struktury powłoki ZnO. 

 

 

Na przedstawionym na (Rys. 4.2.3) dyfraktogramie przedstawiono wyniki badań 

XRD nanodrutów ZnxMn1-xTe/ZnO (x = 0.07, próbka 052909B) na podłożu GaAs (100) 

prowadzonych w dwóch modach pomiarowych – w modzie symetrycznym ω-2θ oraz 

geometrii poślizgowej. Wyniki te zostały uzyskane przez dr Elżbietę Dynowską i 

współpracowników w laboratorium Hasylab w DESY w Hamburgu przy użyciu 

promieniowania synchrotronowego. Badania XRD potwierdziły, iż otrzymane 

nanodruty ZnxMn1-xTe są monokrystaliczne i posiadają tę samą orientację krystaliczną, 

co podłoże GaAs. Świadczą o tym refleksy Bragga pochodzące od nanodrutów  

ZnxMn1-xTe oraz podłoża GaAs obserwowane dla modu symetrycznego i oznaczone na 

Rys. 4.2.3 jako 200, 400 oraz 600. Pozostałe piki Bragga odpowiadające ZnxMn1-xTe i 
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oznaczone jako 111, 220 oraz 311 pochodzą od polikryształów ZnxMn1-xTe 

uformowanych na podłożu GaAs podczas wzrostu nanodrutów. Pozostałe zaznaczone 

na dyfraktogramie piki przypisać można ZnO i pochodzą one najprawdopodobniej 

zarówno od polikrystalicznego ZnO, z którego zbudowane są powłoki nanodrutów, jak i 

od polikrystalicznej warstwy ZnO osadzonej podczas procesu ALD na podłożu 

pomiędzy nanodrutami. Więcej informacji na temat otrzymywania oraz wybranych 

właściwości fizycznych nanodrutów typu rdzeń/powłoka bazujących na ZnTe oraz ZnO 

można znaleźć w pracach [Szczepanik 2009, Janik 2010, Gas 2011]. 
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Rysunek 4.2.3: Dyfraktogramy rentgenowskie nanodrutów ZnxMn1-xTe/ZnO na podłożu 
GaAs (100) otrzymane w pomiarach prowadzonych dwóch modach: klasycznym modzie 
symetrycznym oraz w geometrii poślizgowej. Rysunek na podstawie [Gas 2011]. 

 
Badanie wpływu powłoki na rdzeń nanodrutu 

 

Jak wcześniej wspomniano, autorka niniejszej rozprawy skupiła się głównie na 

badaniach rozpraszania ramanowskiego (RS) prezentowanych powyżej nanostruktur. 

Pomiary RS wykonywane były dla par próbek: nanodrutów rdzeń/powłoka  

Zn1-xMnxTe/ZnO oraz nanodrutów Zn1-xMnxTe, (otrzymanych w tym samym procesie 

technologicznym, co nanodruty stanowiące rdzeń w strukturach rdzeń/powłoka), na 

które nie została naniesiona warstwa ZnO. Do pobudzenia próbek wykorzystano laser 

Ar+ (linie λ = 514.5 nm i λ = 488 nm) oraz laser He-Cd (λ = 325 nm). Pomiary 

prowadzono dla nanodrutów o różnej zawartości Mn oraz dla różnych parametrów 

procesu ALD, w którym osadzano warstwy ZnO. Część uzyskanych wyników 

rozpraszania ramanowskiego dla powyższych nanodrutów opisana została w pracy 

[Gas 2011].  
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Rysunek 4.2.4: Widma rozpraszania ramanowskiego dla nanodrutów ZnTe i  
Zn1-xMnxTe/ZnO (x = 0.05) zmierzone przy pobudzaniu światłem laserowym o długości 
fali 514.5 nm o mocy 1.8 mW (objaśnienie w tekście). 
 

Niezależnie od orientacji krystalicznej podłoża widma RS dla nanostruktur 

otrzymanych przy tych samych parametrach procesów ALD i MBE nie różniły się 

znacząco. Porównanie typowych widm RS zmierzonych dla nanodrutów Zn1-xMnxTe 

oraz Zn1-xMnxTe/ZnO przy pobudzaniu linią laserową o długości fali 514.5 nm (moc 

1.8 mW, średnica plamki laserowej – 5 μm) przedstawiono na Rys. 4.2.4. Widma RS w 

obszarze niskich częstości dla nanodrutów rdzeń/powłoka oraz nanodrutów bez powłoki 

ZnO wyraźnie się różnią. W widmie RS zmierzonym dla nanodrutów  

Zn1-xMnxTe obserwujemy charakterystyczne struktury w okolicy 140 cm-1 

odpowiadające rozpraszaniu na fononach optycznych heksagonalnego Te [Pine 1971]. 

Dla kryształów mieszanych Zn1-xMnxTe spodziewać się można dwóch gałęzi fononów 

LO [Peterson 1986] (patrz Rys. 4.2.5). W widmach RS zarówno dla nanodrutów 

rdzeń/powłoka, jak i dla nanodrutów Zn1-xMnxTe obserwujemy linie związane z 

generacją fononów optycznych pochodzących wyłącznie z gałęzi fononów LO o 

wyższej częstości oznaczonej „ZnTe”. Zawartość Mn w badanych nanodrutach 

rdzeń/powłoka Zn1-xMnxTe/ZnO nie przekraczała 7%, wobec czego przy rozdzielczości 

pomiarowej układu pomiarowego nie zaobserwowano przesunięcia ani rozszczepienia 

linii fononu optycznego, które miałoby miejsce dla kryształów o wyższej zawartości 

Mn (zmiany te są dobrze widoczne dopiero dla x >0.1). Dla próbki o najwyższej, 7% 

zwartości Mn zaobserwowano poszerzenie linii fononu LO o około 1 cm-1 w stosunku 

do analogicznej linii dla nanodrutów z rdzeniem ZnTe. Na Rys. 4.2.4 można zauważyć, 

iż w przypadku nanostruktur z powłoką ZnO oprócz znacznie mniej intensywnej 
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struktury Te, linie odpowiadające rozpraszaniu na fononach LO „ZnTe” są dużo 

silniejsze, ponadto linie te charakteryzują się nieco mniejszymi szerokościami 

połówkowymi. Podobne rezultaty uzyskano dla wszystkich par zbadanych próbek 

niezależnie od orientacji krystalicznej podłoża, na którym otrzymano nanodruty. 

 

 

Rysunek 4.2.5: Częstości modów fononowych 
Zn1-xMnxTe otrzymane w badaniach 
rozpraszania ramanowskiego w 85 K (punkty) 
oraz obliczone teoretycznie (linie ciągłe). 
Rysunek zaczerpnięto z [Peterson 1986]. 

 

 

 
Rysunek 4.2.6: Częstości oraz intensywności fononów obserwowane w pomiarach 
rozpraszania ramanowskiego wykonanych w funkcji przyłożonego do próbki ciśnienia 
(T = 300 K). Rysunek zaczerpnięty z pracy [Camacho 2002]. 

 

W kryształach ZnTe wzrost intensywności linii fononów optycznych z centrum 

strefy Brillouina mógłby być związany z istnieniem naprężeń rozciągających. Jak 

pokazał Camacho i współpracownicy [Camacho 2002], w wyniku przyłożenia ciśnienia 

(naprężeń ściskających) częstości fononów LO i TO w ZnTe rosną, natomiast ich 



 

63 
 

intensywności maleją (Rys. 4.2.6). Odwrotna sytuacja powinna mieć miejsce, jeśli w 

badanej próbce istniałyby naprężenia rozciągające. Efekt wzmacniania intensywności 

linii LO „ZnTe” pod wpływem otoczki ZnO można zaobserwować w badanych 

nanodrutach. Kolejnym efektem w przypadku istnienia naprężeń rozciągających w ZnTe 

jest przesuwanie linii fononów LO oraz TO w niższe częstości, co w przypadku 

badanych nanodrutów nie było obserwowane (w granicy dokładności pomiarowej 

uzyskanej w tej pracy częstości modów LO i TO „ZnTe” dla nanodrutów z powłoką jak 

i bez powłoki ZnO były takie same). W związku z tym, większa intensywność struktur 

LO „ZnTe” w nanodrutach rdzeń/powłoka w stosunku do nanodrutów bez powłoki 

najprawdopodobniej nie jest spowodowana rozciąganiem rdzeni nanodrutów. 
 

 

Rysunek 4.2.7: Widma rozpraszania 
ramanowskiego nanodrutów typu 
rdzeń/powłoka Zn1-xMnxTe/ZnO zmierzone w 
funkcji mocy lasera pobudzającego o 
długości fali 514.5 nm. Widma zostały 
znormalizowane do intensywności linii LO 
„ZnTe” i przesunięte w pionie dla lepszej 
widoczności. 
 

 

Jak wykazano w Rozdziale 4.1 niniejszej rozprawy pod wpływem 

promieniowania laserowego o dużej gęstości mocy w nanodrutach ZnTe tworzą się 

agregaty Te oraz powstaje amorficzna faza ZnO-TeO2. Towarzyszy temu spadek 

intensywności oraz poszerzenie linii LO ZnTe, a także wzrost intensywności i 

przesuwanie się linii fononów Te w niższe częstości (co jest spowodowane 

wydzielaniem się i krystalizowaniem Te). Powłoka ZnO nałożona na nanodruty ZnTe 

zabezpiecza je przed działaniem promieniowania laserowego o wysokiej gęstości mocy, 

przeciwdziała zachodzeniu reakcji fotochemicznej i nie dopuszcza do efektywnego 

wytrącania się Te. Ze względu na znacznie większe przewodnictwo cieplne ZnO 

(1.10 W/cmK) niż ZnTe (0.18 W/cmK) obecność powłoki ZnO powinna ułatwić 
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odprowadzanie ciepła od rdzenia struktury powstałego na skutek absorpcji 

promieniowania w ZnTe. W celu poparcia tej tezy wykonano pomiary RS dla 

nanodrutów rdzeń/powłoka Zn1-xMnxTe/ZnO w funkcji mocy lasera pobudzającego. 

Wyniki zostały przedstawione na Rys. 4.2.7. W tym przypadku efekt związany z 

wytrącaniem krystalicznego Te jest bardzo mały i nawet dla najwyższej mocy lasera 

równej 20 mW (w pomiarach RS w niniejszej pracy standardowo stosowano moce nie 

przekraczające 2 mW) struktury odpowiadające rozpraszaniu na fononach Te są 

znacznie mniej intensywne od linii LO ”ZnTe”. Należy również zauważyć, że 

zwiększanie mocy lasera skutkuje poszerzeniem piku LO „ZnTe” (dla najwyższej 

stosowanej w omawianych pomiarach mocy). 

Aby wytłumaczyć wyższą intensywność struktur związanych z heksagonalnym 

Te oraz dużo bardziej intensywną i węższą linię fononu LO „ZnTe” dla nanodrutów z 

powłoką ZnO należy wziąć pod uwagę, iż ZnTe pozostawione na powietrzu ulega 

utlenieniu. Jak pokazano w pracy [Lu 1988], w wyniku utleniania na powierzchni ZnTe 

tworzy się następująca sekwencja: ZnTe/Te/ZnO (efekt ten będzie również 

dyskutowany w Rozdziale 4.5.4). Efekt starzenia ZnTe opisany został również w pracy 

[Ershing 2010], w której badano właściwości nanokryształów ZnTe tuż po otrzymaniu – 

wygrzewanych w powietrzu i niewygrzewanych oraz powyższych nanokryształów ZnTe 

po ponad trzyletnim przechowywaniu ich w warunkach normalnych. Postarzone w ten 

sposób nanokryształy wykazywały zmniejszoną ilość fazy ZnTe w stosunku do 

kryształów świeżo otrzymanych, a także wykryto w nich heksagonalny Te oraz 

heksagonalne ZnO. Dla kryształów, które były wygrzane przed postarzeniem, 

dodatkowo zaobserwowano powstawanie TeO2. Podobnego efektu należy spodziewać 

się dla badanych nanodrutów bazujących na ZnTe. Powłoka ZnO w strukturach 

rdzeń/powłoka nanoszona jest na nanodruty bezpośrednio po procesie wzrostu MBE, a 

próbki do komory ALD przenoszone są w atmosferze azotu. Wobec tego nanodruty po 

wzroście z MBE mają bardzo krótki kontakt z tlenem z powietrza, a powłoka ZnO 

zapobiega ich dalszemu utlenianiu.  

 

Rezonansowe rozpraszanie ramanowskie dla ZnO 

 

W widmach RS zmierzonych przy pobudzaniu światłem o długości fali 

514.5 nm nie zarejestrowano sygnału pochodzącego od powłoki ZnO. Zastosowanie 

promieniowania laserowego o krótszej długości fali równej 488 nm, potwierdziło 

wyniki uzyskane dla linii 514.5 nm, jednak również nie pozwoliło na wykrycie 

fononów ZnO (Rys. 4.2.8). Powyższy wynik nie jest zaskakujący, gdyż podane długości 
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fali promieniowania są odległe od długości fali odpowiadającej rezonansowym 

warunkom pobudzania ZnO, a zatem RS dla ZnO przy długościach fal 514.5 nm i 

488 nm powinno być bardzo mało efektywne. 
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Rysunek 4.2.8: Widma RS nanodrutów Zn1-xMnxTe (czarna krzywa), oraz 
nanodrutów typu rdzeń/powłoka Zn1-xMnxTe/ZnO (czerwona krzywa) zmierzone przy 
pobudzaniu linią laserową λ= 488 nm. (x = 0.07). 
 
 W celu głębszego przyjrzenia się właściwościom powłok ZnO wykonano 

pomiary rezonansowego rozpraszania ramanowskiego RRS (ang. resonant Raman 

scattering) pobudzając próbki laserem He-Cd o długości fali 325 nm, która odpowiada 

warunkom rezonansu dla ZnO. Na Rys. 4.2.9 przedstawiono widma RRS zmierzone dla 

nanodrutów Zn1-xMnxTe, Zn1-xMnxTe/ZnO (x = 0.07) oraz podłoża GaAs. Dla 

nanodrutów Zn1-xMnxTe/ZnO obserwujemy intensywne linie w około 570 cm-1, 

1140 cm-1, 1714 cm-1 (o szerokościach połówkowych odpowiednio około 54 cm-1, 

68 cm-1 oraz 86 cm-1) odpowiadające rozpraszaniu na fononach optycznych LO ZnO 

oraz ich kolejnym powtórzeniom [Scott 1970]. Częstość piku interpretowanego jako 

fonon LO ZnO jest nieco niższa od częstości modu A1(LO) ZnO, co będzie 

przedmiotem dyskusji w dalszej części rozdziału. Szerokie, intensywne tło związane 

jest z luminescencją ZnO. Pik w 176 cm-1 można przypisać fononowi TO „ZnTe”. 

Struktura w około 480 cm-1 jest wynikiem nałożenia się dwóch sygnałów. Pierwszy 

wynika z rozpraszania światła na plazmonie GaAs (struktura widoczna w około  

490 cm-1 w widmie podłoża GaAs), drugi związany jest z pobudzaniem 

powierzchniowych fononów optycznych – SO (ang. surface optical phonon) ZnO 

(obecność fononów powierzchniowych w badanych próbkach analizowana będzie w 

dalszej części rozdziału). Autorzy pracy [Vinogradov 2012] dla nanodrutów ZnTe/ZnO 
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przy pobudzaniu laserem o długości fali 325 nm oprócz modu TO ZnTe oraz fononu LO 

ZnO i jego kolejnych powtórzeń obserwują również linię LO ZnTe oraz pik w 408 cm-1, 

który interpretują jako fonon TO ZnO. Linia w 408 cm-1 może być także powtórzeniem 

fononowym piku LO ZnTe (który autorzy pracy obserwują w 205 cm-1 dla pobudzania 

światłem UV oraz w 203.8 cm-1 dla pobudzania linią 514.5 nm). Autorzy nie pokazują 

jednak widm RS dla nanodrutów ZnTe, na które nie naniesiono powłok ZnO, więc nie 

można stwierdzić, czy pik w 408 cm-1 byłby obserwowany dla samego ZnTe. Zgodnie z 

wynikami pomiarów RS dla nanodrutów ZnTe, zebranego przy pobudzaniu światłem o 

długości fali 325 nm i przedstawionych w Rozdziale 4.1 niniejszej rozprawy 

interpretacja piku w 408 cm-1 jako 2LO ZnTe jest równie prawdopodobna.  

 

 

 

Rysunek 4.2.9: Widma RS nanodrutów typu rdzeń/powłoka Zn1-xMnxTe/ZnO 
(czerwona krzywa), nanodrutów Zn1-xMnxTe (czarna krzywa) oraz podłoża GaAs 
zmierzone przy pobudzaniu linią laserową λ= 325 nm o mocy 2 mW. x = 0.07 
 

 Na Rys. 4.2.10 zaprezentowano wyniki pomiarów RRS dla nanodrutów 

rdzeń/powłoka ZnxMn1-xTe/ZnO, warstwy ZnO osadzonej na GaAs (warstwa została 

osadzona w procesie ALD prowadzonym z identycznymi parametrami jak te, które 

stosowano do osadzenia warstwy ZnO na nanodrutach) oraz kryształu masywnego ZnO. 

Zauważamy, że linia odpowiadająca fononowi LO ZnO jest przesunięta w niższe 

częstości, a także poszerzona w stosunku do położenia analogicznego piku dla warstwy 

ZnO osadzonej na GaAs oraz dla kryształu masywnego ZnO, co ilustruje Rys. 4.2.10. 

Jak wcześniej wspomniano (patrz Rozdział 3.5.1) w rezonansowym rozpraszaniu 
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ramanowskim dla ZnO na skutek oddziaływania Fröhlicha obserwuje się wzmocnienie 

struktury odpowiadającej fononowi LO ZnO. Linia LO ZnO pojawia się na ogół w 

częstości pomiędzy E1(LO) a A1(LO), czyli między 583 cm-1 a 574 cm-1 [Scott 1970]. 

W widmach RRS dla badanych nanodrutów rdzeń/powłoka fonon LO ZnO 

obserwowany jest w niższych częstościach niż częstość fononu A1(LO) (od 569 cm-1 do 

570 cm-1, w zależności od próbki). 
 

 

Rysunek 4.2.10: Widma rezonansowego rozpraszania ramanowskiego nanodrutów 
rdzeń/powłoka Zn1-xMnxTe/ZnO (czerwona krzywa), warstwy ZnO osadzonej na 
podłożu GaAs (zielona krzywa) oraz kryształu masywnego ZnO (czarna krzywa) 
zmierzone przy pobudzaniu linią laserową λ = 325 nm. x = 0.07. Prawy panel jest 
powiększeniem fragmentu widma z przedziału 520 – 660 cm-1 z lewego panelu. Dla 
lepszego uwidocznienia efektu od danych doświadczalnych odjęte zostało tło związane 
z luminescencją, a krzywe zostały przesunięte w pionie.  
 
 Przesunięcie w niższe częstości (tzw. „redshift”) fononu LO ZnO może być 

spowodowany przez następujące czynniki: (i) podwyższenie temperatury próbki na 

skutek absorpcji światła laserowego o dużej gęstości mocy (lokalne grzanie próbki), (ii) 

istnienie w materiale naprężeń rozciągających oraz (iii) małe rozmiary krystalitów 

tworzących kryształ ZnO. W pierwszym przypadku widmo rozpraszania 

ramanowskiego powinno zależeć od mocy padającej na próbkę wiązki laserowej. 

Należy wziąć pod uwagę, iż ze względu na gorsze odprowadzanie ciepła w przypadku 

nanostruktur, wzrost temperatury próbki z nanodrutami pod wpływem promieniowania 

laserowego byłby większy aniżeli dla cienkiej warstwy, co mogłoby być źródłem 

przesunięcia położenia tej linii w stosunku do analogicznej linii dla warstwy na GaAs. 
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Aby sprawdzić, czy powodem przesunięcia linii LO ZnO dla nanodrutów jest 

podwyższona temperatura próbki wykonano pomiary RS w funkcji mocy lasera (moc 

zmieniano w zakresie od 1 mW do 10 mW). Przedstawione na Rys. 4.2.11 wyniki tego 

testu pokazują, że niezależnie od stosowanej mocy lasera położenie fononu LO ZnO nie 

zmienia się, a więc powodem przesunięcia nie jest grzanie próbki światłem 

(promieniowaniem pobudzania). 

Rysunek 4.2.11: Widma rozpraszania 
ramanowskiego nanodrutów 
rdzeń/powłoka Zn1-xMnxTe/ZnO w funkcji 
mocy lasera, zmierzone przy pobudzaniu 
linią laserową λ= 325 nm. x = 0.05 
Próbka 052909A GaAs (110). Dla 
lepszego uwidocznienia efektu widma 
zostały znormalizowane do natężenia piku 
LO oraz odjęte zostało tło związane z 
luminescencją ZnO. 

 

 Drugą możliwą przyczyną przesunięcia linii fononu LO ZnO są efekty związane 

z naprężeniami resztkowymi wynikającymi z ochłodzenia nanostruktury od 

temperatury, w której nakładano powłokę metodą ALD na skutek różnicy 

współczynników rozszerzalności termicznej. Według pracy [Decremps 2002] pod 

wpływem ciśnienia hydrostatycznego fonony LO ZnO przesuwają się w kierunku 

wyższych częstości. W przypadku naprężeń rozciągających spodziewamy się sytuacji 

przeciwnej – linia fononu LO powinna się przesuwać w niższe częstości. Nakładanie 

powłoki ZnO na rdzeń ZnTe metodą ALD odbywało się w temperaturze 200°C - 300°C. 

Współczynnik rozszerzalności termicznej (dla temperatury pokojowej) ZnTe wynosi 

około α(ZnTe) ≈ 9.4·10-6 K-1 i jest niemal dwa razy większy od współczynnika 

rozszerzalności termicznej ZnO dla kierunku prostopadłego do osi c – α┴c(ZnO) ≈ 5·10-

6 K-1 i ponad trzy razy większy od współczynnika rozszerzalności termicznej ZnO dla 

kierunku równoległego do osi c – α׀׀c(ZnO) ≈ 3·10-6 K-1. Po schłodzeniu powłoki 

gotowej struktury do temperatury pokojowej na skutek różnic współczynników 

rozszerzalności termicznej ZnTe i ZnO powłoka ta jest rozciągana. Należy zauważyć, że 
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z powodu lepszego dopasowania współczynników rozszerzalności termicznej efekty 

naprężeniowe powinny być mniej wyraźne w przypadku warstwy ZnO osadzonej na 

GaAs [α(GaAs) ≈ 5.5·10-6 K-1)], co jest zgodne z wynikiem uzyskanym w pomiarach 

rozpraszania ramanowskiego – pik LO ZnO obserwowany dla warstwy ZnO osadzonej 

na GaAs (Rys. 4.2.10) nie przesuwa się w niższe częstości. Reasumując, w wyniku 

efektów naprężeniowych powłoki ZnO powinny być rozciągane, co jest zgodne z 

wynikami doświadczalnymi przedstawionymi na Rys. 4.2.10, na którym widać 

przesunięcie linii fononu LO ZnO w kierunku niższych częstości. Efekt przesunięcia 

fononu LO ZnO był również obserwowany przez Vinogradova i współpracowników 

(fonon LO ZnO pojawił się w częstości 572 cm-1) [Vinogradov 2012] i przypisany 

został jedynie naprężeniom rozciągającym wynikającym z niedopasowania parametru 

sieci ZnTe i odpowiedniego parametru sieci ZnO. 

 

 Badanie wpływu temperatury osadzania powłoki ZnO na RRS 

 

Na Rys. 4.2.12(a) przedstawiona została zależność kształtu widm RRS dla 

nanodrutów rdzeń/powłoka od temperatury nakładania powłoki ZnO. Próbki różniły się 

zawartością Mn w rdzeniach. Ilość cykli w każdym procesie ALD była identyczna 

(300). Zaobserwowano zdecydowaną prawidłowość – im wyższa temperatura osadzania 

ZnO tym większe przesunięcie fononu LO ZnO do niższych częstości oraz wyższy 

stosunek intensywności struktury odpowiadającej plazmonowi GaAs i fononowi SO do 

intensywności linii LO ZnO. Ponadto, wraz ze wzrostem temperatury osadzania ZnO 

stosunek intensywności 2LO/LO obniża się, co obrazuje Rys. 4.2.12(b). Przesuwanie się 

położenia linii LO ZnO w obszar niższych częstości wraz ze wzrostem temperatury 

osadzania ZnO jest najprawdopodobniej związane z dwoma efektami. Pierwszym z nich 

są naprężenia resztkowe, powodujące rozciąganie krystalitów ZnO, przy czym im 

wyższa temperatura procesu, tym większe są te naprężenia. Drugą równie 

prawdopodobną przyczyną przesuwania fononu LO ZnO w niższe częstości może być 

zmniejszanie się rozmiarów krystalitów powłoki. Stosunek intensywności linii 2LO do 

LO maleje wraz ze zmniejszaniem się rozmiaru krystalitów [Cheng 2006] lub średnic 

nanodrutów [Wang 2004] ZnO. W przypadku badanych tutaj nanostruktur obserwujemy 

spadek stosunku intensywności linii 2LO do LO ZnO wraz z rosnącą temperaturą 

procesu ALD. Jak pokazano w pracach [Kowalik 2007, Kowalik 2009] wraz ze 

wzrostem temperatury osadzania warstw ZnO metodą ALD (od 120°C do 200°C) 

maleją rozmiary ziaren ZnO. Dla wyższych temperatur zależność ta jest silniejsza 

[Guziewicz nieopublikowane]. Ponadto, wraz ze zmniejszaniem grubości warstwy ZnO 
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zmniejsza się szerokość tworzących tę warstwę kolumn [Guziewicz 2008], dla grubości 

mniejszych niż 50 nm typowa szerokość kolumny jest mniejsza od 10 nm.  
 

 

Rysunek 4.2.12: Zależność kształtu widm rezonansowego rozpraszania ramanowskiego 
dla nanodrutów rdzeń/powłoka od temperatury nakładania powłoki ZnO. Dla lepszego 
uwidocznienia efektu intensywności widm zostały znormalizowane do intensywności 
piku LO oraz odjęte zostało tło związane z luminescencją ZnO. Panel (a) jest 
powiększonym fragmentem panelu (b). Poszczególnym temperaturom osadzania ZnO 
przypisano kolory podane po lewej stronie panelu. 
 

Fonony powierzchniowe 

 

Wyniki RS dla nanodrutów typu rdzeń/powłoka analizowane były również pod 

względem możliwości występowania fononów powierzchniowych – SO (z ang. surface 

optical phonon modes). Fonony SO są drganiami atomów znajdujących się na 

powierzchni związków półprzewodnikowych, w których obecna jest separacja ładunku 

pomiędzy podsieciami kationowymi i anionowymi. Częstości fononów SO leżą zwykle 

pomiędzy częstościami modu TO a LO i stają się silniejsze wraz ze wzrostem gęstości 

defektów strukturalnych np. zbliźniaczeń, błędów ułożenia, czy luk. Mod SO zwykle 

obserwuje się, gdy złamana jest symetria translacyjna potencjału powierzchniowego. 

Takie złamanie symetrii może prowadzić do powstania modów SO. Ze względu na 

stosunkowo dużą rolę powierzchni w stosunku do objętości dla takich nanostruktur jak 

nanodruty obserwacja fononu SO o względnie niskiej intensywności jest w ich 

przypadku prawdopodobna. Częstość fononu SO zależy od stałej dielektrycznej 

otoczenia, jak również od średnicy nanodrutu. Dla nieskończenie długiego cylindra 

relację dyspersji, można wyrazić następującym wyrażeniem [Ruppin 1970]: 



 

71 
 

    


m

m
TOSO 






0

,   (4.2.1) 

gdzie  

)()(

)()(

01

10

rqKrqI

rqKrqI





 ,   (4.2.2) 

Ij (q · r), Kj (q · r) są zmodyfikowanymi funkcjami Bessela, ωTO jest częstością 

poprzecznego fononu optycznego, q jest wektorem falowym fononu, r jest średnicą 

cylindra, ε0 i ε∞ są odpowiednio statyczną i dynamiczną stałą dielektryczną materiału, εm 

jest stałą dielektryczną ośrodka, w którym znajduje się cylinder. Dla r   ,  1 , 

wobec czego częstość modu SO można zapisać jako: 

m

m
TOSO 








0

                                    (4.2.3) 

W nanodrutach rdzeń/powłoka Zn1-xMnxTe/ZnO istnieją dwie powierzchnie 

graniczne: Zn1-xMnxTe/ZnO oraz ZnO/powietrze, w nanodrutach Zn1-xMnxTe zaś jedna 

Zn1-xMnxTe/powietrze. Wobec tego w nanodrutach Zn1-xMnxTe powinniśmy spodziewać 

się fononu SO odpowiadającemu Zn1-xMnxTe, o częstości niższej niż ta odpowiadająca 

analogicznym nanostrukturom typu rdzeń/powłoka. Podstawiając do wzoru (4.2.3) 

obserwowaną w naszym doświadczeniu częstość fononu TO „ZnTe” ωTO = 177 cm-1 i 

przyjmując εm = 1, ε0 = 10.1 oraz  ε∞ = 7.28 otrzymujemy maksymalną częstość fononu 

SO dla nanodrutów bez powłok ZnO ωSO(ZnTe) = 204.9 cm-1. Należy wziąć jednak pod 

uwagę fakt, że nanodruty ZnTe w rzeczywistości nie są otoczone przez powietrze, a 

przez tlenki np. ZnO i TeO2 i krystaliczny Te, powstałe w wyniku starzenia się kryształu 

i obliczenia dla częstości fononów SO obarczone mogą być dużym błędem. Rozważając 

sytuację, w której nanodruty otoczone są ZnO o stałej dielektrycznej ~ 8 (średnia stała 

dielektryczna dla ZnO) fonon SO powinien pojawić się w częstości poniżej 192.6 cm-1. 

Dla ZnO otoczonego powietrzem podstawiając do równania (4.2.3) ωTO = 408 cm-1,  

εm = 1, ε0 = 7.46 oraz ε∞ = 3.61 (funkcje dielektryczne dla cE   [Ozgur 2005]), 

maksymalna częstość fononu SO ωSO (ZnO) = 552.7 cm-1, natomiast dla 

 ωTO = 380 cm-1, εm = 1, ε0 = 8.59 oraz ε∞ = 3.76 (funkcje dielektryczne dla E ǀǀ c 

[Ozgur 2005]), maksymalna częstość fononu SO ωSO = 539.4 cm-1. Dla ZnO 

otoczonego ZnTe maksymalne częstość fononów SO wynoszą odpowiednio 

ωSO = 461.5 cm-1 oraz ωSO = 441.3 cm-1.  

Reasumując fonony powierzchniowe w badanych próbkach powinny być 

obserwowane w częstościach ωSO(ZnTe/powietrze) = 204.9 cm-1 (dla nanodrutów  

Zn1-xMnxTe) oraz ωSO(ZnTe/ZnO) = 192.6 cm-1, ω1SO (ZnO/powietrze) = 552.7 cm-1, 
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ω2SO (ZnO/powietrze) =  539.4 cm-1, ω1SO (ZnO/ZnTe) = 461.5 cm-1, ω2SO (ZnO/ZnTe) 

= 441.3 cm-1. Częstości fononów ωSO(ZnTe/powietrze) oraz ωSO(ZnTe/ZnO), leżą blisko 

bardzo intensywnych linii fononów ZnTe, wobec czego są trudne do zaobserwowania 

(patrz np. Rys. 4.2.8). Fonony powierzchniowe związane z ZnO widoczne są w 

przedstawionych w niniejszym rozdziale widmach rezonansowego rozpraszania 

ramanowskiego (przykładowo Rys. 4.2.12). Razem z pikiem od podłoża GaAs 

widocznym na Rys. 4.2.9 składają się one na szeroką strukturę zlokalizowaną w około 

500 cm-1. Stąd też wynika asymetryczny kształt pików LO ZnO obserwowanych dla 

badanych tutaj nanodrutów typu rdzeń/powłoka (np. Rys. 4.2.10).  

 

Podsumowanie rozdziału 4.2 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dla 

nanodrutów typu rdzeń/powłoka Zn1-xMnxTe/ZnO o różnych zawartościach Mn w 

rdzeniach oraz parametrach procesów ALD, w których osadzano powłoki ZnO. Rdzenie 

badanych nanostruktur mają charakter monokrystaliczny, podczas gdy powłoki są 

polikrystaliczne, a tworzące je krystality wykazują różne orientacje krystaliczne. W 

widmach rozpraszania ramanowskiego nanodrutów rdzeń/powłoka zaobserwowano 

wyraźny wzrost stosunku intensywności fononu LO ZnTe do intensywności struktur 

odpowiadających rozpraszaniu na fononach optycznych Te w porównaniu do 

nanodrutów, na które nie naniesiono powłok ZnO. Efekt ten wytłumaczono starzeniem 

się próbek, na które nie naniesiono powłok ZnO, czyli utlenianiem na skutek 

oddziaływania z tlenem i wilgocią z powietrza. Przeprowadzone badania rozpraszania 

ramanowskiego nie wykazały obecności indukowanych obecnością powłoki ZnO 

naprężeń w rdzeniach Zn1-xMnxTe. Przesuwanie fononu LO ZnO w niższe częstości 

powiązano z obecnością naprężeń resztkowych oraz z małymi rozmiarami krystalitów 

tworzących powłoki ZnO. Naprężenia resztkowe były większe, a rozmiary krystalitów 

ZnO mniejsze dla wyższych temperatur osadzania powłok ZnO.  
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4.3. Nanodruty typu rdzeń powłoka ZnTe/Zn-Co-O 

 

Otrzymywanie 
 

Nanodruty typu rdzeń/powłoka ZnTe/Zn-Co-O4 otrzymano metodą analogiczną 

do metody, zastosowanej do otrzymywania nanodrutów Zn1-xMnxTe/ZnO. Nanodruty 

ZnTe tworzące rdzeń nanostruktury otrzymywane zostały metodą MBE na podłożach 

GaAs o orientacji (111), a powłoka Zn-Co-O została naniesiona w procesie ALD. 

Powłokę Zn-Co-O nanoszono w temperaturze 200ºC stosując następujące prekursory: 

dwuetylocynk [Zn(C2H5)2, tzw. DEZn] – prekursor cynku, acetyloacetonian kobaltu 

Co(acac)2 – prekursor kobaltu oraz woda dejonizowana  – prekursor tlenu. Jednocześnie 

w każdym procesie ALD warstwę Zn-Co-O nanoszono również na płytki krzemowe, a 

także w celach porównawczych, na nanodruty ZnTe otrzymane uprzednio na podłożach 

GaAs (111), na które naniesiona została potem warstwa metalicznego cynku o grubości 

kilku nanometrów (nanodruty ZnTe/Zn). Procesy ALD prowadziła mgr Małgorzata 

Łukasiewicz z Oddziału Fizyki i Technologii Nanostruktur Półprzewodników 

Szerokoprzerwowych IF PAN natomiast nanodruty ZnTe otrzymywane były przez 

mgr Macieja Wiatera ze Środowiskowego Laboratorium Fizyki i Wzrostu Kryształów 

Niskowymiarowych IF PAN.  
 

Charakteryzacja strukturalna 
 

Na Rys. 4.3.1 przedstawiono obrazy SEM nanodrutów ZnTe/ Zn-Co-O oraz dla 

porównania takie same nanodruty ZnTe, bez pokrycia warstwą Zn-Co-O. Powłoki 

nanodrutów zostały naniesione w procesach ALD różniących się jedynie ilością cykli 

(150 i 225 cykli). Otrzymane nanodruty są jednorodnie pokryte warstwą Zn-Co-O o 

dużej chropowatości powierzchni (około 30 nm), co zostało uwidocznione w badaniach 

TEM (Rys. 4.3.2). Powłoki nanodrutów zbudowane są z różnie zorientowanych 

nanokrystalitów oraz z fazy amorficznej. Grubość warstwy Zn-Co-O naniesionej w 225 

cyklach ALD wynosi średnio około 40 nm – 50 nm (grubość oszacowana na podstawie 

analizy TEM), natomiast w przypadku warstwy naniesionej w 150 cyklach ALD 

grubość ta wyniosła około 30 nm – 40 nm (grubość oszacowana na podstawie 

porównania obrazów SEM nanodrutów ZnTe oraz nanodrutów ZnTe/Zn-Co-O). 

Wyniki analizy chemicznej wykonanej metodą EDX dla warstwy Zn-Co-O 

osadzonej na krzemie wykazały, iż zawiera ona około 2% Zn oraz 48% Co i 50% tlenu. 

                                                            
4 Zapis Zn-Co-O przyjęty w niniejszej rozprawie oznacza materiał zbudowany z krystalitów 
ZnO, CoO jak również amorficznej fazy Co-O. 



 

74 
 

Wobec tego, w warstwie naniesionej w procesie ALD potencjalnie mogą występować 

krystality ZnO, ZnCoO, a także tlenki kobaltu takie jak np. CoO, Co2O3 czy Co3O4.  
 

200 nm200 nm

200 nm 100 nm

(a) (b)

(c) (d)

 
Rysunek 4.3.1: Przykładowe obrazy SEM nanodrutów (a) ZnTe oraz (b) i (d) ZnTe/Zn-
Co-O 225 cykli; (c) 150 cykli.  
 
 

 
Rysunek 4.3.2: Obrazy TEM (a) fragmentu nanodrutu ZnTe/Zn-Co-O oraz (b) 
fragmentu powłoki Zn-Co-O osadzonej na nanodrucie (powłoka została osadzona w 
225 cyklach ALD). 
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Rysunek 4.3.3: Typowe dyfraktogramy rentgenowskie nanodrutów ZnTe na podłożu 
GaAs (111) (czarne krzywe) oraz ZnTe/Zn-Co-O (czerwone krzywe) otrzymane przy 
zastosowaniu promieniowania synchrotronowego. (a) Skan symetryczny; (b) pomiar 
wykonany w geometrii poślizgowej (dyfraktogram odpowiadający nanodrutom typu 
rdzeń/powłoka został przesunięty w pionie dla lepszej widoczności).  

 

W celu określenia właściwości strukturalnych powłok, a także sprawdzenia 

wpływu otoczki na rdzeń ZnTe, próbki z nanodrutami ZnTe oraz ZnTe/Zn-Co-O 

poddano badaniom metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Pomiary te realizowane były przy 

użyciu promieniowania synchrotronowego na stacji W1 w laboratorium HASYLAB w 

ośrodku DESY w Hamburgu przez dr Elżbietą Dynowską i współpracowników. 

Pomiary prowadzono w dwóch geometriach: klasycznym modzie 2θ – ω (tzw. skan 

symetryczny) oraz geometrii poślizgowej (ang. glancing incidence diffraction). 

Otrzymane dyfraktogramy przedstawiono na Rys. 4.3.3. W dyfraktogramie 
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rentgenowskim otrzymanym w modzie symetrycznym dla nanodrutów ZnTe, 

najsilniejsze piki oznaczone jako 111, 222, 333 są refleksami Bragga pochodzącymi od 

regularnego ZnTe oraz od podłoża GaAs. Obserwacja tego typu refleksów świadczy o 

tym, iż płaszczyzny krystaliczne {111} nanodrutów ZnTe są równoległe do płaszczyzn 

krystalicznych {111} podłoża, co oznacza, że wzrost nanodrutów ZnTe ma charakter 

epitaksjalny [Dynowska 2009]. Na dyfraktogramie obserwujemy również znacznie 

słabsze refleksy pochodzące od polikrystalicznej warstwy ZnTe o strukturze sfalerytu, 

uformowanej na podłożu pomiędzy nanodrutami (refleksy 220, 311, 422). Zgodnie z 

bazą danych [JCPDS 18-0530] piki oznaczone gwiazdkami na dyfraktogramie można 

przypisać refleksom 11.3, 30.0 pochodzącym od stopu Au0.79Ga0.21 o strukturze 

heksagonalnej. Pik obserwowany pod kątem 2θ = 63.81° [JCPDS 18-0530, JCPDS  04-

0784] można zidentyfikować zarówno jako refleks 220 złota, jak i 00.6 heksagonalnego 

Au0.79Ga0.21. Widoczne na dyfraktogramie uzyskanym metodą dyfrakcji poślizgowej 

refleksy dla próbki z nanodrutami ZnTe, przypisano regularnemu ZnTe, 

heksagonalnemu Te oraz Au. Dla nanodrutów z naniesionymi otoczkami Zn-Co-O 

pojawiają się dodatkowe refleksy, które przypisać można heksagonalnemu ZnO 

(refleksy 10.0, 00.2, 10.1, 11.0, 10.3). Ponieważ jon kobaltu ma zbliżone rozmiary do 

rozmiarów jonu Zn (w krysztale mieszanym Zn-Co-O kobalt wbudowuje się w miejsce 

cynku), wbudowanie się niewielkiej ilości Co w sieć ZnO nie zmienia znacząco 

parametru sieci kryształu. Wobec tego na podstawie przeprowadzonych badań XRD nie 

można stwierdzić, czy mamy do czynienia z ZnO czy też z ZnCoO. Ponadto w 

uzyskanych dyfraktogramach nie zaobserwowano refleksów, które można przypisać 

tlenkom kobaltu w postaci krystalicznej, w związku z tym obserwowana w pomiarach 

EDX duża ilość Co jest w stanie amorficznym lub nanokrystalicznym. Aby sprawdzić 

wpływ naniesionych powłok w procesie ALD na właściwości strukturalne rdzeni ZnTe 

wyznaczono parametry sieci nanodrutów. Parametry sieci wyznaczono z położenia 

kątowego refleksu 333 ZnTe. Jak pokazano w pracy [Dynowska 2009] wartości 

parametrów sieci dla nanodrutów ZnTe (w kierunku [111]) wynoszą od 6.109 Å do 

6.112 Å, w zależności od orientacji krystalicznej podłoża, na którym zostały otrzymane, 

co jest wartością wyższą od parametru sieci dla masywnego ZnTe aZnTe = 6.1026 Å 

[JCPDS-00-015-0746]. Rozbieżność ta spowodowana jest obecnością błędów ułożenia 

w takich nanodrutach. Błędy ułożenia w kierunku [111] prowadzą do romboedrycznej 

deformacji komórki elementarnej. Wyznaczone parametry sieci omawianych tutaj 

nanodrutów typu rdzeń/powłoka zostały umieszczone w Tabeli 4.3.1. 
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Tabela 4.3.1: Parametry sieci rdzeni ZnTe nanodrutów typu rdzeń/powłoka wyznaczone 
na podstawie widm XRD. Wartość parametru sieci masywnego kryształu ZnTe wynosi 
aZnTe = 6.1026 Å [JCPDS-00-015-0746]. 
 

Ilość cykli ALD 
Zn-Co-O 

Parametr sieci ZnTe [Å] 
W nanodrucie ZnTe W nanodrucie ZnTe/Zn 

0 6.109 ± 0.0005 6.111 ± 0.001 
150 6.1145± 0.0005 6.116 ± 0.001 
225 6.111 ± 0.001 6.116 ± 0.001 

 
Parametr sieci badanych nanodrutów ZnTe jest wyższy od parametru sieci 

kryształu masywnego i rośnie po nałożeniu na nanodruty cienkiej warstwy Zn. Po 

osadzeniu na rdzeniach powłok Zn-Co-O, parametr ten dodatkowo się zwiększa, przy 

czym przyrost parametru sieci nie zależy od ilości cykli ALD. Obserwowana zmiana 

parametru sieci kryształu, wskazuje na to, iż rdzenie ZnTe są rozciągane przez powłoki 

zarówno Zn-Co-O, jak i Zn. 
 

Fotoluminescencja 
 

 

Rysunek 4.3.4: Widmo 
fotoluminescencji nanodrutów 
ZnTe/Zn-Co-O zmierzone w 
temperaturze 10 K przy 
pobudzaniu laserem He-Cd o 
długości fali 325 nm. 

Dla nanodrutów typu rdzeń/powłoka zmierzono również niskotemperaturową 

fotoluminescencję. Typowe widmo uzyskane dla próbki z najgrubszą powłoką ALD 

przedstawiono na Rys. 4.3.4. Dla wszystkich badanych próbek obserwowano jedynie 

luminescencję defektową ZnTe (szerokie pasmo w około 1.76 eV) [Fernández 1998] 

oraz świecenie podłoża GaAs (pik w około 1.5 eV). 
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Rozpraszanie ramanowskie 
 

Rysunek 4.3.5: Widma rozpraszania 
ramanowskiego nanodrutów ZnTe i 
ZnTe/Zn-Co-O zmierzone przy 
pobudzaniu światłem laserowym o 
długości fali (a) 514.5 nm (moc 
1.8 mW) oraz (b) 633 nm (moc 
3 mW). 

 

 

Pomiary RS dla nanodrutów prowadzone były przy pobudzaniu linią 514.5 nm 

lasera Ar+ oraz linią 633 nm lasera He-Ne. Moce lasera zmieniane były za pomocą 

szarych filtrów. Widma RS zbierano dla par próbek: nanodrutów rdzeń/powłoka 

ZnTe/Zn-Co-O oraz nanodrutów ZnTe otrzymanych w tym samym procesie 

technologicznym MBE, co nanodruty stanowiące rdzeń w strukturach rdzeń/powłoka, 

na które nie została naniesiona warstwa Zn-Co-O. Porównanie widm RS nanodrutów 

ZnTe oraz ZnTe/Zn-Co-O zmierzonych przy pobudzaniu linią 514.5 nm (2.41 eV – 

energia bliska przerwie energetycznej ZnTe oraz CoO) znajduje się na Rys. 4.3.5 (a). W 

widmie RS nanodrutów ZnTe/Zn-Co-O (czerwony kolor) zmierzonym przy mocy 

1.8 mW zaobserwowano linie odpowiadające fononowi LO ZnTe oraz jego kolejnym 

powtórzeniom, a także strukturę związaną z rozpraszaniem na fononach optycznych Te. 

Ponadto, częstości oraz szerokości obserwowanych pików LO ZnTe pokrywały się z 

częstościami i szerokościami struktur obserwowanych w analogicznych widmach RS 

zmierzonych dla nanodrutów ZnTe (czarny kolor). Przy pobudzaniu linią 633 nm 
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(1.96 eV), Rys. 4.3.5 (b), zarówno dla nanodrutów ZnTe jak i ZnTe/Zn-Co-O 

obserwujemy strukturę związaną z Te, natomiast przy tej energii pobudzenia linie LO 

ZnTe nie są widoczne. Podobnie jak w przypadku nanodrutów typu rdzeń/powłoka  

Zn1-xMnxTe/ZnO struktury pochodzące od Te są wyraźnie mniej intensywne dla 

nanodrutów z powłokami, niż dla samych rdzeni. W przypadku nanodrutów  

ZnTe/Zn-Co-O pojawia się dodatkowy pik w częstości około 450 cm-1. Linię tę można 

przypisać CoO [Tang 2008]. Częstości fononów optycznych CoO wynoszą 486 cm-1 

oraz 672 cm-1 i w krysztale idealnym nie powinny być obserwowane w rozpraszaniu 

ramanowskim. Brak stechiometrii lub efekty naprężeniowe mogą umożliwić obserwacje 

tych fononów. Przesunięcie piku CoO w niższe częstości (z 486 na ok. 450 cm-1) 

spowodowane jest efektem rozmiarowym i było uprzednio obserwowane w pracy 

[Tang 2008].  

 

 

Rysunek 4.3.6: Widma rozpraszania ramanowskiego nanodrutów ZnTe/Zn-Co-O 
zmierzone przy pobudzaniu światłem laserowym o długości fali (a) 514.5 nm oraz (b) 
633 nm. Pomiary prowadzone były dla różnych mocy lasera zaczynając od mocy 
P = 0.6 mW (dla linii 514.5 nm) oraz 0.25 mW (dla linii 633 nm, widmo zmierzone przy 
mocy 0.25 mW jest identyczne, jak widmo dla mocy 2.4 mW) i stopniowo zwiększano 
moc. Następnie zmniejszono moc do wartości wyjściowej i kontynuowano pomiary. 

 

Rys. 4.3.6 przedstawia widma RS otrzymane dla różnych mocy pobudzania 

zmierzone dla obu stosowanych w tych pomiarach energii pobudzania. Jak widać, wraz 

z zwiększaniem mocy lasera, w widmach RS dla nanodrutów ZnTe/Zn-Co-O zaczynają 
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pojawiać się dodatkowe piki w częstościach około 192 cm-1, 478 cm-1, 519 cm-1, 

614 cm-1 oraz 684  cm-1 (dla linii 514.5 nm piki w 192 cm-1 oraz 619 cm-1 nie są 

widoczne, gdyż ich częstości nakładają się na częstości fononów LO i 3LO ZnTe). Przy 

dalszym podnoszeniu mocy lasera zaobserwowano wzrost intensywności, szerokości 

połówkowych oraz przesuwanie się powyższych linii w obszar niższych częstości 

(Rys. 4.3.7). Po zredukowaniu mocy lasera do mocy początkowej linie te nie znikają, a 

ich częstości wynoszą około 193 cm-1, 484 cm-1, 523 cm-1, 619 cm-1 oraz 691 cm-1 

(Rys. 4.3.6). Na podstawie danych literaturowych [Hadjiev 1988] struktury te można 

przypisać fononom F2g, Eg, F2g, F2g, oraz A1g Co3O4
5

 (energia przerwy energetycznej 

Co3O4 wynosi 1.6 eV). Podobny efekt zaobserwowano dla nanodrutów ZnTe/Zn-Co-O z 

powłoką o mniejszej grubości, jednak w tym przypadku po przeprowadzonej serii 

pomiarów w funkcji mocy lasera pik CoO całkowicie zniknął. Podczas pomiarów, 

zaobserwowano lekkie poszerzenie linii LO ZnTe przy najwyższych stosowanych 

mocach lasera, jednak jej częstość pozostała nie zmieniona, co zostało zobrazowane na 

Rys. 4.3.8. 

 

Rysunek 4.3.7: Zależność częstości fononów Co3O4 od mocy pobudzania. Czarne punkty 
odpowiadają pierwszemu etapowi pomiarów (rozpoczęcie od najniższej mocy i jej 
stopniowe zwiększane), punkty czerwone odpowiadają drugiemu etapowi pomiarów 
(powrót do mocy wyjściowej i dalsze zwiększanie mocy lasera). 

                                                            
5 Co3O4 krystalizuje w strukturze spinelu (Co2+(Co3+)2O4

2-), w którym jony Co2+ znajdują się w położeniu 
tetraedrycznym natomiast jony Co3+ są w położeniu oktaedrycznym. Komórka elementarna Co3O4 

zawiera 14 atomów, wobec czego w krysztale tym istnieją 42 typy drgań: 3 akustyczne oraz 39 
optycznych.  Drgania optyczne w punkcie  strefy Brillouina można przedstawić następująco:  = A1g + 
Eg + 3F2g + 5F1u + 2A2u + 2Eu + 2F2u. Mody A1g, Eg, 3F2g są aktywne w rozpraszaniu ramanowskim. 
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Rysunek 4.3.8: Fragmenty widm 
rozpraszania ramanowskiego nanodrutów 
ZnTe/Zn-Co-O odpowiadające linii LO 
ZnTe zmierzone dla różnych mocy lasera 
pobudzającego. Pomiary rozpoczęto od 
mocy P = 0.6 mW (dolna, ciemno żółta 
krzywa) i stopniowo zwiększano moc, aż 
do P = 18 mW (niebieska krzywa). 
Następnie zmniejszono moc do wartości 
wyjściowej P = 0.6 mW (zielona krzywa) i 
kontynuowano pomiary. 

 

Powyższe dane wskazują na to, iż wyniku ekspozycji próbki na promieniowanie 

laserowe, generowane są w niej zmiany strukturalne - CoO utlenia się do Co3O4. 

Zmiany te zachodzą już przy relatywnie niskiej mocy lasera 1.8 mW dla linii 514.5 nm 

oraz 4.7 mW dla linii 633 mW. W pomiarach SEM istotne zmiany w morfologii 

nanodrutów zaobserwowano jedynie po oświetlaniu próbki promieniowaniem o 

najwyższych mocach, co zostało zilustrowane na Rys. 4.3.9. 
 

  

Rysunek 4.3.9: Obrazy SEM nanodrutów typu rdzeń/powłoka ZnTe/Zn-Co-O – lewy 
rysunek: próbka „as-grown”, prawy rysunek: próbka po wygrzaniu długotrwałym 
naświetleniu laserem o długości fali 514 nm o mocy 18 mW. 
 

Podsumowanie rozdziału 4.3 

 

W niniejszym rozdziale opisano wyniki badań wybranych właściwości fizycznych dla 

nanodrutów typu rdzeń/powłoka ZnTe/Zn-Co-O. Pomimo stosowania w procesie ALD 

prekursorów cynku, kobaltu i tlenu powłoki badanych nanodrutów zbudowane były 

głównie z Co i O. Przeprowadzona analiza strukturalna metodą dyfrakcji 
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rentgenowskiej wykazała, iż nałożenie materiału Zn-Co-O na nanodruty ZnTe skutkuje 

nieznacznym zwiększeniem parametru sieci ZnTe, a więc rdzenie nanodrutów są 

rozciągane. Najważniejszym wynikiem przedstawianych badań jest obserwacja, iż na 

skutek promieniowania laserowego zmieniana jest struktura powłok Zn-Co-O – obecny 

w nich CoO utlenia się do Co3O4. 

 

4.4. Utleniane nanodruty ZnTe 

 

Niniejszy rozdział opisuje badania procesów utleniania nanodrutów bazujących 

na ZnTe otrzymanych metodą MBE celem ich transformacji w wysokiej jakości 

nanodruty ZnO. Jeszcze przed podjęciem badań opisanych w niniejszej pracy 

pracownicy Środowiskowego Laboratorium Fizyki i Wzrostu Kryształów 

Niskowymiarowych (SL3) IF PAN we współpracy z Instytutem Technologii 

Elektronowej prowadzili prace nad utlenianiem otrzymanych metodą MBE warstw 

epitaksjalnych ZnTe oraz ZnMnTe domieszkowanych azotem na typ p. Rezultatem tych 

prac było otrzymanie wysokiej jakości warstw ZnO i ZnMnO o dziurowym typie 

przewodnictwa [Przeździecka 2006, Przeździecka 2007, Przeździecka 2008]. 

Opracowanie oraz optymalizacja metody wytwarzania nanodrutów bazujących na ZnO 

drogą utleniania ZnTe pozwoliłaby na wykorzystanie doświadczeń zdobytych w 

odniesieniu do warstw epitaksjalnych do wprowadzania do nanodrutów wybranych 

domieszek i do pożądanej modyfikacji właściwości fizycznych (wartości przerwy 

energetycznej, typu przewodnictwa elektrycznego, właściwości magnetycznych, itd.) 

takich nanodrutów. W przypadku utleniania warstw epitaksjalnych bazujących na ZnTe, 

dobrej jakości warstwy ZnO otrzymywane dzięki zostały w czasie wygrzewania w 

przepływie czystego tlenu w 600°C w czasie od 3 do 20 minut. Stwierdzono, iż 

prowadzone w ten sposób utlenianie jest procesem samoograniczającym się, który 

zostaje zablokowany po wytworzeniu na powierzchni utlenianego materiału warstwy 

ZnO o grubości około 1.5 μm [Przeździecka 2008]. Badania dyfrakcji rentgenowskiej 

takich warstw wykazały, iż oprócz ZnO w próbkach obecny jest także krystaliczny Te, 

nie wykryto natomiast innych krystalicznych związków telluru, takich jak np. TeO2 czy 

ZnTeO.  

Oprócz wyżej wymienionych prac Przeździeckiej i współpracowników, 

doniesienia na temat utleniania ZnTe można znaleźć w kilku innych pracach. W pracy 

[Lu 1988] badano procesy utleniania powierzchni ZnTe za pomocą transmisyjnej 

mikroskopii elektronowej (TEM). ZnTe wygrzewane było w powietrzu, w temperaturze 
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260°C. Na powierzchni utlenionego materiału zaobserwowano tworzenie się 

trójwarstwy ZnTe/Te/ZnO (Rys. 4.4.1). W niektórych obszarach próbki wykryto 

również metaliczny Zn. Powierzchniowa warstwa ZnO składała się z przypadkowo 

zorientowanych krystalitów o średnicach rzędu kilku nanometrów, a także z fazy 

amorficznej. Dla dłuższych czasów wygrzewania (rzędu 30 minut) rozmiary wytrąceń 

Te rosły, natomiast rozmiary krystalitów ZnO nie zmieniały się. Lu i współpracownicy 

zaproponowali następujący mechanizm utleniania ZnTe: atomy Zn dyfundują w 

kierunku powierzchni kryształu i łącząc się z tlenem powietrza, tworzą kryształy ZnO. 

Pod wytworzoną warstwą ZnO wytrąca się metaliczny Te. Formowanie się kryształów 

ZnO jest bardziej prawdopodobne, niż formowanie się kryształów TeO2, ze względu na 

niższy koszt energetyczny powstawania tego kryształu (odpowiednio -323.9 kJ/mol dla 

ZnO i -347.8 kJ/mol dla TeO2 [Lu 1988]).  
 

 
Rysunek 4.4.1: Obraz TEM powierzchni utlenionego kryształu ZnTe (wygrzanego w 
powietrzu w temperaturze 260°C przez 10 min) ilustrujący powstawanie sekwencji 
ZnTe/Te/ZnO. Rysunek zaczerpnięty z pracy [Lu 1988]. 
 

Wg. wiedzy autorki rozprawy, jedynym dostępnym w literaturze doniesieniem 

na temat otrzymywania nanodrutów ZnO poprzez utlenianie nanodrutów ZnTe jest 

praca [Zalamai 2010]. W pracy tej badano właściwości optyczne nanodrutów ZnO 

powstałych poprzez wygrzewanie nanodrutów ZnTe w atmosferze zawierającej tlen, w 

temperaturze 500°C przez godzinę. Nanodruty ZnTe otrzymane zostały metodą 

elektrochemiczną, a ich średnice wynosiły 50 nm. Po tak przeprowadzonym procesie 

utleniania nanodruty ZnTe zostały całkowicie przetransformowane w ZnO. Autorzy 

powyższej pracy nie badali jednak samego procesu utleniania.  
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4.4.1. Procesy utleniania nanodrutów bazujących na ZnTe 

 

Próbki z nanodrutami, niezbędne do badań procesów utleniania otrzymywane 

były w laboratorium SL3 IF PAN przez dr Elżbietę Janik, mgr. Macieja Wiatera oraz 

prof. Tomasza Wojtowicza. Próbki utleniane były przez dr Elianę Kamińską z Instytutu 

Technologii Elektronowej. Część procesów utleniania prowadzona była również przez 

dr Krzysztofa Fronca z laboratorium SL3 IF PAN. Utlenianie nanodrutów ZnTe 

realizowano poprzez wygrzewanie próbek w przepływie czystego tlenu, w powietrzu 

lub w mieszaninie tlenu i argonu. W procesach wygrzewania w przepływie O2 

wykorzystano piec do szybkiego wygrzewania – RTP (ang. Rapid Thermal Processing) 

AST SHS-100. W przypadku powietrza, mieszaniny O2 i Ar oraz części procesów 

prowadzonych w przepływie O2 wygrzewanie odbywało się w piecu oporowym. 

Utlenianiu poddano dwa rodzaje próbek – nanodruty ZnTe oraz nanodruty typu 

rdzeń/powłoka ZnTe/Zn. Procesy utleniania prowadzono głównie dla nanodrutów 

otrzymanych na podłożach GaAs. Utleniane były również nanodruty przeniesione 

mechanicznie z oryginalnego podłoża GaAs na płytkę krzemową oraz nanodruty 

otrzymane na podłożach Si. Utlenianie nanodrutów na podłożach GaAs miało 

dodatkowy aspekt praktyczny. Jak zauważono [Przeździecka 2008], w trakcie utleniania 

warstw ZnTe otrzymanych na podłożu GaAs, As z GaAs wdyfundowywał do 

otrzymywanego ZnO i domieszkował go na typ p  (As jest pierwiastkiem z grupy V i w 

przypadku ZnO jest domieszką typu p). Jednakże wadą wygrzewania nanodrutów na 

podłożach GaAs jest utrudniona interpretacja uzyskiwanych wyników, spowodowana 

jednoczesnym utlenianiem GaAs i powstawaniem związków Ga i As.  

Utlenianie opisane w niniejszej rozprawie prowadzone było w szerokim zakresie 

temperatur (od 70°C do 900°C) w czasie od 3 minut do 5 godzin. Dla części próbek 

zastosowano wielostopniową procedurę utleniania, prowadząc proces najpierw w 

niższej, a potem w wyższej temperaturze. W niektórych przypadkach, próbki 

poddawano dodatkowemu wygrzewaniu w Ar. W sumie przeprowadzono 69 procesów 

wygrzewania nanodrutów. Wykaz przeprowadzonych procesów znajduje się w 

Dodatku B. 

Morfologię próbek zarówno przed, jak i po procesie utleniania badano za 

pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Była to standardowa 

procedura stosowana do wszystkich otrzymywanych nanostruktur. Następnie dla 

wyselekcjonowanych na tej podstawie próbek prowadzono badania fotoluminescencji 

(PL) lub/i katodoluminescencji (CL), rozpraszania ramanowskiego (RS), mikroanalizy 

rentgenowskiej (EDX), a także dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Część utlenionych 
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nanodrutów badana była również za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej 

(TEM), która była stosunkowo najpełniejszą metodą bezpośredniej charakteryzacji 

właściwości strukturalnych badanych nanodrutów. Pomiary XRD, pozwalające określić 

właściwości strukturalne utlenionych próbek wykonywane były we współpracy z dr 

Elżbietą Dynowską, natomiast analiza TEM prowadzona była we współpracy dr. hab. 

Sławomirem Kretem. Obecność oraz struktura widma luminescencji okołoprzerwowej 

ZnO w widmach PL/CL pozwalała stwierdzić, czy utlenione nanodruty zbudowane są z 

dobrej jakości ZnO. Na podstawie pomiarów RS prowadzonych z użyciem trzech 

długości fali światła laserowego (514.5 nm – energia bliska wartości przerwy 

energetycznej ZnTe, 488 nm oraz 325 nm – energia bliska wartości przerwy 

energetycznej ZnO) można było zweryfikować, czy nanodruty utleniły się całkowicie 

tzn. czy próbki zawierają jeszcze ZnTe i Te oraz czy otrzymano ZnO. Badania EDX 

pozwalały na sprawdzenie rozmieszczenia i zawartości poszczególnych pierwiastków w 

nanodrutach (do tych badań nanodruty przenoszone były z oryginalnych podłoży na 

płytki krzemowe).  

 
Rysunek 4.4.1.1: Nanodruty ZnTe na podłożu GaAs (100) przed utlenieniem (lewe 
górne zdjęcie) oraz utlenione w przepływie O2 przez 15 minut w różnych temperaturach
pomiędzy 450oC a 550oC. Widać, że już w 500oC następuje częściowe nadtopienie 
nanodrutów. 
 

Kluczowymi parametrami dla utleniania ZnTe są temperatura i czas 

wygrzewania. W niniejszej pracy prowadząc systematyczne badania określono 
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maksymalną temperaturę, którą można stosować w celu utleniania nanodrutów ZnTe. 

Stwierdzono, iż w przypadku procesów jednostopniowych prowadzonych dla 

nanodrutów na oryginalnych podłożach w przepływie O2, temperatury wygrzewania 

wyższe niż 500°C powodują degradację próbek, polegającą na topieniu się lub 

odparowywaniu nanodrutów. Wydłużanie czasu utleniania prowadzi do podobnych 

efektów nawet w niższych temperaturach. Ponadto nanodruty, które przed wygrzaniem 

zostały przeniesione na płytki Si (powierzchnia boczna nanodrutu stykała się z 

podłożem) łatwiej ulegały degradacji, niż utleniane w tych samych warunkach 

nanodruty pozostające na oryginalnych podłożach. Efekt topienia się nanodrutów pod 

wpływem wysokiej temperatury przedstawiony został na Rys. 4.4.1.1. Jak widać 

maksymalna temperatura, którą można stosować do utleniania nanodrutów ZnTe, ok. 

450°C, jest niższa, niż temperatura raportowana w pracach [Przeździecka 2008, 

Zalamai 2010] (500°C – 600°C), która pozwalała otrzymywać dobrej jakości warstwy 

ZnO. Jednakże badania RS oraz analiza EDX (przeprowadzone dla nanodrutów bez 

zdejmowania ich z oryginalnego podłoża) wykazały, iż nawet w przypadku utleniania w 

550°C nie cały ZnTe uległ rozkładowi. W szczególności, nawet w takich warunkach, 

oprócz ZnTe obecny był także Te, co świadczy o niecałkowitej konwersji rdzeni ZnTe 

na ZnO.  

 

Rysunek 4.4.1.2: Porównanie morfologii nanodrutów na podłożu GaAs (111) przed i po 
utlenianiu. (a) ZnTe, (b) utlenione ZnTe (c) ZnTe/Zn  (d) utlenione ZnTe/Zn. Proces 
utleniania w O2 przebiegał w temperaturze T = 300°C i trwał 4 h. 
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Ponieważ utlenianie ZnTe w temperaturach optymalnych dla struktur 

warstwowych prowadzi do degradacji nanodrutów, naturalnym krokiem było obniżenie 

temperatury utleniania z jednoczesnym wydłużeniem czasu procesu. W celu 

sprawdzenia efektywności takiego podejścia, próbki z nanodrutami ZnTe oraz ZnTe/Zn 

na podłożach GaAs poddano wygrzewaniu w przepływie O2, w temperaturze 300°C 

przez okres 4 h. Na Rys. 4.4.1.2 przedstawiono obrazy SEM nanodrutów nie poddanych 

wygrzewaniu oraz analogicznych nanodrutów po utlenieniu. W wyniku powyższego 

procesu utlenienia na gładkiej powierzchni nanodrutów ZnTe (Rys. 4.4.1.2 a) pojawiają 

się liczne krystality o średnicach rzędu 30 nm – 50 nm (Rys. 4.4.1.2 b).  

  (a)   (b) 

(c) 

 

Rysunek 4.4.1.3 : Obrazy SEM oraz mapy rozkładu pierwiastków Te, Zn i O uzyskane 
metodą EDX w utlenionym nanodrucie (a) ZnTe oraz (b) ZnTe/Zn. (c) Sygnał EDX dla 
atomów Te, Zn, O zebrany z przekroju poprzecznego nanodrutu oraz leżącego na podłożu 
krystalitu. Nanodruty zostały wygrzane w 300°C w O2 przez 4 h na podłożach GaAs a 
następnie przeniesione na płytkę Si. 
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Analiza składu chemicznego nanodrutu po zakończeniu procesu utleniania 

przeprowadzona metodą EDX wykazała, iż w tych krystalitach obecny są głównie Zn i 

O, natomiast Te występuje tylko w środkowej części nanodrutu (rdzeniu). Zostało to 

zilustrowane na Rys. 4.4.1.3 a i c przedstawiających odpowiednio mapy rozkładu oraz 

sygnał EDX dla Te, Zn i O zebrane z przekroju poprzecznego nanodrutu i oderwanego 

od niego krystalitu. Warto również zauważyć, że po procesie utleniania znikają z obrazu 

SEM defekty widoczne w dolnych częściach nanodrutów ZnTe. Świadczy to o istotnej 

rekrystalizacji samego rdzenia w tym procesie. W przypadku nanodrutów pokrytych 

cienką warstwą cynku, analogicznie przeprowadzony proces utleniania nie prowadzi do 

tak daleko idących zmian w morfologii. Wyjściowe nanodruty mają średnice o 

rozmiarach około 60 nm – 70 nm, a ich powierzchnie są równomiernie pokryte 

krystalitami Zn, co widać na zdjęciu SEM przedstawionym na Rys 4.4.1.2 c. W wyniku 

niskotemperaturowego utleniania rozmiary pokrywających nanodruty krystalitów nieco 

wzrastają, a całkowite średnice nanodrutów zwiększają się do około 80 – 90 nm 

(Rys. 4.4.1.3 d). Mapy rozkładu pierwiastków Te, Zn i O, wykonane metodą EDX dla 

utlenionego nanodrutu ZnTe/Zn pokazały, iż Zn i O rozmieszczone są bardziej 

jednorodnie na całej długości i szerokości nanodrutu  niż dla utlenionego drutu ZnTe, 

natomiast Te jest obecny jedynie w jego centralnej części (rdzeniu), co sugeruje 

powstawanie otoczki zbudowanej z Zn i O wokół bogatego w Te rdzenia 

(Rys. 4.4.1.3 b).  

Powyższe wnioski zostały bezpośrednio potwierdzone w badaniach 

przeprowadzonych za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Na 

Rys. Rys. 4.4.1.4 a  przedstawiono obraz TEM fragmentu utlenionego nanodrutu ZnTe. 

W rdzeniu nanodrutu widoczny kryształ Te o odległościach międzypłaszczyznowych 

typu (10.1), na powierzchni nanodrutu zidentyfikowano kryształ ZnO o odległościach 

międzypłaszczyznowych typu (10.0). Na Rys. 4.4.1.4 b przedstawiono wydzielenie ZnO 

w dużym powiększeniu. Na zdjęciach tych widoczny jest krystalit o średnicy około 30 

nm. Szczegółowa analiza przeprowadzona przy zastosowaniu metodyki opartej na 

porównaniu symulowanych obrazów elektrono-mikroskopowych z doświadczalnymi 

obrazami wysokorozdzielczymi (HRTEM) wykazała, iż krystalit ten jest zbudowany z 

tlenku cynku o strukturze wurcytu. Pozycje pików Braggowskich na transformacie 

Fouriera obrazu Rys. 4.4.1.4 b zostały dopasowane do symulowanej dyfrakcji 

elektronowej przy założeniu, że wiązka elektronów jest równoległa do kierunku [-11.1] 

(Rys. 4.4.1.4 c). Jednocześnie wykonano symulacje obrazów HRTEM dla WZ-ZnO 

obserwowanego w kierunku [-11.1] i uzyskano dobrą zgodność pomiędzy obrazem 
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eksperymentalnym w tle Rys. 4.4.1.4 d, a obrazem symulowanym (wstawka w górnym 

prawym rogu). Lokalne maksima intensywności na obrazie HRTEM pokrywają się z bi-

kolumnami Zn i O. Ciemne obszary opowiadają „tunelom” w tak zorientowanej 

strukturze kryształu ZnO, gdzie gęstość elektronów jest mniejsza. Maksimum 

odpowiadające bi-kolumnom cynkowym wykazują zarówno w symulacjach, jak i w 

obrazach eksperymentalnych większą intensywność. W parametrach symulacji przyjęto, 

że grubość krystalitu w kierunku wiązki jest zbliżona do wysokości widocznej na 

Rys. 4.4.1.4  czyli 16 nm (rozogniskowanie soczewki obiektywu df = -3nm, 

współczynnik aberracji sferycznej obiektywu Cs=-10 mµ). 
 

 

Rysunek 4.4.1.4 : Analiza TEM utlenionego nanodrutu ZnTe wygrzanego w przepływie 
O2 w temperaturze 300°C przez okres 4 h (a) i (b) obrazy fragmentów nanodrutu; (c) 
Transformata Fouriera 2D (2D FFT) uzyskana dla krystalitu ze zdjęcia (a); (d) obraz 
HRTEM wydzielenia ZnO z nałożonym obrazem symulowanym (wyjaśnienie w tekście). 
 

Na Rys. 4.4.1.5 a przedstawiono obraz TEM utlenionego nanodrutu ZnTe/Zn. Na 

zdjęciu tym widać wyraźnie, że w wyniku utleniania powstała struktura typu 

rdzeń/powłoka (rdzeń nanodrutu zbudowany jest z innego materiału niż powłoka). 

Całkowita średnica nanodrutu zmierzona w połowie wysokości wynosi około 90 nm, 

natomiast grubość otoczki wynosi około 25 nm. Otoczka, której obraz TEM 

przedstawia Rys. 4.4.1.5 b ma charakter amorficzny lub nanokrystaliczny i jest 

zbudowana z ZnO. Obserwowany obraz dyfrakcji elektronów jest złożeniem pierścieni 

Debye’a-Scherrera odpowiadających nanokrystalicznej fazie ZnO oraz szerokiego, 
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jednorodnego tła o słabej intensywności spodziewanego w przypadku materiału 

amorficznego (Rys. 4.4.1.5 c). Na podstawie danych uzyskanych metodą TEM nie 

można jednak wyciągnąć jednoznacznych wniosków o szczegółach właściwości 

strukturalnych rdzenia takiego nanodrutu. Powyższe badania pokazują, iż proces 

niskotemperaturowego utleniania przebiega inaczej dla nanodrutów ZnTe niż dla 

nanodrutów ZnTe/Zn. Powstawanie wydzieleń heksagonalnego ZnO na powierzchni 

ZnTe i wytrącanie się krystalicznego Te w wyniku utleniania ZnTe zgodne jest z 

wcześniejszymi obserwacjami Lu i współautorów [Lu 1988].  

 

 

 

 
Rysunek 4.4.1.5: Analiza utlenionego 
nanodrutu ZnTe/Zn wygrzanego w 
przepływie O2 w temperaturze 300°C przez 
okres 4 h przeprowadzona przy użyciu 
TEM (a) obraz nanodrutu; (b) fragment 
obrazu (a) przedstawiający otoczkę 
nanodrutu w powiększeniu; (c) obraz 
dyfrakcji elektronów uzyskany dla 
fragmentu otoczki nanodrutu 
przedstawionej na zdjęciu (b). 

 
 

Dodatkowe informacje dotyczące zmian strukturalnych zachodzących w 

nanodrutach typu ZnTe pod wpływem niskotemperaturowego utleniania, otrzymano w 

wyniku badań RS. Widma RS zmierzone dla nanodrutów przed i po procesie utleniania, 

przy użyciu dwóch długości fali światła laserowego, 514.5 nm oraz 325 nm zostały 

przedstawione na Rys. 4.4.1.6. 
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(a)                                                                  (b) 

Rysunek 4.4.1.6: Widma rozpraszania ramanowskiego nanodrutów przed (czarne 
krzywe) i po (czerwone krzywe) procesie utleniania otrzymane przy pobudzaniu próbek 
światłem laserowym o długości fali (a) 514.5 nm (nanodruty przeniesione z 
oryginalnego podłoża na płytki Si) oraz (b) 325 nm (nanodruty na oryginalnym 
podłożu). 

 

Widma RS dla utlenionych nanodrutów ZnTe i ZnTe/Zn nie różniły się 

znacząco. Zarówno dla nanodrutów ZnTe, jak i ZnTe/Zn po utlenieniu zaobserwowano 

znaczny spadek stosunku intensywności linii LO ZnTe do intensywności struktur 

fononowych odpowiadających heksagonalnemu Te. Dodatkowo linie Te uległy 

wyraźnemu zawężeniu i przesunęły się w kierunku niższych częstości, co świadczy 

powiększaniu się krystalitów Te. Obecność fononów ZnTe w utlenionych nanodrutach 

pokazuje, że ZnTe nie uległo całkowitemu rozkładowi. W przypadku nanodrutów 

ZnTe/Zn po utlenianiu w widmie RS znika struktura w około 70 cm-1 odpowiadająca 

rozpraszaniu na fononach optycznych heksagonalnego cynku [Grant 1973], co wskazuje 

na to, że warstwa cynku otaczająca powyższe nanodruty uległa całkowitemu utlenieniu. 

Godny uwagi jest fakt, iż struktura odpowiadająca Zn obserwowana dla nieutlenionych 

nanodrutów ZnTe/Zn jest przesunięta o około 2 cm-1 w kierunku niższych częstości i 

jest znacznie poszerzona w stosunku dla analogicznej struktury obserwowanej dla 

polikrystalicznego Zn [Grant 1973], co można przypisać efektowi rozmiarowemu. W 

przypadku pobudzania próbek światłem o długości fali 325 nm dla próbek po utlenieniu 

obserwujemy fonon LO ZnO w częstości około 576 cm-1 oraz jego kolejne powtórzenia, 

co dowodzi obecności ZnO w badanych próbkach. 
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Rysunek 4.4.1.7: Obraz SEM oraz mapy rozkładu pierwiastków Te, Zn i O uzyskane 
metodą EDX w utlenionym nanodrucie ZnTe/Zn. Nanodrut został wygrzany w 360°C w 
O2 przez 30 min na oryginalnym podłożu, a następnie przeniesiony na płytkę Si. Biały 
znacznik skali na każdym z obrazów po prawej stronie odpowiada 200 nm.  

 

Na podstawie przeprowadzonej powyżej analizy wybranych właściwości 

utlenianych nanodrutów ZnTe, można wyciągnąć wniosek, iż utlenianie nanodrutów 

prowadzone zarówno stosunkowo wysokiej (rzędu 500°C), jak w niskiej temperaturze 

(300°C, ale szesnastokrotnie dłużej) nie prowadzi do powstawania wysokiej jakości 

nanodrutów ZnO. Co więcej nawet przy wysokich temperaturach procesów utleniania 

bazowy ZnTe nie ulega całkowitemu rozkładowi oraz powstają wytrącenia 

krystalicznego Te. Optymalizację procesów utleniania nanodrutów otrzymanych metodą 

MBE dodatkowo utrudnia fakt, iż w obrębie jednej próbki nanodruty nie mają 

jednakowych rozmiarów (średnic i długości), a więc nie dla wszystkich nanodrutów 

procesy utleniania przebiegają jednakowo. Ponadto nanodruty zwężają się ku górze, co 

powoduje, że nie utleniają się one jednorodnie na całej długości. Ostatni efekt ilustruje 

Rys. 4.4.1.7, na którym przedstawiono uzyskane metodą EDX mapy rozkładu 

pierwiastków Te, Zn i O dla utlenionego nanodrutu ZnTe/Zn (nanodrut wygrzany w 

temperaturze 360°C przez 30 min w przepływie O2). Na prezentowanych mapach EDX 

obserwujemy bardzo jednorodne rozmieszczenie Zn, natomiast zawartość Te i O 

zmienia się wzdłuż utlenionego nanodrutu, przy czym zmienność ta jest duża dla Te i 

słaba dla O. Można powiedzieć, że w środkowej, najcieńszej części nastąpiła całkowita 

konwersja ZnTe na ZnO (nie ma tam Te) natomiast na obu grubszych końcach drutu 

obserwuje się ciągle niezerową  koncentrację Te. Co istotne, efekt ten jest szczególnie 

silny w dolnej, najgrubszej partii nanodrutu. 



 

93 
 

           (a)    (b) 

 

Rysunek 4.4.1.8: (a) Sygnał EDX dla Te, Zn, O oraz Au zebrany z przekroju 
poprzecznego utlenionego nanodrutu ZnTe/Zn (300°C 1 h + 400°C 1 h w O2); (b) 
obraz SEM oraz mapa rozkładu Au uzyskane metodą EDX w utlenionym nanodrucie 
ZnTe (300°C, 4 h w O2). Oba nanodruty zostały wygrzane na oryginalnych 
podłożach, a następnie przeniesione na płytkę Si. 

 

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na procesy utleniania nanodrutów 

otrzymywanych metodą katalityczną jest obecność kulki eutektycznego stopu na ich 

wierzchołkach. Złoto z galem tworzy eutektykę w relatywnie niskiej temperaturze 

350°C, natomiast analogiczna temperatura dla eutektycznego stopu złota z krzemem jest 

nieco wyższa i wynosi 370°C. Można się więc spodziewać, że wygrzewanie 

nanodrutów będzie prowadzić do topienia się kulek eutektyki, a w konsekwencji do 

rozpuszczania materiału rdzenia nanodrutu. Efekt ten został zilustrowany na 

Rys. 4.4.1.8 Prezentowany na Rys. 4.4.1.8 a rozkład Te, Zn, O, oraz Au wzdłuż 

przekroju poprzecznego nanodrutu ZnTe wygrzanego dwustopniowo w tlenie (w 300°C 

przez 1 h, a następnie w 400°C przez 1 h) wskazuje na to, iż stopiona eutektyka 

przemieściła się w głąb nanodrutu. Konsekwencją takiego procesu jest powstawanie 

struktur częściowo pustych w środku przypominających nanorurki (powstawanie i 

właściwości tego typu nanostruktur zostaną omówione w dalszej części niniejszego 

rozdziału). Efekt topienia i przemieszczania się eutektyki Au-Ga w głąb nanodrutu 

obserwowany był nawet dla relatywnie niskich temperatur utleniania (300°C) co zostało 

przedstawione na mapie rozkładu Au widocznej na Rys. 4.4.1.8 b (mapa wykonana dla 

nanodrutów ZnTe wygrzanych w 300°C przez 4 h w przepływie O2). 
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Bardzo ciekawym i nowym wynikiem tej pracy jest stwierdzenie, że przy 

rosnącej temperaturze wygrzewania, np. przy dodatkowym, krótkim wygrzaniu 

nanodrutów w gazie obojętnym w 600°C, następuje wzrost cienkich nanodrutów 

wtórnych. Wzrost nanodrutów wtórnych rozpoczyna się w miejscach, gdzie znajdowały 

się krople eutektyki. Powyższy efekt został przedstawiony na Rys. 4.4.1.9. Mapa 

rozkładu Au dla utlenionego nanodrutu, z wierzchołka którego wyrasta nanodrut wtórny 

dowodzi, iż wzrost wtórnych nanodrutów jest katalizowany przez stopioną kroplę 

eutektyki, użytej uprzednio jako katalizator wzrostu wyjściowych nanodrutów ZnTe 

(Rys. 4.4.1.9 b). Nanodruty wtórne osiągały długości do około 1 μm, a ich średnice 

uzależnione były od rozmiaru kropli katalizatora i wynosiły od kilkunastu do 

kilkudziesięciu nm. Powstawanie nanodrutów wtórnych jest z jednej strony zjawiskiem 

utrudniającym konwersję nanodrutów ZnTe w czyste, jednorodne nanodruty ZnO, z 

drugiej zaś, otwiera możliwość otrzymywanie bardzo wysokiej jakości, jednorodnych i 

bardzo cienkich nanodrutów ZnO. Nie jest wykluczone, że po odpowiednim 

dopracowaniu metody otrzymywania i odzyskiwania takich ultra-cienkich nanodrutów 

możliwa będzie obserwacja różnego rodzaju efektów rozmiarowych, jednak będzie to 

wymagać prowadzenia dalszych, odrębnych badań.  

Analiza TEM przeprowadzona dla nanodrutu wtórnego (Rys. 4.4.1.9 d) 

ujawniła, że nanodrut jest zbudowany z monokrystalicznego ZnO. Na zdjęciu HRTEM 

zaznaczono wyraźnie widoczne płaszczyzny o okresie odpowiadającym odległościom 

między płaszczyznami (10.1) dla kryształu ZnO w strukturze wurcytu. Dopasowanie 

indeksów (czyli zgodność kątów i odległości) do widocznych na transformacie Fouriera 

2D z obrazu HRTEM (Rys. 4.4.1.9 e) dla fragmentu nanodrutu wtórnego potwierdziła, 

iż ma on monokrystaliczny charakter oraz to, że jest on zbudowany z ZnO. 

Oprócz wysokiej jakości krystalicznej, na uwagę zasługuje jeszcze znacznie 

większa szybkość wzrostu nanodrutów wtórnych w porównaniu do wzrostu bazowych 

nanodrutów ZnTe. O ile te drugie wymagają dziesiątek minut do wzrostu, to wtórne 

nanodruty osiągają długość jednego mikrona już po 3 minutach. Dalszym ciekawym 

zagadnieniem pozostaje mechanizm wzrostu. Jest to już czysta spekulacja autorki, ale 

ze względu na fakt, że wzrost jest prowadzony przez (mniejsza) kulkę eutektyki, 

najprawdopodobniej jest to ten sam mechanizm wzrostu katalitycznego odpowiedzialny 

za wzrost bazowych nanodrutów ZnTe, ale tym razem materiał do eutektyka 

dostarczany jest z odparowywanego ZnO z innych, uprzednio przekonwertowanych na 

ZnO części nanodrutów. Idąc dalej tym tropem, ciekawą możliwość technologiczną 

zawiera pomysł, by drobne kulki eutektyki umieścić na epitaksjalnych warstwach ZnO i 
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podobnie jak w tym przypadku, wygrzać je w bardzo wysokiej temperaturze, np. rzędu 

600oC. 

 

 

Rysunek 4.4.1.9: Nanodruty ZnTe/Zn utlenione w procesie trójstopniowym [(300°C 1 h 
+ 400°C 1 h) w O2) i dodatkowo w 600°C, 3 min w Ar)]. (a) Obraz SEM próbki z 
nanodrutami na podłożu GaAs pokazujący powstanie nanodrutów wtórnych; (b) obraz 
SEM wtórnego nanodrutu z próbki (a); (c) obraz SEM z nałożoną mapą rozkładu Au dla 
nanodrutu z próbki (a) przeniesionego na płytkę Si; (d) obraz HRTEM fragmentu 
wtórnego nanodrutu z zaznaczonymi odległościami międzypłaszczyznowymi; (e) obraz  
dyfrakcji elektronów uzyskany z fragmentu nanodrutu wtórnego ze zdjęcia (d). Pomiary 
(d) i (e) dowodzą, ze materiałem, z którego zbudowane są nanodruty wtórne jest ZnO o 
wysokiej jakości krystalicznej. 
 

4.4.2. Nanodruty rdzeń/powłoka ZnTe/ZnO 
 

Poprzez częściowe utlenienie nanodrutów ZnTe uzyskiwać można nanostruktury 

o symetrii osiowej - nanodruty typu rdzeń/powłoka. Przy otrzymywaniu takich struktur 

najlepsze rezultaty dawało wygrzewanie nanodrutów ZnTe w powietrzu w temperaturze 

około 400°C przez okres rzędu 30 minut. Tak przeprowadzony proces utleniania nie 
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obejmuje całej objętości nanodrutu, lecz ograniczony jest do warstwy powierzchniowej, 

pozostawiając rdzeń utlenianego nanodrutu w niezmienionej postaci. Tworzenie się 

otoczki ZnO wokół rdzenia nanodrutu zbudowanego z ZnTe potwierdzone zostało 

bezpośrednio przez badania przeprowadzone przy użyciu TEM oraz przez wyniki 

pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Dodatkowe informacje uzyskano dzięki 

przeprowadzonym pomiarom rozpraszania ramanowskiego. Na Rys. 4.4.2.1 

zaprezentowano wyniki szczegółowej analizy TEM przeprowadzonej dla pojedynczych 

nanodrutów ZnTe otrzymanych i utlenionych na podłożu Si, a następnie przeniesionych 

na cienką błonę węglową [Kret 2010]. Utlenianie prowadzone było w powietrzu w 

temperaturze około 400°C przez okres 30 minut. Utleniony nanodrut ma średnicę około 

50 nm, przy czym jego powierzchnia boczna jest dość pofalowana, a parametr 

charakteryzujący szorstkość powierzchni zbliżony jest do około 2 nm. Na Rys. 4.4.2.1 c 

ukazującym fragment nanodrutu wyraźnie widać różnicę budowy rdzenia nanodrutu i 

jego warstwy powierzchniowej. Obszar rdzenia nanodrutu charakteryzuje się 

periodycznym ułożeniem atomów, a odległości płaszczyzn atomowych odpowiadają 

płaszczyznom typu (111) dla kryształu ZnTe o strukturze typu blendy cynkowej. 

Warstwa powierzchniowa natomiast nie wykazuje budowy regularnej, co sugeruje, że 

obszar ten może mieć charakter polikrystaliczny. Na Rys. 4.4.2.1 a przedstawiono obraz 

HRTEM pojedynczego nanodrutu. Szczegóły struktury można zaobserwować na 

powiększonym fragmencie z ramki na Rys. 4.4.2.1 c. Widoczne są płaszczyzny (111) 

monokrystalicznego rdzenia ZnTe oraz pojedyncze krystality o wymiarach rzędu kilku 

nm. Na dwuwymiarowej transformacie Fouriera (2D FFT) obrazu HRTEM 

(Rys. 4.4.2.1 b) widoczne są pierścienie analogiczne do pierścieni Debye’a-Scherrera 

powstających w dyfrakcji elektronów/promieni X na układzie dużej ilości przypadkowo 

zorientowanych, niewielkich krystalitów. Widoczna na zdjęciu ziarnista struktura 

pierścieni odpowiada położeniom pików Bragga dla poszczególnych krystalitów. 

Zmierzone średnice pierścieni przy przyjętych warunkach prowadzenia pomiarów 

odpowiadają trzem najsilniejszym pierścieniom spodziewanym dla próbki zawierającej 

polikrystaliczne ZnO. Na zdjęciu (Rys. 4.4.2.1 b) widać również pojedyncze jasne 

punkty zidentyfikowane jako piki Bragga 111 dla monokryształu ZnTe. W celu 

identyfikacji fragmentów nanodrutu, dla których powstały przedstawione na zdjęciu 

(Rys. 4.4.2.1 b) obrazy dyfrakcyjne odpowiadające ZnO i ZnTe przeprowadzono analizę 

rozkładu amplitudy dyfrakcji elektronów dla poszczególnych obszarów tego obrazu. 

Zdjęcie (Rys. 4.4.2.1 d) dowodzi, że za powstanie piku Bragga 111 odpowiadającego 

monokrystalicznemu ZnTe odpowiedzialny jest w całości obszar rdzenia nanodrutu 

(oznaczony na tym zdjęciu jako jaśniejszy). Analogiczna procedura przeprowadzona dla 
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dyfrakcji na kilku niewielkich krystalitach ZnO pokazuje, że krystality te znajdują się w 

pobliżu powierzchni nanodrutu, a ich średnice wahają się pomiędzy 6 a 10 nm. Wynik 

ten ilustruje zdjęcie (Rys. 4.4.2.1 e). Dla prezentowanych wyników całkowita grubość 

warstwy ZnTe przetransformowanej w ZnO wynosi około 12 nm, natomiast głębiej 

leżący obszar monokrystalicznego ZnTe nie ulega modyfikacji.  

 

Rysunek 4.4.2.1: Analiza TEM właściwości strukturalnych utlenionych nanodrutów 
ZnTe. (a) obraz fragmentu pojedynczego nanodrutu; (b) dwuwymiarowa transformata 
Fouriera  obrazu HRTEM nanodrutu z (a); (c) oznaczony ramką fragment obrazu (a) w 
powiększeniu; (d) rozkład amplitudy (intensywności) prążków sieciowych 111 uzyskany 
na drodze filtracji transformaty Fouriera przy zastosowaniu maski o średnicy 
zaznaczonej białym okręgiem na (b); (e) sumaryczna amplituda prążków sieciowych 
uzyskana na drodze filtracji z zastosowaniem masek oznaczonych jako A, B, C na 
obrazie (b). Rysunek zaczerpnięto z pracy [Kret 2010]. 
 

Obecność polikrystalicznej otoczki ZnO wokół monokrystalicznego rdzenia 

ZnTe niezależnie została potwierdzona w pomiarach XRD. Ze względu na bardzo małą 

objętość otoczki ZnO (a w związku z tym na bardzo niskie natężenie promieniowania 

ugiętego w pomiarze dyfrakcji rentgenowskiej) badania XRD przeprowadzono przy 

użyciu promieniowania synchrotronowego. Dyfraktogram uzyskany w modzie 

symetrycznym ω-2θ dla utlenionych nanodrutów ZnTe przedstawiony został na 

Rys. 4.4.2.2. Niezależnie od pików Bragga 004 odpowiadających rdzeniom nanodrutów 

ZnTe i potwierdzających epitaksjalny charakter wzrostu tych nanodrutów, w obszarze 

mniejszych wartości kąta 2θ widoczny jest szereg drobnych pików. Wśród nich 

wyróżniają się trzy piki charakterystyczne dla ZnO krystalizującego w strukturze 

wurcytu (pokazane w powiększeniu we wstawce na Rys. 4.4.2.2). Położenia kątowe 

wspomnianych pików odpowiadają dokładnie położeniom pików Bragga 10.0, 00.2 
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oraz 10.1 dla promieniowania ugiętego od rodzin płaszczyzn atomowych o 

analogicznych indeksach w krysztale ZnO. W dalszej części widma obserwujemy 

kolejne refleksy Bragga 11.0 oraz 10.3 również odpowiadające ZnO w strukturze 

wurcytu. Jednoczesna obserwacja pików Bragga odpowiadających różnym rodzinom 

płaszczyzn atomowych w krysztale dowodzi polikrystalicznego charakteru otoczki 

ZnO. Piki związane z ZnO są poszerzone (w stosunku do pików sąsiednich), co 

wskazuje na bardzo małe, nanometrowe rozmiary poszczególnych krystalitów. 

Pozostałe zidentyfikowane w prezentowanym dyfraktogramie piki pochodzą od 

polikrystalicznego ZnTe o strukturze blendy cynkowej oraz od heksagonalnego Te. 

Obecność pików Te w widmie XRD wskazuje na to, iż podczas utleniania powstały 

wytrącenia krystalicznego Te.  

 

 

Rysunek 4.4.2.2: Fragment dyfraktogramu rentgenowskiego uzyskanego przy użyciu 
promieniowania synchrotronowego dla nanodrutów ZnTe otrzymanych na podłożu Si i 
następnie utlenionych w 400°C w powietrzu przez 30 minut. 
 

Dodatkowe potwierdzenie budowy omawianych powyżej nanodrutów typu 

rdzeń/powłoka ZnTe/ZnO zostało uzyskane z pomiarów rozpraszania ramanowskiego. 

Do pobudzenia użyto dwóch długości fali światła pobudzającego: 325 nm (energia 

bliska energii rezonansowej dla ZnO) oraz 514.5 nm (energia bliska energii 

rezonansowej dla ZnTe). W widmie RS otrzymanym przy pobudzaniu w warunkach 

zbliżonych do rezonansu dla ZnTe obserwujemy linie odpowiadające fononowi LO 

ZnTe (około 206 cm-1) oraz jego kolejne powtórzenia (Rys. 4.4.2.3 a). W obszarze 

niskich częstości widoczne są trzy wyraźne linie w częstościach 95 cm-1, 123 cm-1, 
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142 cm-1 odpowiadające rozpraszaniu na krystalicznym Te. Należy zwrócić uwagę na 

małe szerokości powyższych pików. Tak wąskie i intensywne linie Te, a także obecność 

powtórzenia fononowego powyższych struktur (w około 270 cm-1) świadczą o 

wytrącaniu się Te w podczas utlenienia nanodrutów. W widmie RS zebranym przy 

pobudzaniu próbek światłem UV obserwujemy linie fononów optycznych LO i 2LO 

ZnO (w około 575 cm-1 i 1150 cm-1), co jest kolejnym potwierdzeniem powstawania 

ZnO w utlenionych próbkach (Rys. 4.4.2.3 b). Powyższe obserwacje są zgodne z 

prezentowanymi powyżej wynikami pomiarów XRD. Natomiast badania 

fotoluminescencji prowadzone dla  tych nanodrutów przy pobudzaniu linią lasera 

λ = 325 nm nie wykazywały świecenia charakterystycznego dla ZnO. Świadczy to o 

dominującej roli niepromienistych kanałów rekombinacji wzbudzanych par elektron-

dziura. 

 

Rysunek 12: Widma rozpraszania 
ramanowskiego nanodrutów typu 
rdzeń/powłoka ZnTe/ZnO 
otrzymanych na drodze 
termicznego utleniania nanodrutów 
ZnTe zebrane przy pobudzaniu 
światłem o długości fali (a) 
514.5 nm oraz (b) 325 nm (widmo 
zebrane dla grupy kilku 
pojedynczych nanodrutów 
przeniesionych z oryginalnego 
podłoża na płytki krzemowe). 
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4.4.3. Nanorurki zawierające ZnO 

 

Jak wcześniej wspominano, dla pewnych warunków utleniania można 

uzyskiwać nanostruktury pozbawione monokrystalicznego rdzenia, przypominające 

nanorurki. Tworzenie się nanorurek było najbardziej efektywne przy zastosowaniu 

dwustopniowej procedury utleniania polegającej na wygrzewaniu próbek w stosunkowo 

niskiej temperaturze T1 w pierwszym etapie procesu, a następnie kontynuacji 

wygrzewania w wyższej temperaturze T2. W szczególności takie podejście pozwalało na 

znaczne wydłużenie czasu utleniania w najwyższych stosowanych uprzednio 

temperaturach z 15 minut do 1 godziny. Stosowanie niskiej temperatury w pierwszym 

etapie procesu miało na celu wytworzenie tlenkowej warstwy na powierzchni 

nanodrutów zabezpieczającej nanostruktury przed degradacją. W wyniku 

systematycznych badań ustalono, że optymalną temperaturą dla pierwszego etapu 

procedury dwustopniowej jest T1 = 350ºC. Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem 

temperatury w pierwszym etapie procesu (temperaturę T1 zmieniano od 200°C do 

350ºC, utrzymując jednocześnie stałą temperaturę drugiego etapu T2 = 400ºC) próbki 

ulegały coraz mniejszej degradacji. Graniczną temperaturą drugiego etapu, przy której 

nanodruty zachowywały swój pierwotny kształt w czasie jednogodzinnego 

wygrzewania ustalono na T2 = 450ºC (dla T1 = 350ºC). Celem poprawienia jakości 

krystalicznej tak otrzymanych nanostruktur wybrane próbki były dodatkowo 

wygrzewane w Ar w wysokiej temperaturze (600°C) przez okres 3 minut.  

Typowe obrazy nanodrutów ZnTe/Zn oraz analogicznych nanodrutów 

wygrzanych dwuetapowo oraz trójetapowo6 uzyskane metodą SEM przedstawiono na 

Rys. 4.4.3.1. W wyniku utleniania dwuetapowego powierzchnie nanodrutów uległy 

znacznemu wygładzeniu (Rys. 4.4.3.1 c) w stosunku do nanodrutów nieutlenionych 

(Rys. 4.4.3.1 a), a ich średnice nieco wzrosły (średnio o około 15 nm). Dodatkowe 

wygrzanie nanodrutów w temperaturze 600°C w Ar doprowadziło do wzrostu 

chropowatości powierzchni nanodrutów, co zostało zaprezentowane na Rys. 4.4.3.1 b. 

Na rysunku tym widoczne są również połamane nanodruty, dzięki czemu można 

zauważyć, iż są one puste w środku. 

 

                                                            
6 W pierwszym etapie wygrzano próbkę w 350°C przez 1 h, następnie podwyższono temperaturę do 
400°C i kontynuowano wygrzewanie przez kolejną godzinę. Oba wygrzewania prowadzone były w 
przepływie O2. W trzecim etapie próbka z nanodrutami wygrzana została w temperaturze 600°C przez 3 
minuty w argonie. 
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Rysunek 4.4.3.1: Obrazy SEM (a) 
nanodrutów ZnTe/Zn otrzymanych na 
podłożu GaAs (111) (b) nanodrutów z 
panelu (a) utlenionych trójstopniowo – 
widok z góry (c) nanodrutów ze zdjęcia 
(a) utlenionych dwustopniowo. 

 

Pełniejsze informacje na temat struktury nanodrutów utlenionych w procesie 

dwustopniowym otrzymano wykonując badania metodą TEM. Na Rys. 4.4.3.2 a i b 

przedstawiono obrazy TEM nanodrutu ZnTe/Zn, który nie został poddany procesowi 

utleniania. Na zdjęciu tym możemy zaobserwować prążki sieciowe charakterystyczne 

dla kryształu ZnTe o strukturze regularnej. Jednocześnie w monokrystalicznym rdzeniu 

widoczne są błędy ułożenia prostopadłe do kierunku wzrostu [111] oraz nanokrystality 

Zn. Na zdjęciach TEM utlenionego nanodrutu o dużym powiększeniu 

(Rys. 4.4.3.2 d i e) widać, że utleniony nanodrut – nanorurka zbudowana jest z 

niewielkich, różnie zorientowanych krystalitów, nie ma w niej natomiast śladu 

monokrystalicznego ZnTe. Na Rys. 4.4.3.2  c przedstawiony został obraz dyfrakcji 

elektronów uzyskany dla grupy nanorurek. Oznaczone czerwonymi okręgami 

pierścienie są pierścieniami Debye’a-Scherrera, wynikającymi z dyfrakcji elektronów 

na układzie dużej ilości przypadkowo zorientowanych, niewielkich krystalitów ZnO. 

Zielone okręgi odpowiadają zaś pierścieniom Debye’a-Scherrera wynikającym z 

dyfrakcji na polikrystalicznym γ-TeO2.  
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Rysunek 4.4.3.2 : Analiza TEM właściwości strukturalnych dwuetapowo utlenionych 
nanodrutów ZnTe/Zn (utlenianie w O2, pierwszy etap: 350°C, 1 godzina, drugi etap: 
400°C, 1 godzina) (a) obraz fragmentu pojedynczego nanodrutu ZnTe/Zn; (b) 
oznaczony ramką fragment obrazu (a) w powiększeniu; (c) obraz dyfrakcji elektronów 
uzyskany dla zespołu kilku utlenionych nanodrutów (d) obraz utlenionego nanodrutu  
(d) powiększony fragment nanodrutu z panelu (d). 
 

Po dodatkowym wygrzaniu prezentowanych powyżej nanorurek w temperaturze 

600°C w Ar zaobserwowano powiększanie się krystalitów tworzących nanorurki. 

Zostało to zilustrowane na Rys. 4.4.3.3 a i e przedstawiającym odpowiednio obraz TEM 

fragmentu nanorurki oraz powiększony obraz ściany bocznej nanorurki. Ściana boczna 

nanorurki zbudowana jest z krystalitów ZnO, co zostało wykazane poprzez pomiar 

dyfrakcji elektronów (Rys 4.4.3.3 c). Na Rys. 4.4.3.3 a można zauważyć, iż wierzchołek 

nanodrutu pozbawiony jest eutektycznego stopu, odgrywającego rolę katalizatora w 

trakcie wzrostu nanodrutów ZnTe. Dyfrakcja elektronów, której obraz został 

przedstawiony na Rys. 4.4.3.3 f wykazała, iż wierzchołek nanorurki zbudowany jest z 

krystalitów ZnGa2O4. Związek ten utworzył się najprawdopodobniej w wyniku reakcji 

eutektyki Au-Ga z cynkiem z nanodrutu ZnTe oraz z tlenem.  
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Rysunek 4.4.3.3: Analiza TEM właściwości strukturalnych trójetapowo utlenionych 
nanodrutów ZnTe/Zn (pierwszy etap: 300°C, 1 godzina, drugi etap: 400°C, 1 godzina 
utlenianie w O2, trzeci etap: 600°C, 3 min. Ar) (a) obraz fragmentu pojedynczego 
nanodrutu; (b) oznaczony ramką fragment obrazu (a) w powiększeniu; (c) obraz 2D 
FFT z HRTEM uzyskany dla bocznej ściany nanodrutu ze zdjęcia (d); (d) obraz ściany 
bocznej utlenionego nanodrutu oznaczonego ramką na obrazie (a); (d) obraz 2D z 
HRTEM uzyskany dla wierzchołka nanodrutu ze zdjęcia (b). 
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o strukturze krystalicznej 

prezentowanych powyżej nanorurek przeprowadzono pomiary XRD. Na 

Rys. 4.4.3.4 a, b i c przedstawiono dyfraktogramy dla nanodrutów ZnTe/Zn oraz dla 

analogicznych nanodrutów poddanych trójstopniowej procedurze utleniania. W wyniku 

wygrzewania nanodrutów obserwujemy zanik refleksu Bragga 00.2 odpowiadającego 

heksagonalnemu Zn. Dla wygrzanych nanodrutów pojawia się pik, który przypisać 

można refleksowi 00.2 heksagonalnego ZnO. W obu przypadkach krystality mają 

preferowaną orientację krystaliczną – oś c zarówno Zn jak i ZnO jest równoległa do 
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kierunku wzrostu nanodrutów ZnTe (kierunek krystaliczny [0001] Zn i ZnO jest 

równoległy do [111] ZnTe). Ponadto refleksy odpowiadające Zn i ZnO są szerokie, co 

świadczy o małych rozmiarach krystalitów. 

 

Rysunek 4.4.3.4: Dyfraktogramy rentgenowskie nanodrutów ZnTe/Zn otrzymanych na 
podłożu GaAs o orientacji krystalicznej (111) (a) przed oraz (c) po procesie utleniania. 
Nanodruty zostały wygrzane w trzech etapach (pierwszy etap: 350°C, 1 godzina, O2, 
drugi etap: 400°C, 1 godzina, O2, trzeci etap 600°C, 3 minuty, Ar). (d) Dla porównania 
pokazano również fragment widma XRD nanodrutów ZnTe/Zn wygrzanych w 
temperaturze 350°C przez okres 2 h w Ar. 

 

Na skutek wygrzewania zmienia się wyraźnie parametr sieci nanodrutów ZnTe 

od wartości 6.111 Å (nanodruty ZnTe/Zn) do wartości 6.103 Å (utlenione nanodruty 

ZnTe/Zn). Parametr sieci utlenionego nanodrutu jest bardziej zbliżony do parametru 

sieci masywnego kryształu ZnTe, który wynosi 6.102 Å [JCPDS-00-015-0746]. 

Najbardziej prawdopodobną przyczyną zmniejszenia parametru sieci kryształu ZnTe po 

wygrzewaniu w tlenie jest zmiana struktury defektowej spowodowanej wygrzewaniem, 

skutkująca poprawą jakości krystalicznej. Za taką interpretacją przemawia również fakt, 

iż pik Bragga 333 ZnTe, na podstawie którego obliczono parametry sieci nanodrutów, 

dla utlenionych nanodrutów jest węższy i bardziej symetryczny. Kolejną przyczyną 
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zmniejszania parametru sieci ZnTe mogłoby być powstawanie ZnTe:O [Avdonin 2010]. 

Aby sprawdzić, czy zmiana parametru sieci nanodrutów jest skutkiem utleniania, czy 

działania temperatury, nanodruty wygrzano w gazie obojętnym, Ar w 350°C przez 2 h. 

W wyniku takiego procesu, kształt oraz położenie kątowe piku Bragga 333 

pochodzącego od nanodrutów ZnTe nie zmieniły się. 

 

Rysunek 4.4.3.5: (a) Widmo CL zebrane z obszaru o powierzchni około 100 μm2 oraz 
(b) widmo rozpraszania ramanowskiego zebrane przy pobudzaniu laserem He-Cd o 
długości fali 325 nm dla dwuetapowo utlenionych nanodrutów ZnTe/Zn (utlenianie w 
O2, pierwszy etap: 350°C, 1 godzina, drugi etap: 400°C, 1 godzina). Pomiary 
prowadzono w temperaturze pokojowej. 
 

Prezentowane powyżej nanorurki wykazywały świecenie charakterystyczne dla ZnO. W 

przedstawionym na Rys. 4.4.3.5 widmie katodoluminescencji CL (ang. 

cathodoluminecsence) takich nanostruktur zebranym w temperaturze pokojowej można 

wyodrębnić dwie struktury. Pierwsza z nich to szerokie pasmo luminescencji, którego 

maksimum zlokalizowane jest w około 2.6 eV, najprawdopodobniej związane z 

defektami obecnymi w takich nanostrukturach. Pik w około 3.29 eV odpowiada 

luminescencji okołoprzerwowej ZnO. W widmie RRS (Rys. 4.4.3.5) zmierzonym dla tej 

samej próbki widoczny jest fonon LO ZnO o częstości 574 cm-1 oraz jego kolejne 

powtórzenia. Powyższe wyniki dowodzą, iż nanorurki otrzymane na drodze utleniania 

nanodrutów ZnTe/Zn zbudowane są z ZnO. 
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Wygrzewanie w nanodrutów w atmosferze o obniżonej zawartości tlenu. 

 

W ostatnim okresie prac nad przedkładana rozprawą rozpoczęto prace nad 

utlenianiem nanodrutów ZnTe i ZnTe/Zn w mieszaninie Ar (98%) i tlenu (2%). Celem 

eksperymentu było sprawdzenie, czy przy wygrzewaniu nanodrutów w atmosferze o 

zmniejszonej zawartości tlenu można zwiększyć temperaturę wygrzewania nanodrutów 

nie niszcząc ich. Na Rys. 4.4.3.6 a zaprezentowano zdjęcie SEM nanodrutów ZnTe/Zn 

wygrzanych stopniowo, począwszy od temperatury równej 330°C do 600°C. Całkowity 

czas wygrzewania wynosił 10 min (temperaturę zmieniano z prędkością 30°C/1 min). 

Taka procedura nie spowodowała topienia się nanodrutów, w przeciwieństwie do 

nanodrutów ZnTe bez otoczki Zn, które  wygrzewane w analogiczny sposób do 

powyższego uległy częściowej degradacji. Wygrzewanie nanodrutów ZnTe i ZnTe/Zn w 

600°C przez okres 10 minut również doprowadziło do częściowego zniszczenia 

nanodrutów. Analiza EDX próbki z nanodrutami ZnTe/Zn wygrzanymi stopniowo w 

mieszaninie tlenu i Ar wykazała, iż w próbce obecny jest Zn oraz O, natomiast Te 

znajduje się tylko w śladowych ilościach (stosunek Te/Zn wynosi 6/100). Pomiary 

rozpraszania ramanowskiego wykonane dla takich nanodrutów nie wykazały obecności 

fononów optycznych ZnTe, natomiast struktury związane z rozpraszaniem na fononach 

optycznych Te miały bardzo niską intensywność. W widmach katodoluminescencji 

zebranych dla tych nanodrutów z obszaru o powierzchni około 100 μm2, 

zaobserwowano świecenie charakterystyczne dla ZnO (luminescencję okołoprzerwową 

w około 3.29 eV oraz emisję defektową w około 2.6 eV – podane energie odpowiadają 

temperaturze pokojowej) (Rys. 4.4.3.6  b). Po schłodzeniu próbki do temperatury 

ciekłego helu struktura odpowiadająca emisji okołoprzerwowej ZnO przesunęła się w 

stronę wyższych energii (do około 3.36 eV), nie zaobserwowano jednak 

poszczególnych linii ekscytonowych (wstawka na Rys. 4.4.3.6  b). Ze względu na 

wstępny charakter powyższych badań nie jest jeszcze gotowa pełna interpretacja 

właściwości nanodrutów wygrzewanych w atmosferze o małej zwartości tlenu. Na 

podstawie dotychczasowych obserwacji można jedynie stwierdzić, że takie podejście 

pozwala na podwyższenie temperatury utleniania. Oczekuje się, że dalsze 

systematyczne badania pozwalające na dobór odpowiednich parametrów utleniania 

mogą doprowadzić do całkowitego utlenienia ZnTe, odparowania Te oraz powstawania 

dobrej jakości ZnO. 
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Rysunek 4.4.3.6: Nanodruty ZnTe/Zn na podłożu GaAs (111) wygrzane stopniowo 
począwszy od temperatury równej 330°C do 600°C z krokiem 30°C/1 min (a) obraz 
SEM; (b) widma CL zebrane z obszaru o powierzchni około 100 μm2. 
 

Podsumowanie utleniania nanodrutów ZnTe 

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki podjętych prac technologicznych 

i doświadczalnych dotyczących nanodrutów zawierających ZnO otrzymywanych na 

drodze termicznego utleniania nanodrutów bazujących na ZnTe. W wyniku 

systematycznych badań określono maksymalną temperaturę wygrzewania nanodrutów 

w tlenie, która jest niższa od tej stosowanej uprzednio do utleniania warstw ZnTe. 

Zaobserwowano, iż w wyniku niskotemperaturowego utleniania na powierzchni 

nanodrutów ZnTe wydziela się krystaliczne ZnO, a rdzeń nanodrutu wzbogaca się w 

krystaliczny Te. Przeciwnie do nanodrutów z czystego ZnTe, nanodruty ZnTe/Zn po 

wpływem utleniania ich w stosunkowo niskiej temperaturze pokrywają się jednorodną 

warstwą nanokrystalicznego ZnO.  

Stosując metodę termicznego utleniania nanodrutów bazujących na ZnTe udało 

się otrzymać: 

 Nanodruty typu/rdzeń powłoka ZnTe/ZnO, z monokrystalicznym rdzeniem ZnTe 

o strukturze regularnej oraz polikrystaliczną powłoką ZnO o strukturze wurcytu. 

 Nanorurki ZnO, 

 Bardzo cienkie, monokrystaliczne nanodruty wtórne zbudowane z ZnO, których 

wzrost katalizowany jest kulkami eutektyki znajdującymi się na wierzchołkach 

utlenianych nanodrutów. 

Podsumowując tę część badań stwierdzono, że stosując metodę bezpośredniego 

utleniania w atmosferze bogatej w tlen nie można przetransformować nanodrutów 

bazujących na ZnTe w jednorodne nanodruty ZnO o wysokiej jakości krystalicznej. 
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Jednakże, dodatkowe wygrzanie tych częściowo przekonwertowanych w ZnO struktur 

w wysokiej temperaturze prowadzi do wzrostu ultra cienkich nanodrutów ZnO o bardzo 

wysokiej jakości krystalicznej. Potencjalnie może to prowadzić do obserwacji nowych, 

czy bardziej wyraźnych zjawisk charakterystycznych dla obiektów jednowymiarowych, 

a także do nowych zastosowań. Utleniając nanodruty ZnTe pokryte uprzednio 

krystalitami Zn otrzymać można powłokę ZnO zbudowaną z krystalitów 

zorientowanych zgodnie z preferowaną orientacją krystalitów Zn tworzących powłokę 

nanodrutów przed utlenianiem. 

 Porównując powłoki ZnO otrzymywane w procesie utleniania nanodrutów na 

bazie ZnTe z powłokami nanoszonymi na nanodruty metodą ALD, należy stwierdzić, iż 

jakość samych powłok ZnO jest lepsza w tym drugim przypadku. Utlenianie 

nanodrutów ZnTe zawsze prowadzi do wytracania się Te i w efekcie tworzenia się 

trójwarstwy ZnTe/Te/ZnO. Poprzez utlenianie nanodrutów ZnTe można jednak 

doprowadzić do zmniejszenia ich średnic, co w efekcie może umożliwić czy ułatwić 

obserwację szeregu efektów rozmiarowych. 
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5. Nanodruty otrzymywane na bazie GaAs 
 

Nanodruty półprzewodnikowe bazujące na GaAs leżą obecnie w centrum 

zainteresowania zarówno badań podstawowych jak i przemysłu elektronicznego. GaAs 

jest półprzewodnikowym związkiem z grupy materiałów III-V, szeroko stosowanym w 

nowoczesnych urządzeniach optoelektronicznych, a jednowymiarowe struktury 

bazujące na tym materiale mogą stanowić cegiełki do budowy urządzeń w skali nano. 

Jedną z podstawowych przeszkód utrudniających zastosowania nanodrutów GaAs w 

przyrządach półprzewodnikowych jest fakt, iż technologia wytwarzania nanodrutów o 

odpowiednio wysokiej jakości krystalicznej jest jeszcze daleka od pożądanego 

poziomu. Ponadto, kluczowym zagadnieniem niezbędnym do rozwiązania przy 

budowie urządzeń elektronicznych jest m. in. kontrola polaryzacji oraz koncentracji 

swobodnych nośników, a umiejętne domieszkowanie nanodrutów GaAs wciąż pozostaje 

dużym wyzwaniem. Kolejnym ważnym zadaniem umożliwiającym szereg zastosowań 

jest wytworzenie nanodrutów ferromagnetycznych poprzez wprowadzenie jonów Mn 

do GaAs. (Ga,Mn)As jest obecnie jednym z najintensywniej badanych rozcieńczonych 

półprzewodników magnetycznych DMS (ang. Diluted Magnetic Semiconductors) o 

dużym potencjale zastosowań w spintronice. Wartość temperatury Curie w tym 

materiale zależy od koncentracji Mn oraz koncentracji swobodnych dziur 

pośredniczących w oddziaływaniu magnetycznym między jonami Mn. Domieszka Mn 

wykazuje niską rozpuszczalność w GaAs, wobec czego ferromagnetyczne warstwy 

epitaksjalne (Ga,Mn)As otrzymywane są w warunkach nierównowagowych, np. metodą 

niskotemperaturowej epitaksji z wiązek molekularnych – w skrócie LT MBE (ang. Low 

Temperature Molecular Beam Epitaxy). Dobór wartości parametrów determinujących 

wzrost kryształu, a w szczególności temperatura podłoża, ma kluczowy wpływ na 

budowę otrzymywanych warstw. Stosowanie zbyt wysokich temperatur prowadzi do 

tworzenia się wydzieleń MnAs, natomiast zbyt niskie temperatury wzrostu prowadzą do 

powstawania defektów strukturalnych, głównie antypołożeniowego As. Optymalna 

temperatura wytwarzania warstw (Ga,Mn)As metodą LT-MBE to 180°C - 280°C. Z 

drugiej strony wzrost nanodrutów GaAs metodą MBE w oparciu o mechanizm para-

ciecz-ciało stałe – w skrócie VLS (ang. vapour-liquid-solid) wymaga stosowania dużo 

wyższych temperatur (dla katalizatora Au około 550°C, natomiast dla Ga powyżej 

600°C). Ponieważ procesy rządzące wzrostem nanodrutów i warstw epitaksjalnych są 

różne, mechanizm domieszkowania, nawet jeśli znany dla warstw, nie musi być wcale 

równie skuteczny w przypadku  nanodrutów. Wydaje się, że atomy domieszki mogą 

wbudowywać się w inne miejsca sieci krystalicznej w nanodrutach, a w inne w 
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warstwach. Według ostatnich prac teoretycznych atomy Si czy Mn w nanodrutach GaAs 

krystalizujących w strukturze blendy cynkowej zajmują w sieci położenie w pobliżu 

dodatkowego zerwanego wiązania na krawędzi kryształu, czyli na powierzchni 

nanodrutu. Podobna segregacja nie powinna mieć miejsca w przypadku nanodrutów 

krystalizujących w strukturze wurcytu [Galicka 2013].  

Celem podjęcia badań nanodrutów bazujących na GaAs było porównanie jakości i 

zastosowanie metod charakteryzacji stosowanych w przypadku nanostruktur bazujących 

na ZnTe do znanych materiałów III-V. Nanodruty GaAs oraz GaAs:Mn będące 

przedmiotem badań w niniejszej pracy otrzymane zostały w przez dr hab. Janusza 

Sadowskiego na Uniwersytecie w Lund przy zastosowaniu technologii MBE. Wzrost 

nanodrutów prowadzony był w oparciu o metodę autokatalityczną VLS 

[Sadowski 2008], w której wykorzystywane były krople galu stanowiące jednocześnie 

katalizator wzrostu i materiał potrzebny do budowy nanodrutu. Procesy wzrostu 

prowadzono w temperaturze 600C na utlenionych powierzchniowo podłożach Si 

(grubość warstwy SiO2 wynosiła około 5 nm) o orientacji krystalicznej (100). W 

przypadku nanodrutów domieszkowanych Mn stosunek strumieni Mn/Ga wynosił 3%, 

co dla warstwy epitaksjalnej otrzymanej metodą LT-MBE pozwoliłby na otrzymanie 

roztworu stałego (Ga0.97Mn0.03)As.  
 

(a)

5 m 200 nm

(b)(a)

5 m

(a)

5 m 200 nm

(b)

200 nm

(b)

 

Rysunek 5.1: Zdjęcia SEM nanodrutów GaAs:Mn otrzymanych na podłożu Si(100).  
(a) widok z góry; (b) Górna część nanodrutu w powiększeniu. Zdjęcia SEM zaczerpnięto 
z pracy [Gas 2013]. 

 

Otrzymane w ten sposób nanodruty są dość jednorodne pod względem 

rozmiarów, a ich długości i średnice (mierzone w środkowej części) wynoszą 

odpowiednio ~5 m i ~150 nm. Nanodruty te zwężają się ku podstawie, a na ich 

wierzchołkach znajdują się kulki zastygniętego katalizatora Ga (Rys. 5.1). Należy 

zwrócić uwagę na fakt, że przy zastosowaniu w procesie wzrostu utlenionego podłoża 
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Si, pomiędzy nanodrutami albo nie będą się tworzyć nanokrystality GaAs:Mn, albo ich 

gęstość będzie bardzo niska. Dzięki temu w badaniach właściwości optycznych próbek 

„as-grown” rejestrowany sygnał będzie pochodził praktycznie wyłącznie od 

nanodrutów. Badane w niniejszej rozprawie nanodruty GaAs przyjmują strukturę blendy 

cynkowej i rosną w kierunku <111>. Analiza chemiczna przeprowadzona za pomocą 

transmisyjnego mikroskopu elektronowego wyposażonego w mikroanalizator 

rentgenowski EDS (ang. Energy-dispersive X-ray spectroscopy) wykazała, iż Mn jest 

obecny jedynie w zastygniętych kroplach Ga znajdujących się na wierzchołkach 

nanodrutów (wewnątrz kulki tworzy się nanokryształ MnGa), a w samych nanodrutach 

Mn nie został wykryty [Gas 2013]. Należy jednak zauważyć, iż limit detekcji dla 

metody EDS wynosi poniżej 0.15 at.% i niższa koncentracja domieszek nie zostanie 

wykryta tą metodą.  

Ponieważ badania składu metodą EDS nie dały pełnej informacji o ewentualnej 

zawartości Mn w nanodrutach GaAs, wykonano pomiary właściwości optycznych 

próbek wykorzystując następujące metody badawcze: fotoluminescencję (PL), 

katodoluminescencję (CL) oraz rozpraszanie ramanowskie (RS). Pomiary PL 

prowadzono w przedziale temperatur 5 K – 200 K dla dwóch różnych długości fali 

pobudzania: linii 532 nm lasera Nd:YAG oraz linii 325 nm lasera He-Cd. Stosując dwie 

różne energie pobudzania możemy zmieniać głębokości wnikania światła do GaAs, i 

tym samym wybierać obszar nanodrutu, z którego pochodzi rejestrowany sygnał. W 

przypadku pobudzania laserem 532 nm, dla którego głębokość wnikania wynosi 

~150 nm dostajemy informację z całej objętości nanodrutu. Używając lasera 325 nm, 

dla którego głębokość wnikania jest rzędu 10 nm, otrzymujemy sygnał optyczny, który 

pochodzi jedynie z warstwy przypowierzchniowej. Pomiary PL wykonano również dla 

różnych mocy lasera. Moc lasera zmieniana była przy użyciu filtrów szarych (neutralnej 

gęstości). Widma PL mierzone były dla nanodrutów „as-grown” (bez zdejmowania ich z 

oryginalnego podłoża). Położenia energetyczne pików PL wyznaczono dopasowując 

kombinacje funkcji typu Lorentza.  

W celu sprawdzenia jednorodności próbki pod względem właściwości 

optycznych, widma PL zebrano z różnych obszarów próbki, w związku z czym sygnał 

optyczny pochodził od grup różnych nanodrutów. Przykładowe krzywe dla nanodrutów 

GaAs:Mn przedstawiono na Rys. 5.2. Widma optyczne dla różnych miejsc na próbce nie 

różniły się jakościowo. Zaobserwowano natomiast niewielkie różnice względnych 

intensywności oraz położeń energetycznych poszczególnych pików. Energie pików PL 

dla różnych miejsc na próbce zestawiono w Tabeli 5.1. 
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Rysunek 5.2: Widma PL nanodrutów GaAs:Mn zebrane z różnych miejsc na próbce. 
Intensywność PL znormalizowana została względem intensywności piku 1.41 eV. 
Temperatura pomiaru T = 5 K, długość fali światła pobudzającego λ = 532 nm, moc 
lasera P = 20 mW. 
 

Tabela 5.1: Położenie pików PL dla różnych miejsc na próbce z nanodrutami GaAs:Mn. 
Miejsce na 

próbce 
Energia piku [eV] 

1 1.342 1.377 1.410 1.461 1.485 
2 1.346 1.378 1.412 1.461 1.488 
3 1.344 1.376 1.409 1.462 1.487 
4 1.342 1.377 1.411 1.465 1.486 
5 1.345 1.377 1.412 1.464 1.486 

 

Różnice położeń i względnych intensywności pików PL dla różnych obszarów próbki 

wynikać mogą z działania pól elektrycznych, których źródłem są naładowane defekty 

przy powierzchni nanodrutów. Badane nanodruty mają różne gęstości defektów 

strukturalnych, a co za tym idzie różne nanodruty mogą mieć inne poziomy 

energetyczne odpowiadające stanom powierzchniowym. Obszar, w którym występuje 

zagięcie pola elektrycznego przy powierzchni (w zależności od koncentracji płytkich 

domieszek) może sięgać nawet 30 nm, co stanowi 40 % średnicy nanodrutu. Bazując na 

danych literaturowych pik PL obserwowany w ~1.514 eV możemy przypisać 

ekscytonowi związanemu na neutralnym donorze D0X [Heim 1974]. Pik w okolicy 

1.48 eV przez wielu autorów przypisywany jest domieszce Si w GaAs [Das 1996, 

Erickson 1984, Fang 1990, Masselink 1984, Mendez 1983, Skromme 1983]. Si w GaAs 

jest domieszką amfoteryczną i podstawiając As (SiAs) pełni rolę akceptora, zaś 
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wbudowując się w miejsce Ga (SiGa) staje się donorem [Hilse 2010]. W pracy 

[Skromme 1983] linia 1.4816 eV obserwowana w niskotemperaturowej PL zmierzonej 

dla GaAs interpretowana była jako przejście donor-akceptor z udziałem akceptora SiAs. 

W pracach [Erickson 1984, Mendez 1983], gdzie badano niskotemperaturową 

fotoluminescencję, dla otrzymanego metodą MBE GaAs:Si pik w 1.483 eV 

przypisywano przejściu donor Si – akceptor Si. Pozycja energetyczna pików PL 

odpowiadających przejściom DAP w GaAs silnie zależy od gęstości mocy pobudzania i 

koncentracji donorów i akceptorów w materiale. Dla wysokich koncentracji domieszek 

piki DAP oraz linie związane z przejściami FB mogą nie być rozdzielone. Z tego 

powodu w literaturze obserwuje się rozbieżności między podawanymi położeniami 

energetycznymi pików PL. Rozbieżności te mogą wynikać zarówno z różnych 

warunków pomiarowych, takich jak temperatura, czy moc pobudzania, jak i z różnej 

koncentracji domieszek w badanych próbkach. Obecność domieszki Si w nanodrutach 

GaAs otrzymanych na podłożu Si jest wysoce prawdopodobna. Według obecnych 

poglądów Si dostaje się do nanodrutu w procesie wzrostu. Krople katalizatora Ga na 

początku wzrostu mają kontakt z podłożem Si [Sdowski 2008, Conesa-Boj 2010], 

wobec czego mogą zawierać one pewną domieszkę Si, przy czym dokładna zawartość 

krzemu w Ga jest nieznana. Ponieważ kulka Ga:Si stanowi częściowe źródło Ga 

potrzebnego do budowy nanodrutu GaAs w procesie MBE (kropla Ga jest w stanie 

dynamicznej równowagi z rosnącym nanodrutem: Ga z kropli wbudowuje się w rosnący 

nanodrut, sama kropla natomiast jest zasilana na bieżąco cząstkami Ga z komórek 

efuzyjnych) wraz z tymże Ga w sieć krystaliczną nanodrutu GaAs wbudowują się 

również atomy Si. Zgodnie z zaproponowanym modelem w takich nanodrutach GaAs 

powinien występować ujemny gradient koncentracji Si w kierunku wzrostu. 

Pochodzenie fotoluminescencji o energii około 1.46 eV pozostaje niejasne. W pracach 

[Fang 1990, Das 1996] świecenie w tym obszarze energii przypisane zostało 

niezidentyfikowanej domieszce, natomiast inni autorzy [Parchinsky] przypisywali ją 

tzw. antypołożeniowemu Ga. Kolejną wyraźną strukturą w widmie PL nanodrutów 

GaAs:Mn jest świecenie obserwowane w około 1.41 eV. Dwa piki w niższych energiach 

są powtórzeniami fononowymi powyższej linii (piki te są odległe od siebie o około 

33 meV, co odpowiada fononowi LO w GaAs). Fotoluminescencję w ~1.41 eV możemy 

przypisać świeceniu związanemu z domieszką Mn. W GaAs jony Mn2+ wbudowują się 

w sieć krystaliczną w miejsce Ga, co skutkuje pojawieniem się w przerwie 

energetycznej dyskretnego poziomu akceptorowego. Świecenie związane z tą 

domieszką w niskotemperaturowych widmach PL obserwowane jest jako przejście DAP 

lub przejście pasmo przewodnictwa – akceptor (FA) Mn w energii ~1.41 eV (energia 
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aktywacji akceptora Mn w GaAs wynosi ~110 meV) [Blakemore 1973, Hartmann 2000, 

Kudelski 2007, Lee 1964, Montelius 1989, Sapega 2006, Wagenhuber 2004, Yu 1979 

(24, 28-33)]. Limit detekcji fotoluminescencji związanej z akceptorem Mn w GaAs 

wynosi około 1013 cm-3 [Lee 1964], wobec czego możemy stwierdzić, że jest to dolna 

granica koncentracji Mn wbudowanego w sieć GaAs w badanych nanodrutach. Linie 

emisyjne zlokalizowane w okolicy 1.41 eV były obserwowane przez różnych autorów w 

GaAs niedomieszkowanym intencjonalnie Mn i przypisywane były domieszce Si [Stolz 

1988, Jeong 1973, Kressel 1968, Quisser 1966], lukom arsenowym VAs [Lin 1975, 

Chang 1971, Romano-Moran 1973, Otsubo 1977], kompleksom VAs – akceptor 

[Itoh 1977, Iwasaki 1971, Lum 1977, Hwang 1967 14-17], a także lukom galowym VGa 

[Cho 1971].  
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Rysunek 5.3: Widma PL (intensywność znormalizowana do intensywności 
najsilniejszego piku) nanodrutów GaAs oraz GaAs:Mn zmierzone przy pobudzaniu 
promieniowaniem lasera o długości fali 532 nm w temperaturze 5 K. Moc lasera 
wynosiła 20 mW. Prostokątem zaznaczono część widma w obszarze spektralnym, który 
badany był szczegółowo w funkcji temperatury na Rys. 5.8.  
 

Interpretację piku w energii ~1.41 eV jako świecenia związanego z akceptorem Mn 

możemy jednak poprzeć faktem, iż podobna struktura nie występuje w widmie PL 

zmierzonym dla niedomieszkowanych nanodrutów GaAs. Zostało to zobrazowane na 

Rys. 5.3 przedstawiającym widma PL dla nanodrutów GaAs oraz GaAs:Mn 

zarejestrowane w 5 K przy pobudzaniu promieniowaniem lasera Nd:YAG o długości 

fali 532 nm. W widmie optycznym nanodrutów GaAs obserwujemy fotoluminescencję 

przypisywaną domieszce Si oraz pik w okolicy 1.47 eV, a także emisję pochodzącą od 

ekscytonu związanego na neutralnym donorze D0X. W przypadku niedomieszkowanych 
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nanodrutów GaAs linia D0X jest bardziej wyraźna i węższa, niż analogiczna struktura 

dla nanodrutów domieszkowanych Mn. W celu zweryfikowania natury emisji w 

energiach 1.41 eV, 1.463 eV, 1.485 eV wykonano pomiary PL w funkcji mocy lasera. 

Moc lasera zmieniano przy użyciu filtrów neutralnej gęstości. Wraz ze wzrostem mocy 

lasera (o 40 razy z 0.5 do 20 mW)  użytego do pobudzania energie powyższych pików 

rosną w sposób niemalże liniowy z logarytmem mocy pobudzania (Rys 5.4). Na 

przykładzie nanodrutów GaAs widać, że energia ekscytonu nie zmienia się wraz ze 

zmianą mocy lasera (Rys. 5.4 d) (dla nanodrutów GaAs:Mn położenie piku 

ekscytonowego nie mogło zostać wyznaczone precyzyjnie). Takie zachowanie jest 

charakterystyczne dla rekombinacji nośników dla par donor-akceptor DAP 

[Okano 1990]. Zależność energii emisji od mocy lasera użytej do pobudzenia jest tym 

większa, im większa jest kompensacja w materiale. Energia przejść DAP może zostać 

opisana następującą zależnością: 
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 ,     (5.1) 

gdzie Eg jest energią przerwy energetycznej w danej temperaturze, EA oraz ED są 

odpowiednio energią wiązania akceptora i donora, R jest odległością między parą donor 

akceptor, ε jest stałą dielektryczną półprzewodnika.  Dla małych R człon 
R

e



2

 daje 

istotny wkład do energii rekombinacji DAP i w widmie PL możemy obserwować 

poszczególne linie. Gdy odległość między domieszkami tworzącymi pary rośnie linie te 

zaczynają się na siebie nakładać i w konsekwencji w widmie emisyjnym obserwujemy 

szerokie pasmo. Wraz ze wzrostem mocy pobudzania powstaje więcej par donor-

akceptor, które są bliżej siebie, wobec czego zgodnie ze wzorem (5.1) energia emisji 

rośnie. Zależność energii pików PL, Ep, od mocy lasera, Iex, użytego do pobudzania 

fotoluminescencji można przedstawić następującą zależnością: 

 
CIE exp  log ,    (5.2) 

gdzie β jest współczynnikiem odzwierciedlającym przesunięcie piku wraz ze zmianą 

mocy lasera, C jest stałą. Współczynniki β dla pików 1.41 eV, 1.46 eV oraz 1.48 eV 

wynoszą odpowiednio (3.2 ±0.1) meV, (5.7 ±0.1) meV oraz (5.1 ±0.1) meV.  
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Rysunek 5.4: Energie 
poszczególnych pików PL w 
funkcji mocy pobudzania(a) 
1.410 eV, (b) 1.463 eV oraz 
(c) 1.485 eV dla nanodrutów 
GaAs:Mn oraz (d) energia 
linii D0X dla nanodrutów 
GaAs. Temperatura pomiaru 
T = 5 K. 
 

1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55

1.3 1.4 1.5

In
te

n
s
y
w

n
o
ś
ć
 (

j.
 u

.)

Energia fotonu (eV)

 

In
te

ns
yw

no
ść

 (
j. 

u.
)

Energia fotonu (eV)

 5K
 15K
 30K
 45K
 50K
 60K
 70K
 75K
 80K

 
Rysunek 5.5: (a) Widma fotoluminescencji nanodrutów GaAs:Mn dla temperatur z 
zakresu 5 K – 80 K zmierzone przy pobudzaniu promieniowaniem lasera o długości fali 
532 nm. We wstawce widoczne są widma z zakresu temperatur 60 K – 80 K. Moc lasera 
wynosiła 20 mW. 
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W celu uzyskania bardziej kompletnej informacji o właściwościach optycznych 

badanych nanodrutów wykonano pomiary PL w funkcji temperatury (w zakresie 

temperatur 5 K – 200 K). Wybrane widma PL zmierzone dla nanodrutów GaAs:Mn 

przedstawiono na Rys. 5.5. Wraz ze wzrostem temperatury widmo PL przesuwa się w 

stronę niższych energii, co związane jest ze zmniejszaniem się wartości przerwy 

energetycznej wraz ze wzrostem temperatury. 

Zależność przerwy energetycznej od temperatury może być wyrażona za 

pomocą dwóch modeli. Pierwszy z nich to empiryczna zależność, zaproponowana przez 

Varshniego [Varshni 1967] postaci: 
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gdzie E(0) jest przerwą energetyczną w T = 0 K; α i β są stałymi materiałowymi,  

natomiast drugi to pół-empiryczny model Bosego-Einsteina zaproponowany przez Vina 

[Vina 1984] i wyrażony następującym wzorem: 
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gdzie EB jest stałą materiałową, aB jest siłą sprzężenia elektron-fonon,  jest średnią 

częstością fononu. 

Na Rys. 5.6 przedstawiono zależność temperaturową energii obserwowanych w 

PL linii interpretowanych jako ekscytony związane na donorach D0X dla nanodrutów 

GaAs oraz GaAs:Mn oraz zależność temperaturową piku przypisanego Mn w 

nanodrutach GaAs:Mn. Do danych doświadczalnych dopasowano zależności 

teoretyczne Varshniego (5.3) oraz Vina (5.4). Zależność temperaturowa energii dla 

pików D0X dla nanodrutów domieszkowanych Mn pokrywa się z zależnością 

obserwowaną dla nanodrutów niedomieszkowanych i może zostać dobrze opisana 

modelem Vina. Z kolei zależność temperaturowa piku akceptora Mn może zostać 

dopasowana stosując model Varshniego.  

Wraz ze zmianą temperatury pomiaru zmienia się również intensywność luminescencji. 

Intensywności pików PL przypisywanych domieszce Si, Mn oraz piku w 1.46 eV 

maleją wraz z temperaturą (Rys. 5.7).  
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Rysunek 5.6:  
(a) Zależność temperaturowa energii 
piku D0X dla nanodrutów GaAs 
(czarne kółka) oraz nanodrutów 
GaAs:Mn (czerwone kwadraty). Do 
danych doświadczalnych dopasowano 
zależność Varshniego (czarna, 
przerywana linia), E(0) = 1.517 eV, 
α = 5.5·10-4 eV/K i β = 225 K oraz Vina 
(zielona, ciągła linia), EB = 1.571 eV, 
aB = 57 meV i θ = 250 K; 
(b) zależność temperaturowa energii 
piku Mn (niebieskie kwadraty). Do 
danych doświadczalnych dopasowano 
zależność Varshniego (czarna, 
przerywana linia) E(0) = 1.409 eV, 
α = 4.5·10-4 eV/K i β = 225 K. 
 

 

 

Rysunek 5.7: Zależność temperaturowa intensywności pików 1.41 eV (Mn), 1.46 eV 
oraz 1.48 eV (Si) dla nanodrutów GaAs:Mn. 
 
Zależność intensywności pików DAP  może być przedstawiona za pomocą wzoru: 
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gdzie I0 jest intensywnością piku w zerowej temperaturze (zakładamy, iż jest to 

intensywność w temperaturze 5 K), ΔE jest energią aktywacji termicznej, k jest stałą 

Boltzmanna. Wykreślając zależność logarytmu intensywności luminescencji w funkcji 

odwrotności temperatury pomiaru i dopasowując do otrzymanej krzywej funkcję 

liniową możemy wyznaczyć energię aktywacji termicznej domieszki. W wyniku takiego 

podejścia wyznaczone energie aktywacji obarczone są dość dużymi błędami rzędu 

20 meV. Energia aktywacji dla Mn wynosi 113 meV, dla Si 53 meV, natomiast dla 

centrum, któremu odpowiada świecenie w 1.46 eV 60 meV 

Intensywności pików interpretowanych jako przejścia z poziomów energetycznych 

domieszek maleją wraz z temperaturą, podczas gdy emisja ekscytonowa wykazuje 

anomalną zależność temperaturową intensywności. Gdy temperatura zmienia się od 5 K 

do 45 K intensywność PL piku D0X rośnie, a następnie w miarę dalszego zwiększania 

temperatury (Rys. 5.7) intensywność luminescencji zaczyna maleć. Podobnej zależności 

nie obserwujemy dla niedomieszkowanych nanodrutów GaAs, w których intensywność 

luminescencji ekscytonowej maleje w wraz ze wzrostem temperatury w całym 

przedziale temperatur. Jednym z możliwych wyjaśnień anomalnej zależności 

intensywności luminescencji ekscytonowej od temperatury w nanodrutach GaAs:Mn 

jest termiczna aktywacja stanów akceptorowych Mn. Na podstawie pomiarów PL 

możemy stwierdzić, iż do badanych nanodrutów wbudowały się atomy Si. Dla małych 

koncentracji domieszek, kreacja ekscytonów jest bardzo prawdopodobna, a aktywacja 

termiczna małej liczby akceptorów (dla nanodrutów GaAs) nie ma wpływu na 

całkowitą intensywność emisji ekscytonu. Całkowicie odmienna sytuacja zachodzi, gdy 

do nanodrutów GaAs wprowadzimy znaczną ilość akceptorów Mn. W najniższych 

temperaturach zarówno kompensacja donorów Si przez akceptory jak i stosunkowo 

wysoka energia jonizacji akceptora Mn (110 meV) znacząco zmniejsza koncentrację 

swobodnych nośników i prawdopodobieństwo tworzenia ekscytonów. Z tego powodu 

intensywność piku ekscytonowego w 5 K jest bardzo niska. Wraz ze wzrostem 

temperatury w wyniku aktywacji akceptorów rośnie koncentracja swobodnych dziur i 

luminescencja ekscytonowa staje się bardziej intensywna. W temperaturze około 45 K 

swobodne dziury przestają mieć wpływ na populację ekscytonów i wszystko wraca do 

standardowej sytuacji jaką obserwujemy dla nanodrutów GaAs – intensywność 

luminescencji maleje wraz z temperaturą [Heim 1974]. Należy wspomnieć, że w 

literaturze nie ma zbyt wielu doniesień o takim zachowaniu luminescencji. Podobny 

efekt obserwowany był jedynie dla świecenia ekscytonowego w GaAs:Si w pracy 

[Heim 1974], ale nie był on wówczas wyjaśniony. Efekt ten był jednak mniej wyraźny i 

w pewnym stopniu zamaskowany intensywną emisją ekscytonową.  
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Rysunek 5.8: Zależność temperaturowa ekscytonu związanego na donorze D0X dla 
nanodrutów GaAs:Mn.  
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Rysunek 5.9: Widma PL (intensywność znormalizowana do piku o najwyższej 
intensywności) nanodrutów GaAs oraz GaAs:Mn zmierzone przy pobudzaniu laserem o 
długości fali 325 nm w temperaturze 10 K. Moc lasera wynosiła około 15 mW. 
 

W celu zbadania właściwości optycznych na powierzchni nanodrutu 

przeprowadzono pomiary PL wykorzystując do pobudzenia laser He-Cd o długości fali 

325 nm. Jak wspomniano wcześniej, głębokość wnikania światła o tej długości fali do 

GaAs wynosi około 10 nm, wobec czego odpowiedź optyczna jest uzyskiwana z 

warstwy przypowierzchniowej nanodrutów. Widma PL uzyskane w temperaturze 10 K 
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dla nanodrutów GaAs i GaAs:Mn przedstawiono na Rys. 5.9. Zauważamy wyraźny 

wzrost intensywności piku przypisanego luminescencji pochodzącej od domieszki Si w 

stosunku do intensywności pozostałych linii. Obserwacja ta może być potwierdzeniem 

przewidywań teoretycznych mówiących o tym, ze Si w nanodrutach GaAs 

krystalizujących w strukturze blendy cynkowej najchętniej powinien lokować się na 

powierzchni nanodrutu [Galicka 2013]. 

 

 

Rysunek 5.10: (a) i (b) Zdjęcia SEM nanodrutów GaAs:Mn. Długość znacznika na 
każdym ze zdjęć SEM wynosi 1 µm. (c) Widma CL odpowiadające nanodrutowi 
GaAs:Mn (niebieska krzywa, linia ciągła) oraz podłożu Si (czarna krzywa, 
kropkowana). Widma CL odpowiadają punktom zaznaczonym celownikiem na zdjęciach 
SEM. Temperatura pomiaru T = 4 K, napięcie przyspieszające EHT = 10 kV. 
 

W celu weryfikacji tezy, iż w badanych nanodrutach bazujących na GaAs 

występuje ujemny gradient koncentracji Si wzdłuż osi wzrostu nanodrutu, wykonano 

pomiar niskotemperaturowej katodoluminescencji. Niestety podjęte próby wyznaczenia 

zmiennej koncentracji Si wzdłuż osi nanodrutu metodą CL nie powiodły się. Kształt 

widm CL nie był dokładnie taki sam jak widm PL z powodu nagromadzenia się 

ładunków elektrycznych w nanodrutach w trakcie pomiaru w mikroskopie 

elektronowym. Zarówno sama morfologia powierzchni, jak i rozkład defektów czy 

stanów powierzchniowych mogą różnić się zarówno pomiędzy poszczególnymi 
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nanodrutami, jak i dla różnych punktów tego samego nanodrutu. Silne pola elektryczne 

występujące przy powierzchni nanodrutów ze względu na kumulujące się w tym 

obszarze ładunki elektryczne i związane z tym np. zagięcie krawędzi pasm 

energetycznych przy powierzchni mogą nieco zmieniać energie przejść czy kształt 

struktur obserwowanych w widmach optycznych. Porównanie widm CL 

zarejestrowanych dla różnych nanodrutów potwierdza powyższe przypuszczenie. 

Obserwowane maksimum intensywności pasma CL przesuwa się w granicach ±3 meV, 

a szerokość pasma (FWHM) zmienia się o około 5 %. W przypadku nanodrutów 

GaAs:Mn w widmach CL nie zaobserwowano struktur związanych z obecnością 

domieszki Si. Na Rys. 5.10 zestawiono przykładowe widma punktowe CL dla 

pojedynczego nanodrutu GaAs:Mn oraz dla podłoża pomiędzy nanodrutami. W widmie 

CL nanodrutu GaAs:Mn obserwujemy emisję w około 1.41 eV intepretowaną jako 

przejście DAP z udziałem akceptora Mn, nie występuje natomiast analogiczna emisja z 

podłoża pomiędzy nanodrutami, co jest dowodem na to, że luminescencja Mn pochodzi 

w całości z nanodrutów. 

Dla nanodrutów GaAs oraz GaAs:Mn zbadano rozpraszanie ramanowskie. 

Pomiary te prowadzono przy użyciu spektrometru składającego się z podwójnego 

monochromatora U1000 firmy Jobin-Yvon (zdolność rozdzielcza rzędu 1 cm-1), 

fotopowielacza typu S20 oraz licznika fotonów. Wyniki uzyskano stosując tzw. 

odbiciową konfigurację pomiarową (ang. quasi-backscattering), w temperaturze 

pokojowej pod mikroskopem optycznym o powiększeniu 50x. Próbki pobudzano 

laserem Ar+ o długości fali 514 nm. Typowe widma RS zebrane z pojedynczego 

nanodrutu GaAs oraz z dwóch nanodrutów GaAs:Mn przedstawiono na Rys. 5.11. Jak 

można się spodziewać, z powodu mniejszej objętości badanego materiału, dla 

nanodrutu GaAs sygnał ramanowski jest znacznie słabszy, a stosunek sygnału do szumu 

mniejszy niż dla nanodrutów GaAs:Mn. Poza tym widma RS obu próbek są niemal 

identyczne. Zarówno dla nanodrutu GaAs jak i nanodrutów GaAs:Mn obserwujemy 

struktury odpowiadające rozpraszaniu światła na fononach optycznych GaAs – TO 

(fononu porzecznego) i LO (fononu podłużnego) o częstościach odpowiednio 

υTO ≈ 268 cm-1 i υLO ≈ 291 cm-1 i szerokościach połówkowych FWHMTO ≈ 3.5 cm-1 i 

FWHMLO ≈ 3 cm-1. Podane częstości linii fononowych obserwowanych w RS dla 

nanodrutów nie odbiegają znacząco od wartości raportowanych dla kryształów 

masywnych GaAs [Tiong 1984, Ikawa 1988]), co świadczy o dość dobrej jakości 

krystalicznej badanych nanostruktur. Na podstawie obserwacji, że zarówno częstości jak 

i szerokości połówkowe fononu TO i LO nanodrutu GaAs i nanodrutów 

domieszkowanych Mn nie różnią się znacząco, a co więcej kształt całkowitego widma 
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w obu przypadkach jest niemal identyczny, można wysnuć wniosek, iż w badanych 

nanodrutach GaAs:Mn koncentracja atomów Mn nie powinna przekroczyć 0.05% 

(1·1019 cm-3) [Limmer 2002]. Przy wyższej zawartości Mn mody TO i LO poszerzałyby 

się i przesuwały w niższe częstości.  
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Rysunek 5.11: Widma rozpraszania 
ramanowskiego nanodrutów GaAs 
(pojedynczy nanodrut) oraz GaAs:Mn 
(dwa nanodruty). Do danych 
eksperymentalnych (czarna, ciągła 
linia) dopasowano kombinacje funkcji 
Lorentza (czerwone, przerywane 
linie). Przedstawione widma zostały 
znormalizowane względem 
intensywności piku odpowiadającego 
fononowi TO. Temperatura pokojowa, 
λ = 514 nm. 

W widmach RS obu próbek pomiędzy fononem TO i LO występuje dość szeroki 

pik o częstości około 286 cm-1. Podobne struktury były uprzednio obserwowane w RS 

dla nanodrutów GaAs i przypisywane były powierzchniowym fononom optycznym SO 

[Spirkoska 2009]. Dla nanodrutów GaAs:Mn szerokość połówkowa fononu SO wynosi 

11.8 cm-1 i jest wyższa niż w przypadku nanodrutów GaAs, dla których szerokość ta 

wynosi 6.9 cm-1. W przypadku badanych tu nanodrutów otrzymanych na bazie GaAs 

teoria dotycząca częstości, w których obserwuje się mody SO [Ruppin 1970] (patrz 

Rozdział 4.2) nie jest całkowicie zgodna z doświadczeniem. Według obliczeń 

teoretycznych częstość fononów SO dla nanodrutów o średnicach 150 nm powinna 

wynosić około 289 cm-1, natomiast fonon SO o częstości 286 cm-1 odpowiada dużo 

niższym średnicom (około 50 nm) [Watt 1990]. Aby wyjaśnić tę rozbieżność, a także 

anomalnie duże szerokości połówkowe fononów SO, należy wziąć pod uwagę obecne w 
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nanodrutach defekty strukturalne. Jak wykazały badania TEM [Gas 2013], w badanych 

tutaj nanodrutach występują błędy ułożenia, czyli defekty związane z zaburzeniem 

kolejności warstw atomowych podczas wzrostu w kierunku <111>. W nanodrutach z 

błędami ułożenia występują naprzemiennie segmenty o strukturze blendy cynkowej i o 

strukturze wurcytu, co w rozpraszaniu ramanowskim może być odzwierciedlone jako 

przesunięcie częstości wszystkich modów optycznych: TO, LO oraz SO [Zardo 2009]. 

Zbyt niska rozdzielczość zdjęć TEM uzyskanych dla badanych nanodrutów nie 

pozwoliła jednak na oszacowanie procentowej zawartości segmentów o strukturze 

wurcytu w całej objętości nanodrutu. 

Obszar występowania wysokiej koncentracji defektów strukturalnych oraz błędów 

ułożenia jest dobrze widoczny w górnych partiach badanych nanodrutów, zaś w ich 

dolnych częściach nie uwidoczniono obecności defektów strukturalnych. Nie tylko 

koncentracja defektów, ale również średnice nie są jednakowe na całej długości 

nanodrutów. Nanodruty rozszerzają się ku górze, a różnica między ich średnicami przy 

wierzchołku i u podstawy wynosi średnio około 30 nm. Niejednorodny rozkład 

segmentów o strukturze wurcytu oraz defektów strukturalnych jak również zmiany 

średnicy na całej długości nanodrutu są najbardziej prawdopodobnymi przyczynami 

anomalnie dużej szerokości połówkowej modów SO. Biorąc pod uwagę fakt, że cały 

nanodrut (lub nanodruty) są oświetlane wiązką laserową podczas pomiaru, hipoteza, że 

struktura SO jest superpozycją kilku nieznacznie przesuniętych względem siebie 

modów SO pochodzących od różnych obszarów nanodrutów, jest wysoce 

prawdopodobna. Jak się wydaje, przynajmniej w przypadku GaAs:Mn drugą przyczyną 

obserwowanej rozbieżności pomiędzy przewidywaną i wyznaczoną doświadczalnie 

częstością fononu SO, a także wyjątkowo dużą szerokość odpowiadającej mu struktury 

w widmie RS jest wysoka koncentracja swobodnych dziur w takich nanodrutach. W 

przypadku wysokiej koncentracji dziur kształt struktury pomiędzy TO i LO 

obserwowanej w takim widmie istotnie zmienia się, co może wpływać na zafałszowanie 

wartości liczbowych uzyskanych z modelu opisującego fonony SO. 

 

Podsumowanie rozdziału: 

 

W powyższym rozdziale przedstawiono wyniki badań właściwości optycznych 

nanodrutów otrzymywanych na bazie GaAs. Badania te prowadzono przy zastosowaniu 

następujących metod doświadczalnych: fotoluminescencji (PL), katodoluminescencji 

(CL) oraz rozpraszania ramanowskiego (RS). W widmach PL zarówno nanodrutów 
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GaAs jak i GaAs:Mn zidentyfikowano linię emisyjną odpowiadającą ekscytonowi 

związanemu na neutralnym donorze. Na podstawie pomiarów PL w funkcji mocy 

pobudzania zidentyfikowano pozostałe piki jako przejścia donor akceptor - DAP, 

natomiast z pomiaru PL w funkcji temperatury wyznaczono energie aktywacji 

domieszek. Wykazano, iż w nanodrutach domieszkowanych Mn, część wprowadzonego 

podczas wzrostu MBE Mn wbudowała się podstawiając atomy Ga w sieci krystalicznej 

GaAs. Na podstawie wyników pomiarów PL oraz RS oszacowano górny limit 

koncentracji Mn w nanodrutach (xMn < 1·1019 cm-3). Zaobserwowano anomalną 

zależność intensywności emisji ekscytonowej dla nanodrutów domieszkowanych Mn. 

Na skutek ograniczenia wymiarowości badanych obiektów w widmach rozpraszania 

ramanowskiego zaobserwowano aktywację fononów powierzchniowych SO. Anomalnie 

duże szerokości połówkowe struktur SO a także rozbieżność między wyznaczoną 

eksperymentalnie i przewidywaną teoretycznie częstością modu SO, wytłumaczono 

nakładaniem się na siebie wielu pików pochodzących od różnych partii nanodrutów, 

nierównomiernym rozkładem stosunkowo dużej gęstości defektów strukturalnych oraz 

zmianami średnicy nanodrutu zależnymi od odległości od jego podstawy, a także 

częściowo (dla nanodrutów GaAs:Mn) wpływem wysokiej koncentracji dziur na kształt 

widma fononowego. Wykazano również, że nie jest możliwe otrzymanie jednorodnego 

nanodrutu (Ga,Mn)As o wysokiej zawartości Mn gwarantującej występowanie 

uporządkowania ferromagnetycznego przy zastosowanej metodzie wzrostu 

wykorzystującej technikę MBE. 
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6. Podsumowanie 
 

W przedłożonej rozprawie doktorskiej zawarto wyniki szeroko zakrojonych 

badań technologicznych oraz strukturalnych, których wspólnym mianownikiem było 

zbadanie możliwości otrzymania wysokiej jakości jednowymiarowych nanostruktur 

zawierających ZnO metodą utleniania nanodrutów na bazie ZnTe. Dużo uwagi 

poświęcono też poszerzeniu wiedzy o dynamice sieci samego ZnO. 

W pracy wykorzystano cały wachlarz dostępnych obecnie technik pomiarowo-

charakteryzacyjnych wykonując i analizując wyniki badań otrzymanych przy pomocy 

mikroskopii elektronowej (skaningowej i transmisyjnej, włączając w to mapowanie 

metodą EDX), dyfrakcji rentgenowskiej, katodo- i fotoluminescencji, a przede 

wszystkim rozpraszania ramanowskiego. Widma fononowe i ich temperaturowe 

zależności dla objętościowych kryształów ZnO wyznaczono metodą nieelastycznego 

rozpraszania neutronów oraz absorpcji w podczerwieni. 

Prace nad otrzymywaniem nanodrutów ZnO prowadzono wielotorowo, z tym, że 

podstawowym zastosowanym podejściem było utlenianie nanodrutów bazujących na 

ZnTe (tj. ZnTe i ZnTe/Zn). Ta bardzo skuteczna metoda w przypadku konwersji warstw 

ZnTe nie dała tak spektakularnych wyników w przypadku nanodrutów. W pracy 

zdefiniowano główną przeszkodę – dużą zmienność średnicy wyjściowych nanodrutów 

ZnTe, która nie pozwoliła na jednorodną konwersję całości ZnTe na ZnO. Kolejną 

przeszkodą była obecność kulek eutektyki na wierzchołkach nanodrutów. Eutektyka ta 

topiła się w relatywnie niskich temperaturach i w postaci cieczy rozpuszczała częściowo 

rdzeń nanodrutu rozprzestrzeniając się wzdłuż jego osi. W pracy porównano procesy 

wygrzewania nanodrutów ZnTe oraz nanodrutów typu rdzeń/powłoka ZnTe/Zn. 

Określono maksymalną temperaturę utleniania. Stwierdzono, iż wynikiem utleniania 

nanodrutów ZnTe w relatywnie niskich temperaturach jest powstawanie dużych 

wydzieleń ZnO oraz wytrącanie się Te. Wraz z podwyższaniem temperatury utleniania 

powstające krystality ZnO mają mniejsze rozmiary i ułożone są w miarę jednorodnie 

wzdłuż całej długości nanodrutu. W pracy wyznaczono parametry graniczne 

pozwalające na konwersję częściową, tj. zachowującą geometryczną formę nanodrutu. 

Reasumując, metodą utleniania termicznego nanodrutów bazujących na ZnTe udało się 

otrzymać: 

 Nanodruty typu/rdzeń powłoka ZnTe/ZnO, z monokrystalicznym rdzeniem ZnTe 

o strukturze regularnej oraz polikrystaliczną powłoką ZnO o strukturze wurcytu, 
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 Nanorurki ZnO, 

 Bardzo cienkie, szybko rosnące, monokrystaliczne nanodruty wtórne ZnO, 

których wzrost katalizowany jest kulkami eutektyki pozostającymi na 

wierzchołkach utlenianych nanodrutów. 

Wynik ostatni jest całkowicie nowym rezultatem, a otrzymano go po dodatkowym 

wygrzaniu częściowo przekonwertowanych na ZnO struktur w wysokiej temperaturze. 

Wydaje się, że jest to kierunek badań, któremu warto poświęcić dużo więcej uwagi w 

najbliższym czasie. Wysokiej jakości nanodruty, odpowiednio cienkie, a jednocześnie 

wystarczająco długie, żeby umożliwić wykonanie kontaktów elektrycznych mogą stać 

się zarówno interesującym przedmiotem badań efektów charakteryzujących struktury 

jednowymiarowe jak i znaleźć odpowiednie zastosowanie. 

Stwierdzono lepszą jakość samych powłok ZnO na ZnTe, gdy powłoki takie 

były nanoszone metodą ALD. Utlenianie nanodrutów ZnTe zawsze prowadzi do 

wytracania się Te i w efekcie tworzenia się trójwarstwy ZnTe/Te/ZnO. Z drugiej strony 

otrzymywanie powłoki ZnO metodą utleniania prowadzi do uzyskania mniejszych 

średnic końcowej nanostruktury, niż nakładanie powłoki metodą ALD,  co w efekcie 

może umożliwić czy ułatwić obserwację szeregu efektów rozmiarowych.  

Podsumowując wszystkie dotychczasowe doświadczenia z utleniania 

nanodrutów na bazie ZnTe wydaje się, że najbardziej obiecującym kierunkiem dalszych 

badań jest prowadzenie procesów utleniania w atmosferze o znacznie obniżonej 

zawartości tlenu. Wstępne wyniki prowadzonych w ten sposób prac wskazują na 

możliwość znacznego podwyższenia temperatury utleniania, co prowadzi do usunięcia 

wytrąceń tellurowych z nanostruktury na skutek jego odparowania. Jak wykazano w 

niniejszej rozprawie naniesienie cienkiej warstwy Zn na nanodruty ZnTe przed 

utlenianiem  poprawia jakość strukturalną powstającej powłoki ZnO, dlatego też 

procesy utleniania powinny być prowadzone w przyszłości dla tego typu nanodrutów. 

Najszerzej stosowaną i analizowaną techniką pomiarową było rozpraszanie 

ramanowskie i w pracy bardzo dużo wysiłku położono na wyznaczenie właściwych 

warunków, przy jakich takie pomiary powinny być prowadzone. W szczególności 

badając wpływ mocy promieniowania pobudzania na uzyskiwane wyniki, stwierdzono 

zachodzenie szeregu reakcji chemicznych i nieodwracalnych zmian strukturalnych w 

badanych nanodrutach. Wykazano, iż nanodruty pod wpływem promieniowania 

laserowego ulegają utlenieniu już przy stosunkowo niskich mocach lasera. W rezultacie 

na ich powierzchni wytrąca się Te oraz powstaje materiał amorficzny TeO2-ZnO. 

Tworzenie się amorficznego materiału TeO2-ZnO na skutek oświetlania ZnTe 
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promieniowaniem laserowym nie było dotychczas przedmiotem doniesień 

literaturowych. Rozpraszanie ramanowskie wykorzystano również do określenia 

właściwości nanodrutów typu rdzeń/powłoka Zn1-xMnxTe/ZnO. Stwierdzono, że 

warstwa ZnO osadzona na nanodrutach metodą ALD zapobiega ich starzeniu się na 

skutek oddziaływania nanodrutów z tlenem z powietrza. Dla warstw ZnO obserwowano 

efekty rozmiarowe – aktywację powierzchniowych fononów optycznych oraz 

przesuwanie się linii fononu LO ZnO w kierunku niższych częstości. Stwierdzono 

również, iż rdzenie nanodrutów są wolne od naprężeń, podczas gdy powłoki są 

rozciągane na skutek naprężeń resztkowych. W omawianym rozdziale 

scharakteryzowano również właściwości nanodrutów typu rdzeń/powłoka  

ZnTe/Zn-Co-O, w których powłoki nanoszone były metodą ALD. Wykazano, iż w 

wyniku ekspozycji nanodrutów na promieniowanie laserowe obecny w powłoce CoO 

utlenia się do Co3O4, co otwiera pewne możliwości uzyskiwania nanostruktur 

hybrydowych typu półprzewodnik/tlenek metalu przejściowego o pożądanych 

właściwościach magnetycznych. 

Ważnym uzupełnieniem wątku nanodrutów są badania właściwości optycznych 

takich samych struktur otrzymanych z GaAs. W widmach fotoluminescencji zarówno 

nanodrutów GaAs jak i GaAs:Mn zidentyfikowano linię emisyjną odpowiadającą 

ekscytonowi związanemu na neutralnym donorze, zidentyfikowano przejścia donor-

akceptor, a z pomiarów w funkcji temperatury wyznaczono energie aktywacji 

domieszek. Wykazano, iż w nanodrutach domieszkowanych Mn część wprowadzonego 

podczas wzrostu MBE Mn wbudowała się podstawiając atomy Ga w sieci krystalicznej 

GaAs. Na podstawie wyników pomiarów fotoluminescencji oraz rozpraszania 

ramanowskiego oszacowano miedzy innymi górny limit koncentracji Mn w badanych 

nanodrutach GaAs:Mn na 1·1019 cm-3. Na skutek ograniczenia wymiarowości badanych 

obiektów w widmach rozpraszania ramanowskiego zaobserwowano aktywację fononów 

powierzchniowych. Wykazano również, że przy zastosowanej metodzie wzrostu 

wykorzystującej technikę MBE nie jest możliwe otrzymanie jednorodnego nanodrutu 

(Ga,Mn)As o wysokiej zawartości Mn gwarantującej występowanie uporządkowania 

ferromagnetycznego. 

W przedkładanej pracy zbadane zostały również właściwości strukturalne, 

optyczne oraz oszacowana została koncentracja swobodnych nośników w masywnych 

kryształach ZnO pochodzących z Huty Oława. W widmach absorpcji wielofononowej 

zaobserwowano po raz pierwszy szereg procesów dwufononowych, które nie były 

uprzednio obserwowane oraz podano ich interpretacje. Szczególnie interesującym 

wynikiem są silne zależności temperaturowe częstości niskoenergetycznych modów 
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fononowych [modów akustycznych oraz modu B1(low)]. Planowana w najbliższym 

czasie kontynuacja badań tego zjawiska metodą nieelastycznego rozpraszania 

neutronów powinna umożliwić wyjaśnienie mechanizmów fizycznych prowadzących 

do tych zależności. 

 

Zamieszczone w niniejszej rozprawie wyniki zostały do tej pory opublikowane 

w 3 pracach w czasopismach fachowych o zasięgu międzynarodowym oraz w 2 

publikacjach konferencyjnych. Były one także przedmiotem 19 doniesień na 

konferencjach międzynarodowych. Kolejnych 6 prac zostało przyjętych do prezentacji 

na konferencjach międzynarodowych, a praca przeglądowa zawierająca między innymi 

wyniki rozpraszania ramanowskiego dla nanodrutów wysłana została do redakcji 

czasopisma Physica Status Solidi B. 
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Dodatek A – Wybrane techniki pomiarowe 
 

W niniejszym dodatku przedstawiono jedynie najistotniejsze z punktu widzenia 

niniejszej pracy techniki pomiarowe, w oparciu o które uzyskiwano prezentowane w 

rozprawie wyniki doświadczalne. Dotyczy to pomiarów rozpraszania ramanowskiego, 

dyfrakcji rentgenowskiej, fotoluminescencji, skaningowej oraz transmisyjnej 

mikroskopii elektronowej, rozpraszania neutronów oraz odbicia i transmisji w 

podczerwieni. 

A.1. Rozpraszanie ramanowskie 
 

Głównym narzędziem wykorzystywanym przez autorkę rozprawy do badania 

właściwości nanodrutów bazujących na ZnTe było rozpraszanie ramanowskie – RS 

(ang. Raman scattering), toteż zjawisko to zostanie omówione dokładniej. 

Spektroskopia ramanowska jest istotną i nieinwazyjną metodą badania wzbudzeń 

elementarnych w ciałach stałych, takich jak np. fonony, magnony, czy plazmony a także 

wzbudzeń elektronowych związanych z przejściami pomiędzy poziomami 

energetycznymi, odpowiadającymi np. danej domieszce. Ten typ spektroskopii opiera 

się na niesprężystym rozpraszaniu monochromatycznego światła na badanej próbce, 

czemu towarzyszy kreacja bądź anihilacja wzbudzenia elementarnego, (światło 

rozproszone będzie miało inną energię niż światło padające). Zazwyczaj przy 

pobudzaniu rozpraszania ramanowskiego stosuje się linie laserowe odpowiadające 

częstościom w obszarze widmowym od bliskiej podczerwieni poprzez obszar widzialny 

do bliskiego nadfioletu, znane i stosowane jest również rozpraszanie ramanowskie w 

obszarze promieniowania rentgenowskiego. Eksperymenty, wyniki których zostały 

opisane w niniejszej rozprawie, dotyczyły w głównej mierze rozpraszania światła z 

udziałem fononów, wobec czego w dalszej części tego podrozdziału ograniczono się do 

rozpatrywania rozpraszania z udziałem tego typu wzbudzeń elementarnych. 

Rozpraszanie Ramana (ramanowskie) związane z kreacją bądź z anihilacją tylko 

jednego fononu, czyli tzw. rozpraszanie ramanowskie pierwszego rzędu w idealnym 

krysztale zachodzi na skutek oddziaływania światła z fononami optycznymi. W 

przypadku rozpraszania, które jest wynikiem oddziaływania światła z pojedynczymi 

fononami akustycznymi, mówimy o rozpraszaniu Brillouina, natomiast jeśli światło 

rozproszy się bez zmiany częstości (elastycznie), to wówczas będziemy mieli do 

czynienia z rozpraszaniem Rayleigha.  
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Poprzez analizę kształtu linii obserwowanych w widmie ramanowskim, ich 

położeń energetycznych, szerokości połówkowych a niekiedy także ich intensywności 

możemy uzyskać wiele istotnych informacji na temat właściwości strukturalnych 

badanych próbek, np. składu chemicznego, orientacji krystalicznej, jakości krystalicznej 

czy też występujących w próbce naprężeń. W szczególnym przypadku (np. stosując 

rozpraszanie rezonansowe) możemy uzyskiwać informacje na temat struktury 

elektronowej badanych próbek. Typowe widmo ramanowskie jest krzywą 

przedstawiającą intensywność sygnału, a więc liczbę fotonów o danej częstości w 

funkcji tzw. przesunięcia ramanowskiego, które jest różnicą częstości światła 

rozproszonego o energii s  i monochromatycznego światła o energii i  użytego dla 

pobudzenia. Przesunięcie ramanowskie zazwyczaj podawane jest w liczbach falowych 

c

 ~ , gdzie ]~[ cm-1 (1 THz ~ 4 meV ~ 33 cm-1 ~ 48 K). Jeżeli mamy do czynienia 

z kreacją wzbudzenia elementarnego, to wówczas częstość światła rozproszonego jest 

niższa, niż częstość światła padającego, a przesunięcie ramanowskie jest dodatnie (tzw. 

rozpraszanie stokesowskie). Jeżeli w wyniku nieelastycznego rozpraszania światła 

następuje anihilacja wzbudzenia elementarnego (tzw. rozpraszanie antystokesowskie), 

to wtedy światło rozproszone ma wyższą częstość, niż światło padające, a przesunięcie 

ramanowskie jest ujemne. Stokesowskie oraz antystokesowskie nieelastyczne 

rozpraszanie światła, związane odpowiednio z kreacją bądź z anihilacją fononu zostało 

schematycznie przedstawione na Rys. A.1.1.  

 

Rysunek A.1.1: Rozpraszanie niesprężyste fotonu o wektorze falowym ik


 i częstości i . 

W wyniku rozpraszania następuje kreacja lub anihilacja fononu o wektorze falowym q


 i 

częstości . sk


 i s  są odpowiednio wektorem falowym i częstością fotonu 

rozproszonego.  
 

Intensywności linii odpowiadających rozpraszaniu antystokesowskiemu są 

zwykle znacznie niższe niż te dla rozpraszania stokesowskiego, a gdy temperatura 

maleje T 0, pasmo antystokesowskie znika. Zależność między intensywnością 
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stokesowskiego procesu rozpraszania )( StokesI  a intensywnością procesu 

antystokesowskiego )( StokesantyI   wyraża się w temperaturze T wzorem: 

                                          )exp()( 4

TkI

I

Bi

i

Stokesanty

Stokes 













,                                (A.1.1) 

gdzie Bk - stała Boltzmanna, i - częstość światła padającego,   - częstość fononu 

biorącego udział w rozpraszaniu. 

Schemat widma przedstawiającego rozpraszanie światła został zobrazowany na 

Rys. A.1.2. Ze względu na wyższe intensywności linii obserwowanych dla rozpraszania 

stokesowskiego, niż dla rozpraszania antystokesowskiego wyniki eksperymentalne 

zawarte w niniejszej rozprawie dotyczyć będą tylko pierwszego typu procesów. Należy 

zaznaczyć, że zwyczajowo widma ramanowskie prezentuje się odkładając wartość 

bezwzględną przesunięcia ramanowskiego dla rozpraszania antystokesowskiego na osi 

odciętych.  

 
Rysunek A.1.2: Schemat widma przedstawiającego rozpraszanie światła o częstości i  

[Oleś 1998]. Silna linia o częstości i  odpowiada rozpraszaniu elastycznemu – 

Rayleigha. Seria słabszych pasm położonych symetrycznie po obu stronach pasma 
Rayleigha odpowiada rozpraszaniu nieelastycznemu - Brillouina oraz Ramana. Różnica 

si    wyznacza częstość fononu biorącego udział w procesie rozpraszania światła.  
 

Rozpraszanie ramanowskie scharakteryzowane jest przez przekaz energii 

między światłem padającym o częstości i  i wektorze falowym ik


 a badaną próbką 

poprzez generację lub anihilację fononu o częstości   i wektorze falowym q . Prawa 

zachowania dla tego procesu mają następującą postać: 

 dla rozpraszania stokesowskiego (kreacja fononu): 

  si       (A.1.2) 
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 qkk si


 ,     (A.1.3) 

 dla rozpraszania antystokesowskiego (anihilacja fononu): 

  is       (A.1.4) 

 qkk is


 ,     (A.1.5) 

gdzie   i sk


są odpowiednio częstością oraz wektorem falowym światła rozproszonego.  

Długość fali światła padającego, jak również długość fali światła rozproszonego 

w obszarze promieniowania widzialnego jest dużo większa niż parametr sieci kryształu. 

W związku z tym liczby falowe światła padającego, światła rozproszonego oraz 

biorącego udział w rozpraszaniu fononu są dużo mniejsze od rozmiarów strefy 

Brillouina. Przykładowo, dla podstawowej długości fali lasera Ar+ ( = 514.5 nm) dla 

fotonu liczba falowa ma wartość ik  = 1.7105 cm-1, natomiast dla fononu na brzegu 

strefy Brillouina liczba ta ma wartość rzędu 108 cm-1. Wynika stąd, że w rozpraszaniu 

ramanowskim pierwszego rzędu (przy udziale jednego fononu) w kryształach idealnych 

uczestniczyć mogą jedynie fonony o wektorach falowych z obszaru znajdującego się w 

pobliżu centrum strefy Brillouina ( 0q ). 

Rozpraszanie ramanowskie drugiego rzędu (rozpraszanie z udziałem dwóch fononów) 

może zachodzić z udziałem fononów spoza centrum strefy Brillouina, ale suma ich 

wektorów falowych musi być bliska zeru. W procesach takich głównie biorą udział 

fonony z brzegów strefy Brillouina, gdyż obszary te odpowiadają największym 

gęstościom stanów jednofononowych.  

 

Rysunek A.1.3: Diagramy energetyczne dla elastycznego (Rayleigha) oraz 
nieelastycznego (ramanowskiego) rozpraszania światła.  
 

Analizując bardziej szczegółowo proces rozpraszania, można rozważyć 

następujące etapy oddziaływania fotonu z kryształem. Gdy foton o energii i  pada na 

kryształ, wywołuje on dla tworzących go atomów oscylujący w czasie moment 
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dipolowy związany z przemieszczaniem się chmury elektronowej (tylko elektrony są 

wystarczająco lekkie, by „natychmiast” podążyć za szybkozmiennym polem 

elektrycznym fotonu). Formalnie, kryształ znajdujący się w stanie niestacjonarnym o 

wyższej energii traktować można tak, jakby wprowadzone zaburzenie było 

wewnętrznym wzbudzeniem tego kryształu. Ów zabieg formalny nie ma nic wspólnego 

z poziomami energii używanymi do opisu procesu absorpcji. Są to poziomy wirtualne 

wprowadzone jedynie dla modelowego opisu procesu zaburzenia. W opisie klasycznym 

poziomy wirtualne odpowiadają wymuszonej oscylacji elektronów z częstością 

padającego światła i . Jeśli atomy z oscylującym momentem dipolowym nie 

oddziałują z żadnym wzbudzeniem (fononem), zaburzony układ wraca do stanu 

podstawowego poprzez emisję fotonu o niezmienionej energii i , ale w dowolnym 

kierunku (rozpraszanie Rayleigha, Rys. A.1.3 b). Foton oddziałując z kryształem może 

również stracić część swojej energii i opuścić kryształ ze zmniejszoną energią ħωs 

(proces stokesowski). Ponieważ kryształ musi wrócić do stanu podstawowego 

(stacjonarnego) różnica energii si     musi odpowiadać energii fononu (proces ten 

odpowiada kreacji fononu (kwantu wibracyjnego) o energii  , Rys. A.1.3 c). W 

podobny sposób foton może opuścić kryształ zwiększając swoją energię (proces 

antystokesowski, Rys.  A.1.3 a). Stanie się tak, jeśli kryształ będzie znajdował się we 

wzbudzonym stanie wibracyjnym, w momencie interakcji z fotonem padającym. Po 

procesie oddziaływania wzbudzony system wróci do stanu podstawowego anihilując 

fonon. „Absorpcja” fotonu i  i emisja fotonu s  są zdarzeniami jednoczesnymi i nie 

mogą być odseparowane w czasie. W rozpraszaniu drugiego rzędu foton padający 

pobudza kryształ z elektronowego stanu początkowego i stanu wibracyjnego do stanu 

wirtualnego. W takim przypadku kryształ emituje foton rozproszony i przechodzi ze 

stanu wirtualnego do końcowego stanu elektronowego i stanu wibracyjnego, który różni 

się od stanu początkowego dwoma kwantami wibracyjnymi.  

Opisany powyżej model procesu rozpraszania oraz diagram przedstawiony na 

Rys. A.1.3 bezpośrednio wyjaśnia wyższą intensywność linii stokesowskich niż linii 

antystokesowskich. Dla fononów optycznych i dla niezbyt wysokich temperatur 

populacja podstawowego poziomu wibracyjnego jest dużo większa, niż populacja 

wzbudzonych poziomów wibracyjnych. Wobec tego prawdopodobieństwo tego, że 

foton padający znajdzie system w wibracyjnym stanie wzbudzonym jest dużo mniejsza, 

niż analogiczne prawdopodobieństwo dla stanu podstawowego.  

Jeśli częstość fotonu padającego na kryształ jest bliska częstości rzeczywistych 

przejść elektronowych dla danego kryształu, to wówczas intensywność linii 
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ramanowskich silnie rośnie. Widma ramanowskie uzyskane przy energii pobudzania 

bliskiej energii przerwy energetycznej kryształu nazywamy rezonansowym 

rozpraszaniem ramanowskim. W tym przypadku, stany wirtualne uczestniczące w 

procesie rozpraszania są zastąpione przez realne stany elektronowe (Rys. A.1.3 d). To 

prowadzi do wzrostu przekroju czynnego na rozpraszanie fononów w wyniku 

oddziaływania Fröhlicha7 [Scott 1970]. Zjawisko rezonansowego rozpraszania 

ramanowskiego (za wyjątkiem pełnego rezonansu) nie jest sekwencją procesów 

absorpcji i emisji, jak np. fluorescencja. W przypadku fluorescencji foton jest 

rzeczywiście absorbowany przez ośrodek, w wyniku czego powstaje para elektron-

dziura z dobrze zdefiniowanym czasem życia. Po jakimś czasie układ wraca do stanu o 

niższej energii i jeżeli jest to stan o innej energii niż stan początkowy, emitowane jest 

światło o niższej energii niż energia ekscytacji. W przeciwieństwie do normalnego i 

rezonansowego rozpraszania ramanowskiego te dwa kroki w fluorescencji następują 

jeden po drugim. Poprzez wzmocnienie rezonansowe spektroskopia ramanowska może 

być stosowana nawet dla materiałów o grubości jednej monowarstwy, co może być 

szczególnie pomocne w badaniach powierzchni oraz międzypowierzchni [Muck 2004, 

Wagner 2002]. W badaniach nanostruktur rezonansowa spektroskopia ramanowska 

połączona z pomiarami w trybie mikro (czyli przy użyciu mikroskopu), zapewnić może 

dobrą czułość detekcji i np. możliwość charakteryzowania struktury cienkich warstw. 

Ze względu na selektywny charakter rezonansowego rozpraszania ramanowskiego 

zależnego od badanego materiału poprzez odpowiedni dobór energii fali pobudzającej 

metoda ta może być szczególnie przydatna przy badaniach heterostruktur 

wielowarstwowych. Poprzez zmianę długości fali pobudzającej i szukanie rezonansu 

można także określać skład kryształu mieszanego. Rozpraszanie rezonansowe może być 

również użyteczne przy badaniach szczegółów mechanizmu rozpraszania i do 

wyznaczania stałych sprzężenia elektron-fonon lub potencjałów deformacyjnych. 

  Jak wcześniej wspomniano, w rozpraszaniu ramanowskim pierwszego rzędu, w 

idealnych kryształach, mogą brać udział jedynie fonony optyczne o pędach z okolicy 

centrum strefy Brillouina. Nie jest to jednak jedyne ograniczenie dla fononów biorących 

udział w rozpraszaniu ramanowskim. Rozpraszanie ramanowskie na fononach w 

krysztale jest możliwe tylko wtedy, gdy rozchodząca się fala fononowa wprowadza 

                                                            
7 W kryształach polarnych, bądź częściowo jonowych fonony LO powodują względne 
przesunięcie podsieci (np. kationów i anionów). To wzajemne przesunięcie przeciwnych 
ładunków prowadzi do powstania makroskopowego potencjału kulombowskiego. 
Oddziaływanie tak powstałego potencjału kulombowskiego z elektronami nazywane jest 
oddziaływaniem Fröhlicha i ma charakter „długozasięgowy”. 
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zmianę stałej dielektrycznej w krysztale. Dla kontrastu, mod fononowy jest aktywny w 

podczerwieni, jeśli w wyniku propagacji fononu wytwarzany jest zmienny moment 

dipolowy. Ze względu na inne reguły wyboru dla absorpcji w podczerwieni, a inne dla 

rozpraszania ramanowskiego, używając obu tych metod możemy uzyskać kompletną 

informację o fononach optycznych z centrum strefy Brillouina (wykluczając tzw. mody 

nieme, których nie można aktywować za pomocą żadnej z dwóch wymienionych 

metod). W niektórych przypadkach, np. w wyniku istnienia pewnych niedoskonałości w 

krysztale, przykładowo naładowanych domieszek czy defektów, z którymi związane są 

długozasięgowe pola kulombowskie symetria translacyjna nie jest już zachowana. W 

związku z obniżeniem symetrii obserwuje się odstępstwa od reguł wyboru 

obowiązujących dla rozpraszania ramanowskiego. Powoduje to występowanie w 

widmie rozpraszania ramanowskiego tzw. modów fononowych aktywowanych na 

skutek nieporządku, będących pojedynczymi fononami akustycznymi z brzegów strefy 

Brillouina (oznaczanych DALA i DATA z ang. disorder activated longitudinal acoustic i 

disorder activated transvers acoustic). 

Więcej informacji dotyczących podstaw rozpraszania ramanowskiego można znaleźć 

np. w następujących publikacjach: [Brüesch 1986, Sierański 2002, Cardona 2007 Esser 

1996, Geurts 1996, Hayes 1979, Yu 1999]. 

 

 

Rysunek A.1.4: Schemat typowego układu stosowanego do pomiaru rozpraszania 
ramanowskiego. 
 

Typowy układ do pomiaru widm RS składa się z następujących zasadniczych 

elementów: (i) monochromatycznego źródła światła (zwykle jest to laser), (ii) 

wstępnego układu optycznego, którego zadaniem jest oświetlenie próbki i zebranie 

promieniowania rozproszonego, a także ewentualny wybór wzajemnej konfiguracji 

polaryzacji liniowej światła padającego i rozproszonego (iii) spektrometru 
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analizującego światło rozproszone, (iv) detektora oraz (v) układu rejestrującego. 

Schemat ideowy typowego układu ramanowskiego przedstawiony został na Rys. A.1.4. 

Wyniki pomiarów RS opisane w niniejszej pracy otrzymano w Institut des 

Nanosciences de Paris we Francji we współpracy z dr. Jean-François Morhange oraz w 

Instytucie Chemii Fizycznej PAN we współpracy dr Agnieszką Kamińską. W 

pierwszym przypadku, do badań RS zastosowano spektrometr składający się z 

podwójnego monochromatora U1000 firmy Jobin-Yvon (zdolność rozdzielcza rzędu 

1 cm-1), fotopowielacza typu S20 oraz licznika fotonów. Pomiary w IChF PAN 

odbywały się przy użyciu spektrometru Renishaw InVia Raman System (siatka 

dyfrakcyjna 1800 rys/mm dla linii 514.5 nm i 633 nm – rozdzielczość spektralna 5 cm-1 

lub siatki dyfrakcyjna 2100 rys/mm dla linii 325 nm – rozdzielczość spektralna 1 cm-1), 

w którym detektorem była termoelektrycznie chłodzona kamera CCD (1024 × 256-

pikseli). We wszystkich przypadkach pomiary prowadzone były w tzw. odbiciowej 

konfiguracji pomiarowej (ang. quasi-backscattering) w dwóch modach pomiarowych – 

makro (RS) oraz mikro (μ-RS). W przypadku pomiarów μ-RS światło laserowe 

skupiane było na próbce za pomocą mikroskopu optycznego Leica, używając 

obiektywów o powiększeniu 50x lub 15x. Próbki umieszczone były w powietrzu w 

temperaturze pokojowej. Do pobudzania próbek zastosowano laser Ar+ wykorzystując 

linie λ = 514.5 nm (częstość zbliżona do częstości rezonansowej odpowiadającej ZnTe) 

oraz λ = 488 nm, laser He-Cd (częstość zbliżona do częstości rezonansowej 

odpowiadającej ZnO) o długości fali λ = 325 nm oraz laser He-Ne emitujący światło o 

długości fali λ = 633 nm. Moc lasera pobudzającego zmieniana była przy użyciu 

szarych filtrów. Wyznaczenie pozycji energetycznych poszczególnych pików oraz ich 

szerokości połówkowych (FWHM) odbywało się poprzez dopasowanie do widma 

rozpraszania ramanowskiego funkcji typu Lorentza. Poprawność kalibracji 

spektrometru sprawdzana była poprzez wyznaczenie częstości fononu optycznego Si 

poprzez pomiar RS dla podłożowej płytki krzemowej. 
 

A.2. Dyfrakcja rentgenowska 
 

Większość badań właściwości strukturalnych nanodrutów przeprowadzone zostały 

w oparciu dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego – XRD (ang. X – ray 

diffraction). Badania te prowadzone były we współpracy z dr Elżbietą Dynowską oraz 

dr. Jarosławem Domagałą ze Środowiskowego Laboratorium Badań Rentgenowskich i 

Elektronomikroskopowych IF PAN. Technika XRD umożliwia badanie struktury 

krystalicznej materiału, tekstury, naprężeń, struktury defektowej, określanie składu 
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kryształów mieszanych oraz wyznaczenie rozmiaru komórki elementarnej. 

Rentgenowska analiza strukturalna opiera się na zjawisku rozpraszania promieniowania 

rentgenowskiego (fal elektromagnetycznych o długości od 10-2 Å do 102 Å) na 

elektronach atomów tworzących analizowanych kryształ. Elektrony atomu pod 

działaniem padającego promieniowania X stają się źródłem promieniowania o tej samej 

długości fali, co promieniowanie wzbudzające. Promieniowanie to może rozchodzić się 

we wszystkich kierunkach i ulegać interferencji. Wzmocnienie interferencyjne fali 

zachodzi tylko w tych kierunkach, dla których spełniony jest warunek Bragga: 

 

   sin2 hkldn  ,    (A.2.1) 

gdzie: 

θ – kąt Bragga,  

nλ – całkowita wielokrotność długości fali promieniowania rentgenowskiego,  

d – odległość między kolejnymi płaszczyznami krystalograficznymi, 

hkl – wskaźniki Millera wyznaczające orientacje płaszczyzn krystalicznych. 

Zależność między parametrami sieci a i c a odległością międzypłaszczyznową w 

układzie heksagonalnym wyraża się wzorem:  
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W układzie regularnym natomiast:  

222 lkh
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      (A.2.3) 

 

Część pomiarów XRD nanodrutów będących przedmiotem rozprawy 

prowadzona była przy użyciu wysokorozdzielczego dyfraktometru Philips X’Pert MPD 

Pro Alpha1 w IF PAN. Źródłem promieni X w eksperymencie XRD była lampa 

rentgenowska z anodą miedzianą (promieniowanie charakterystyczne CuKα1, 

λ = 1.540598 Å). Pomiary wykonywane były w geometrii Bragga-Brentano (detektor 

ustawiony pod kątem 2θ, natomiast próbka pod kątem θ w stosunku do kierunku 

padającego promieniowania).  

Część badań XRD nanodrutów została przeprowadzona z zastosowaniem 

promieniowania synchrotronowego w ośrodku HASYLAB (DESY) w Hamburgu na 

stacji pomiarowej W1. Użycie promieniowania synchrotronowego, które charakteryzuje 

się wysoką intensywnością oraz bardzo małą rozbieżnością wiązki, pozwala na 

zwiększenie dokładności pomiarów, a także na detekcję wydzieleń o małych 
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rozmiarach, których obecności nie można wykryć przy użyciu konwencjonalnego 

źródła promieniowania rentgenowskiego. Długość fali promieniowania 

synchrotronowego wynosiła λ = 1.540598 Å. Do badań nanodrutów zastosowano dwa 

mody pomiarowe: klasyczną konfigurację pomiarową 2θ – ω (tzw. mod symetryczny) 

pozwalający na rejestrację sygnału od płaszczyzn krystalicznych nanodrutów, które są 

równoległe do płaszczyzn krystalicznych podłoża oraz tzw. geometrię poślizgową (ang. 

glancing incidence diffraction) zastosowaną do zbadania polikrystalicznej warstwy 

materiału osadzonej na podłożu pomiędzy nanodrutami. W technice dyfrakcji 

poślizgowej monochromatyczna wiązka promieniowania synchrotronowego pada pod 

niewielkim kątem na powierzchnię próbki (kąt ten wynosił typowo 1°), co pozwala na 

zwiększenie ilości krystalitów oddziałujących z wiązką. W trakcie pomiaru badana 

próbka pozostaje nieruchoma, natomiast detektor mierzący natężenie ugiętej wiązki 

porusza się w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni próbki.  

Parametry sieci kryształu ZnO będącego przedmiotem niniejszej rozprawy 

wyznaczone zostały w oparciu o metodę proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej. Stosując 

wysokorozdzielczą dyfrakcję rentgenowską i analizując pik Bragga 20.0 uzyskano także 

informację o wartości parametru a. 

A.3. Fotoluminescencja  
 

 

Rysunek A.3.1: Schemat układu stosowanego do pomiaru widm PL. 
 

Typowy układ do pomiaru widm fotoluminescencji PL (ang. photoluminescence) 

składa się z następujących zasadniczych elementów: (i) monochromatycznego źródła 

światła (zwykle jest to laser), (ii) wstępnego układu optycznego, którego zadaniem jest 

oświetlenie i zebranie promieniowania wyemitowanego przez próbkę, (iii) spektrometru 
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analizującego światło emitowane przez próbkę, (iv) detektora oraz (v) układu 

rejestrującego. Schemat ideowy typowego układu do rejestrowania widm PL 

przedstawiony został na Rys. A.3.1. 

Większość pomiarów PL wyniki których opisano w niniejszej pracy prowadzono 

w Instytucie Fizyki PAN wykorzystując układ pomiarowy będący na wyposażeniu 

Środowiskowego Laboratorium Fizyki i Wzrostu Kryształów Niskowymiarowych. 

Część pomiarów prowadzona była we współpracy z mgr. Wojciechem Zaleszczykiem. 

Do pobudzenia fotoluminescencji używany był laser Nd:YAG emitujący falę światła o 

długości 532 nm oraz laser He–Cd o długości fali λ = 325 nm. Pomiar prowadzony był 

w konfiguracji tzw. wstecznego odbicia. W przypadku pomiarów z użyciem lasera He-

Cd wiązka promieniowania laserowego przechodziła przez pryzmat (ustawiony 

bezpośrednio za laserem), dzięki któremu możliwe było wyselekcjonowanie 

wspomnianej długości fali. Poprzez układ zwierciadeł wiązka światła kierowana była na 

próbkę i skupiana na niej za pomocą soczewki kwarcowej. Sygnał z próbki zbierany był 

przez układ soczewek i doprowadzony przez światłowód do monochromatora (Yobin-

Yvon SPEX 270 M lub Sharmrock SR-303i). Jako detektor stosowana była kamera 

CCD. Próbki umieszczone były na tzw. zimnym palcu przepływowego kriostatu 

helowego lub chłodziarki rozcieńczalnikowej, co umożliwiło zmianę temperatury 

próbki od około 3.5 K do 300 K. Poprawność kalibracji spektrometru sprawdzana była 

poprzez pomiar widma lampy rtęciowej.  
 

A.4. Skanningowa mikroskopia elektronowa 
 

Badanie morfologii nanodrutów będących przedmiotem niniejszej pracy było 

możliwe dzięki zastosowaniu skaningowej mikroskopii elektronowej – SEM (ang. 

scanning electron microscopy).  

Obrazowanie w mikroskopach skaningowych polega na skanowaniu (omiataniu) 

powierzchni próbki linia po linii przez wiązkę elektronów. W wyniku oddziaływania z 

wiązką elektronów próbka emituje różne sygnały (m. in. elektrony wtórne, elektrony 

wstecznie rozproszone, charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie), które są 

rejestrowane za pomocą odpowiednich detektorów, a następnie przetwarzane na obraz 

próbki lub widmo promieniowania rentgenowskiego. 

 Typowy skaningowy mikroskop elektronowy zbudowany jest z następujących 

elementów: (i) działa elektronowego, będącego źródłem elektronów, (ii) kolumny, w 

której wiązka elektronów jest przyspieszania i ogniskowana, (iii) komory próbki (iv) 

detektorów (v) układu przetwarzającego uzyskaną informację. Głębokość oraz kształt 
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obszaru penetracji próbki przez wiązkę elektronów determinuje skład próbki oraz 

zastosowane napięcie przyspieszające wiązki. Im mniejsze są liczby atomowe 

materiału, z którego wykonana jest badana próbka, tym większe głębokości wnikania 

będą uzyskiwane. Dla wyższych napięć przyspieszających głębokości penetracji będą 

również większe. Na Rys. A.4.1 przedstawiono wielkości obszarów, z których pochodzą 

różne rodzaje emitowanych przez próbkę sygnałów. 
 

 

Rysunek A.4.1: Uproszczony schemat ilustrujący oddziaływanie wiązki elektronów z 
próbką z zaznaczonymi położeniami wielkościami obszarów, z których pochodzą różne 
rodzaje sygnałów emitowanych przez próbkę. 
 

 Elektrony wtórne – SE (ang. secondary electrons) są niskoenergetycznymi 

elektronami wybitymi z wewnętrznych powłok elektronowych (zwykle K) atomów 

próbki położonych najbliżej powierzchni materiału. Elektrony te umożliwiają 

uzyskiwanie obrazów o wysokiej rozdzielczości, a otrzymywany kontrast związany jest 

z topografią próbki. Elektrony wstecznie rozproszone (BSE) są elektronami 

pierwotnymi (elektronami wiązki), które zostały rozproszone elastycznie (bez straty 

energii). Obrazy BSE charakteryzują się niższą rozdzielczością niż obrazy SE, a 

uzyskiwany kontrast jest wynikiem różnicy średniej liczby atomowej pomiędzy 

poszczególnymi punktami próbki. Pierwiastki o wyższej liczbie atomowej będą 

rozpraszać wstecznie więcej elektronów, niż pierwiastki o niskiej liczbie atomowej i w 

obrazach BSE będą odwzorowywane jako jaśniejsze. Dzięki takiemu obrazowaniu 

można otrzymywać informację o rozkładzie położeń ciężkich i lekkich atomów w 

próbce. Bardziej dokładne mapowanie składu chemicznego próbki umożliwia 

rejestracja charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego. Promieniowanie to 

powstaje w wyniku wybicia elektronu z wewnętrznych powłok elektronowych, gdy 
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następuje przejście elektronu z poziomów o wyższej energii na poziom o energii 

niższej. 

Badania na potrzeby niniejszej pracy wykonano za pomocą skaningowego 

mikroskopu elektronowego Carl Zeiss SMT Neon 40 – AURIGA, będącego na 

wyposażeniu Środowiskowego Laboratorium Fizyki i Wzrostu Kryształów 

Niskowymiarowych IF PAN. Źródłem wiązki elektronów była katoda Schottky’ego (z 

termiczną emisją polową). W komorze próbki utrzymywana była próżnia rzędu  

10-6 mbar, natomiast w obszarze emitera wynosiła ona 10-10 mbar. Obrazy SEM 

otrzymano przy napięciu przyspieszającym 5 kV wykorzystując detektor elektronów 

wtórnych.  
 

A.5. Transmisyjna mikroskopia elektronowa  
 

Właściwości strukturalne oraz morfologia nanodrutów będących przedmiotem 

rozprawy badane były również za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej – 

TEM (ang. transmission electron microscopy). Pomiary prowadzone były przez dr. hab. 

Sławomira Kreta z IF PAN. Poniżej opisane zostanie zastosowanie mikroskopii 

elektronowej do badania nanodrutów. 

 

Przygotowanie preparatów 
 

Przygotowanie preparatu do pomiarów TEM polega na przeniesieniu w sposób 

mechaniczny (bez pośrednictwa cieczy) nanodrutów z podłoża, na którym zostały 

otrzymane na cienką błonkę węglową (ang. holey carbon). Błonka ta ma grubość około 

40 nm i strukturę amorficzną i jest podtrzymywana przez siateczkę miedzianą o gęstości 

od 200 do 400 oczek na cal. Jednocześnie błonka węglowa nie jest ciągła i posiada 

perforacje o średnicy otworów od 10 nm do kilku mikrometrów. Błonka węglowa jest 

przezroczysta dla elektronów i w niewielkim stopniu wpływa na obrazy TEM. 

Umożliwia ona również efektywne odprowadzanie ciepła i ładunku eklektycznego z 

obszaru obserwacji, co zapewnia stabilność nanodrutów podczas pomiarów. 
 

Podstawy mikroskopii TEM 
 

W transmisyjnej mikroskopii elektronowej przezroczysty dla elektronów preparat 

oświetlany jest wiązką elektronów przyspieszanych napięciem rzędu 80-3000 kV. 

Możliwe jest uzyskanie zarówno obrazu prześwietlonego preparatu z bardzo dużą 
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rozdzielczością przestrzenną, jak i uzyskanie dyfrakcji elektronowej z tego samego 

obszaru.  

 

Rysunek A.5.1: Geometria i podstawowe tryby pracy transmisyjnego TEM, tryb 
obrazowania i tryb dyfrakcji. 
 
 

 

Rysunek A.5.2: Schemat skaningowej elektronowej mikroskopii transmisyjnej STEM-
HAADF. Tworzenie obrazu w kontraście średniej liczby atomowej Z. 
 
W zależności od napięcia przyspieszającego i badanego materiału grubość preparatu 

wynosi od 5 do 500 nm. Przykładowo dla napięcia przyspieszającego 300 kV średnia 

droga swobodna elektronu jest rzędu kilkudziesięciu nm a relatywistyczna długość fali 

de Broglie'a wynosi 0.00197 nm (1.97 pm). Wykorzystywany do badań w niniejszej 

rozprawie mikroskop transmisyjny Titan 80-300 Cube wyposażony w korektor aberracji 
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soczewki obiektywu charakteryzuje się rozdzielczością punktową zbliżoną do limitu 

informacyjnego czyli około 70 pm w trybie HRTEM. Mikroskop ten umożliwia również 

skanowanie preparatu zogniskowaną wiązką elektronów o średnicy kilku angstremów8. 

Elektrony przechodzące w pobliżu jądra (głębszych powłok elektronowych) ulegają 

silnemu odchyleniu i padają na detektor pierścieniowy –HAADF (High Angle Angular 

Dark Field) o odpowiednio dobranej średnicy. Amplituda sygnału zbieranego przez ten 

detektor jest proporcjonalna do średniej liczby atomowej kolumny atomowej. 

 

Symulacja obrazów w kontraście fazowym HRTEM (ang. High Resolution 

Transmission Electron Microscopy).  
 

Proces tworzenia obrazu w kontraście fazowym – wysokorozdzielczą elektronową 

mikroskopię transmisyjnę można, w największym uproszczeniu, opisać w następujący 

sposób. Plaska fala elektronowa pada na zorientowany kryształ. Na skutek odziaływania 

z periodycznym potencjałem sieci krystalicznej fala ta ulega ugięciu w określonych 

kierunkach, a wychodzące ugięte fale różnią się przebytą drogą tzn. powstaje różnica 

faz. W tylnej płaszczyźnie ogniskowej soczewki obiektywu tworzy się obraz 

dyfrakcyjny. Przesłona kontrastu wybiera w płaszczyźnie ogniskowej te wiązki ugięte, 

które w płaszczyźnie obrazowej soczewki ulegają interferencji tworząc obraz HRTEM. 

Następnie obraz taki jest powiększany przez soczewki projekcyjne, a intensywność 

obrazu tworzącego się na matrycy CCD kamery zostaje zarejestrowana. Otrzymany 

obraz charakteryzuje się periodycznością związaną z obserwowanym kryształem. Jest to 

tak zwany obraz strukturalny. Z reguły jednak, poza bardzo cienkim preparatami, nie 

można go interpretować jako prosty rzut gęstości elektronowej preparatu. Dla 

preparatów o grubości zaledwie kilku nanometrów konieczne jest uwzględnienie 

efektów dynamicznych i wielokrotnej dyfrakcji. Proces symulacji obrazów HRTEM jest 

dwuetapowy, najpierw oblicza się funkcję falową na tylnej powierzchni preparatu 

wychodząc z modelu atomowego. Konieczne jest zdefiniowanie pozycji i rodzaju 

każdego atomu. Do obliczenia funkcji falowej dla kryształów doskonałych 

wykorzystuje się  metodę funkcji Blocha [Fujimoto 1978, Kambe 1982], a w przypadku 

obiektów nie periodycznych metodę „multslice” [Cowley 1957]. Następnie w drugim 

etapie amplituda i faza tak obliczonej fali elektronowej modyfikowana jest przez układ 

optyczny mikroskopu. Układ optyczny mikroskopu można opisać przy pomocy funkcji 

transferu kontrastu (CTF). W największymi przybliżeniu funkcja ta działa na funkcję 

falową jako filtr dolnoprzepustowy i przesuwnik fazowy. Amplituda i faza 

                                                            
8 http://awtem.ifpan.edu.pl/AWTEM/PME__info-1.pdf 
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poszczególnych wiązek ugiętych jest zmieniana w zależności od ich częstości 

przestrzennych. Do głównych parametrów wpływających na CFT i na obraz HRTEM są 

rozogniskowanie obiektywu i współczynnik aberracji sferycznej soczewki obiektywu. 

W większości przypadków konieczne są obliczenia numeryczne, które można wykonać 

przy wykorzystaniu dostępnego oprogramowania9. 

Otrzymany obraz symulowany porównuje się z projekcją struktury oraz z obrazem 

eksperymentalnym w sposób jakościowy (wizualny) lub ilościowy na zasadzie 

porównywania intensywności poszczególnych pikseli obu obrazów.  

 

Transformata Fouriera i filtracja obrazu  

 

Obrazy HRTEM oraz HR-STEM można poddawać analizie fourierowskiej. 

Dwuwymiarowa transformata Fouriera obrazu HRTEM jest analogiem dyfrakcji 

elektronowej. Położenie pików na obrazie odpowiadającym transformacie Fouriera 2D 

odpowiada położeniu pików Bragga na obrazie dyfrakcji elektronów. Można im 

przypisać odpowiednie odległości miedzypłaszczyznowe w krysztale. Obraz HRTEM 

można przedstawić jako sumę intensywności poszczególnych prążków sieciowych. 

 

 

Rysunek A.5.3: Obraz HRTEM rozłożony na składowe prążki sieciowe. 
 

                                                            
9  

http://cimewww.epfl.ch/people/stadelmann/jemsWebSite/jems.html, 
http://elim.physik.uni-ulm.de/?page_id=834,  
http://people.ccmr.cornell.edu/~kirkland/index.html.  
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Rysunek A.5.4: Obraz HRTEM siatki dyslokacji niedopasowania na granicy 
GaAs/CdTe, na transformacie  Fouriera, w żółtym kółku zaznaczono dwa refleksy 
Braggowskie odpowiadające płaszczyznom (111) w GaAs i CdTe, poniżej amplituda i 
faza tych prążków. 
 
 Intensywność na obrazie HRTEM jest dana przez: 

 

 
g

g irIrI



 }rg{2πexp)()(      (A.5.1) 

gdzie  

   })({exp)()( rPrArI ggg


        (A.5.2) 

g  jest wektorem dyfrakcyjnym, a r pozycją na obrazie. 

 
Rys. A.5.4 przedstawia przykład analizy amplitudy i fazy prążków sieciowych 111 

w obrazie HRTEM. Prążki te zostały wybrane na transformacie Fouriera obrazu, 

następnie po zastosowaniu maski (zachowano tylko wartości wewnątrz maski, a 

wyzerowano pozostałe) otrzymujemy składową obrazu H111. Składowa H jest zbiorem 

liczb/pixeli  zespolonych, które można przedstawić w postaci amplitudy i fazy. Jak 

widać na rysunku amplituda prążków spada w pobliżu rdzeni dyslokacji, co oznacza, że 

obraz tych prążków w tych obszarach jest nie wyraźny. Metoda analizy amplitudy 

poszczególnych prążków sieciowych jest szczególnie użyteczna do wydzielenia i 

zobrazowania nakładających się obiektów . 
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A.8. Rozpraszanie neutronów 
 

Dyspersję fononów akustycznych wzdłuż wybranych kierunków strefy 

Brillouina ZnO zbadano metodą nieelastycznego rozpraszania neutronów – w skrócie 

INS (ang. Inelastic Neutron Scattering). Pomiary INS wykonano w Laboratoire Léon 

Brillouin LLB (CEA Saclay, Francja) we współpracy z dr. Sylvainem Petit. W 

badaniach INS podobnie jak w badaniach rozpraszania elastycznego (dyfrakcji) 

neutronów wykorzystano wiązkę neutronów termicznych. Źródłem neutronów był 

reaktor jądrowy Orphée. Reaktor ten jest reaktorem stacjonarnym (pracy ciągłej) o 

mocy 14 MW wykorzystującym rozszczepienie jąder atomowych izotopu 235U.  

Neutrony 
chłodne (~1 meV)
termiczne (~25 meV)
gorące (~1 eV) 

 

 

 
Rysunek A.8.1: Maxwellowski 
rozkład gęstości strumienia 
neutronów z maksimum energii 
wypadającym przy energii 
odpowiadającej temperaturze 
zastosowanego moderatora. Liczby 
podane na osi rzędnych 
odpowiadają wartościom dla 
reaktora Orphée. 
 

Neutrony powstałe z rozszczepienia 235U należy spowolnić, gdyż ich energia 

kinetyczna (około 1·106 eV) jest zbyt duża, aby można było zastosować je do badania 

zjawisk zachodzących w ciałach stałych. Neutrony spowalnia się używając w tym celu 

moderatora, czyli materiału, z jądrami atomowymi którego zderzają się neutrony tracąc 

w ten sposób część swojej energii. W przypadku reaktora Orphée moderator neutronów 

stanowi ciężka woda o temperaturze 300 K, a spowolnione w ten sposób neutrony 

nazywane są neutronami termicznymi. Neutrony termiczne mają energie około 25 meV 

(energia porównywalna z typową energią drgań wewnątrzmolekularnych oraz fononów 

akustycznych) i długość fali de Broigle’a około 1.8 Å (długość fali rzędu odległości 

między atomami w ciele stałym), wobec czego można je wykorzystywać w badaniach 

zarówno struktury jak i dynamiki sieci ciał stałych. Do niektórych zastosowań 

potrzebne są neutrony o wyższych bądź niższych energiach, które uzyskuje się stosując 

kolejny moderator: np. ciekły wodór o temperaturze 20 K (w celu uzyskania neutronów 

chłodnych o energiach około 1 meV) lub rozgrzany do temperatury 1400°C grafit (tak 

uzyskuje się neutrony gorące o energiach około 1 eV). Spowolnione neutrony 

zazwyczaj pozostają w równowadze termicznej z moderatorem i mają one zbliżony do 
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maxwellowskiego rozkład prędkości z maksimum w energii odpowiadającej 

temperaturze moderatora. Rozkład gęstości strumienia neutronów w funkcji długości 

fali dla neutronów chłodnych, termicznych i gorących przedstawiono na Rys. A.8.1. 

Jak wcześniej wspomniano neutrony termiczne mają długości fali 

porównywalne z odległościami pomiędzy atomami w ciele stałym, wobec tego neutrony 

termiczne mogą ulegać efektywnemu rozpraszaniu na kryształach (zaniedbujemy 

rozpraszanie magnetyczne związane z istnieniem spinu neutronu). Rozpraszanie to 

może zachodzić bez zmiany energii neutronu i długości wektora jego pędu (może 

zmienić się w określony sposób kierunek pędu). Proces taki nazywany rozpraszaniem 

elastycznym jest analogiem dyfrakcji rentgenowskiej, dlatego też wspomniane pomiary 

wykorzystywane są do badań właściwości strukturalnych. Do badania dynamiki sieci 

kryształu (dyspersji fononów) stosuje się nieelastyczne rozpraszanie neutronów. W 

procesie rozpraszania nieelastycznego zmienia się zarówno energia neutronu jak i jego 

wektor pędu przy czym różnicę pędu neutronu rozproszonego i padającego przedstawia 

się jako tzw. wektor przekazu pędu. Różnica energii neutronów i wektor przekazu pędu 

odpowiadają energii i pędowi fononu, na którym neutron się rozproszył. W 

eksperymencie neutronowym mierzoną wielkością jest natężenie wiązki neutronów 

rozproszonych na badanej próbce (ilość neutronów rozproszonych o określonej energii i 

pędzie przy ustalonej ilości neutronów padających).  

Najczęściej stosowaną metodą w badaniach nieelastycznego rozpraszania 

neutronów obok spektrometrii czasu przelotu – w skrócie TOF (ang. time-of-flight) jest 

spektrometria trójosiowa – w skrócie TAS (ang. triple-axis spectroscopy). W metodzie 

TAS, analizując energie i kąty pod którymi rozproszyły się neutrony, możemy określić 

energie i pędy fononów. W tym celu TAS stosuje tzw. spektrometry trójosiowe, 

składające się z trzech głównych elementów: monochromatora, próbki oraz analizatora 

(Rys. A.8.2). Wszystkie wymienione elementy spektrometru mogą być obracane wokół 

osi prostopadłej do płaszczyzny, w której zachodzi rozpraszanie neutronów. W celu 

monochromatyzacji neutronów padających na badaną próbkę i do analizy energii 

neutronów rozproszonych wykorzystywane jest odbicie braggowskie neutronów od 

monokryształów. Poprzez obrót monochromatora (o zaznaczony na Rys. A.8.3 kąt θ) 

można wybierać wektor falowy ik


 padającej na badaną próbkę wiązki neutronów (ta 

część spektrometru znajduje się wewnątrz osłony betonowej). W opisanym w niniejszej 

pracy eksperymencie jako monochromator zastosowano kryształ Cu o wymiarach 

15 cm x 13 cm i mozaice 0.8° wykorzystując pik Bragga 111. Monochromator ten przy 

długości fali neutronu 2.8 Å zapewnia 30 mm x 40 mm przekrój padającej wiązki 
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neutronów. Neutrony rozproszone na próbce docierają do analizatora (obrót o kąt φ), 

który pozwala wybrać wektor falowy fk


 neutronów rozproszonych na próbce. 

Analizatorem energii neutronów rozproszonych była płytka z grafitu pyrolitycznego 

PG 002 o wymiarach 11 cm x 9 cm.  

 

    (a) 

 
    (b) 

 
Rysunek A.8.2: (a) Schemat klasycznego trójosiowego spektrometru neutronowego 
znajdującego się na stanowisku T1 w LLB. Rysunek zaczerpnięto z materiałów 
informacyjnych LLB; (b) Zdjęcie stanowiska T1 w LLB. A – osłona monochromatora; 
B – kolimator; C – szczelina przed próbką; D – kriostat z próbką na uchwycie 
goniometrycznym; E – szczelina za próbką, F – analizator; G – detektor.  
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Rysunek A.8.3: Schematyczne przestawienie eksperymentu INS realizowanego przy 
użyciu trójosiowego spektrometru neutronowego.  
 
Na ogół w badaniach TAS stosuje się dwa rodzaje pomiarów widm fononowych: 

1. Pomiar z ustalonym przekazem pędu: Q = const 

2. Pomiar z ustalonym przekazem energii: ΔE = const 

Przy pomiarze z ustalonym przekazem pędu, analizator wybiera neutrony rozproszone 

pod określonym kątem, co daje możliwość analizy energii wzbudzeń ΔE= E’ - E0, 

natomiast analizując kąt rozpraszania, możemy wyznaczyć przekaz pędu Q. Po selekcji 

przez analizator, wybrane neutrony liczone są przez detektor. Do detekcji neutronów 

zastosowano gazowy detektor proporcjonalny 3He. W celu poprawy zdolności 

rozdzielczej w eksperymencie zastosowano kolimatory, które formowały wiązkę 

neutronów do odpowiednich rozmiarów geometrycznych oraz ograniczały ich kątową 

rozbieżność. 

Zasady zachowania pędu i energii i pędu dla nieelastycznego rozpraszania neutronów są 

następujące: 

Qkk fi








      (A.8.1) 
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gdzie ik


 i fk


są odpowiednio wektorami falowymi neutronów padających i 

rozproszonych, Mn jest masą neutronu, Q


 jest przekazem pędu,   to przekaz energii.  



 

151 
 

 

Rysunek A.8.4: Przedstawienie idei 
pomiaru INS dla kryształu w obrazie sieci 
odwrotnej. Linie ciągłe odpowiadają 
konfiguracji spektrometru trójosiowego 
przedstawionego na Rys. 8.3. Linie 
przerywane pokazują alternatywne 
konfiguracje odpowiadające temu 
samemu przekazowi energii i pędu, 
pozwalające na obserwację fononu o 
wektorze falowym q


 i energii  . 

 

Analizę rozpraszania neutronów najlepiej rozpatrywać w przestrzeni sieci 

odwrotnej. Diagram przestrzeni odwrotnej odpowiadający konfiguracji spektrometru 

użytego do badania INS (Rys. A.8.3) przedstawiono na Rys. A.8.4. Przyjęto fi kk   

(skończony przekaz energii  ). Całkowitą zmianę wektora przekazu pędu Q


 który 

można rozłożyć na sumę wektora sieci odwrotnej hkl  oraz wektora falowego q


. W 

takiej konfiguracji, spektrometr mierzy kolektywne wzbudzenia z dyspersją )(q
 , a 

pomiar zachodzi w strefie Brillouina o wskaźnikach [hkl] w sieci odwrotnej 

odpowiadającej badanemu kryształowi. Zasadniczo te same wzbudzenia mogą być 

mierzone w każdej strefie Brillouina, jednak w różnych strefach Brillouina będą im 

odpowiadały różne intensywności. 

A.9. Odbicie i transmisja w podczerwieni 

 
Pomiary transmisji i odbicia w podczerwieni, na podstawie których badano 

odpowiednio dynamikę sieci oraz wyznaczano koncentrację swobodnych nośników w 

krysztale ZnO z Huty Oława, wykonano zostały przy użyciu spektrometru 

fourierowskiego Bruker IFS 113v. Badana próbka dla ZnO miała kształt płytki 

płaskorównoległej o grubości 200 μm (oś c kryształu znajdowała się w płaszczyźnie 

próbki). Temperaturę pomiaru zmieniano od 20 K do 300 K. Pomiary te prowadzono we 

współpracy z dr. hab. A.M. Witowskim z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW. Schemat 

układu doświadczalnego przedstawiono na Rys. A.9.1. Podstawowymi elementami 

spektrometru są źródło promieniowania w zakresie spektralnym podczerwieni, 

interferometr Michelsona, uchwyt lub kriostat z badaną próbką oraz detektor 

promieniowania. W trakcie pomiarów omawianych w niniejszej rozprawie źródłem 
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promieniowania był globar– rozgrzany pręt ceramiczny. Wynikiem pomiaru jest 

interferogram, wynikający z interferencji dwóch wiązek odbitych od obu stron 

ruchomego zwierciadła i padających następnie na próbkę. Widmo transmisji czy odbicia 

uzyskuje się z zarejestrowanego interferogramu poprzez zastosowanie odwrotnej 

transformaty Fouriera. 

 
Rysunek A.9.1: Schemat optyczny spektrometru Bruker IFS 113v. S1,S 2, S3 – źródła 
światła, FC – filtry optyczne, BSC – płytka światłodzieląca, MS – ruchome dwustronne 
zwierciadło, D1 – D4 – detektory 
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Dodatek B - Spis procesów utleniania prowadzonych dla 
nanodrutów otrzymywanych na bazie ZnTe 
 

Lp. Nr próbki 
Materiał// 
Podłoże 

I wygrzewanie II wygrzewanie 

Temp. 
[°C] 

Gaz 
Czas  
[min] 

Temp. 
[°C] 

Gaz 
Czas  
[min] 

1 
012809C  

ZnTe//GaAs (110) 
koszone na Si 

805 O2 60 - - - 

2 
012809C  

ZnTe//GaAs (110) 
koszone na Si 

500 O2 60 - - - 

3 
031109A  

ZnTe//Si (100) 
707 O2 60 - - - 

4 
031109B  

ZnTe///Si (111) 
707 O2 60 - - - 

5 
031109A ZnTe//Si 

(111) 
501 O2 60 - - - 

6 
031109A  

ZnTe//Si (111) 
402 O2 30 - - - 

7 
031109A ZnTe//Si 

(111) 
395 O2 30 - - - 

8 
031109A  

ZnTe//Si (111) 
400 O2 30 - - - 

9 
020609A  

ZnTe//GaAs (111) 
395 O2 30 - - - 

10 
031109B  

ZnTe//Si (100) 
394 O2 30 - - - 

11 
020609A  

ZnTe//GaAs (110) 
394 O2 30 - - - 

12 
110509A  

ZnTe//GaAs (110) 
360 O2 30 - - - 

13 
110509A  

ZnTe//GaAs (110) 
380 O2 30 - - - 

14 
110509A 

 ZnTe//GaAs (110) 
400 O2 30 - - - 

15 
110509A  

ZnTe//GaAs (110) 
400 O2 60 - - - 
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16 
110509A  

ZnTe//GaAs (110) 
420 O2 30 - - - 

17 
110509A 

ZnTe//GaAs (110) 
460 O2 30 - - - 

18 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
150 O2 60 - - - 

19 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
200 O2 60 - - - 

20 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
250 O2 60 - - - 

21 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
200 O2 60 400 O2 60 

22 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
250 O2 60 400 O2 60 

23 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
300 O2 60 400 O2 60 

24 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
350 O2 60 400 O2 60 

25 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
koszone na Si 

200 O2 60 400 O2 60 

26 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
koszone na Si 

250 O2 60 400 O2 60 

27 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
koszone na Si 

300 O2 60 400 O2 60 

28 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
koszone na Si 

350 O2 60 400 O2 60 

29 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
koszone na Si 

350 O2 60 450 O2 30 

30 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
koszone na Si 

350 O2 60 500 O2 30 

31 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
koszone na Si 

350 O2 60 550 O2 30 
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32 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
koszone na Si 

600 O2 3 - - - 

33 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
koszone na Si 

200 
Powie
-trze 

300 - - - 

34 
110309A 

ZnTe//GaAs (110) 
395 O2 15 - - - 

35 
110509A ZnTe//GaAs 

(110) 
395 O2 30 - - - 

36 
110509A ZnTe//GaAs 

(110) 
350 O2 60 400 O2 60 

37 
110509A ZnTe//GaAs 

(110) 
360 O2 30 - - - 

38 
110509A ZnTe//GaAs 

(110) 
450 O2 15 - - - 

39 
110509A ZnTe//GaAs 

(110) 
350 O2 15 500 O2 5 

40 
112309B 

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
395 O2 15 - - - 

41 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
395 O2 30 - - - 

42 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
350 O2 60 400 O2 60 

43 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
360 O2 30 - - - 

44 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
450 O2 15 - - - 

45 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
350 O2 15 500 O2 5 

46 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
395 O2 15 - - - 

47 
110509A ZnTe//GaAs 

(110) 
450 O2 15 - - - 

48 
110509A ZnTe//GaAs 

(110) 
350 O2 60 400 O2 60 

49 
110509A ZnTe//GaAs 

(110) 
395 O2 15 - - - 
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50 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
450 O2 15 - - - 

51 
112309C  

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
360 O2 30 - - - 

52 
011811B 

ZnTe//GaAs (111) 
300 O2 4h - - - 

53 
011811C 

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
300 O2 4h - - - 

54 
052711B 

ZnTe//GaAs (111) 
600 

98% 
Ar 

2% O2

10 - - - 

55 
052711C 

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
600 

98% 
Ar 

2% O2

10 - - - 

56 
052711B 

ZnTe//GaAs (111) 
330 – 600 
(30oC/min) 

98% 
Ar 

2% O2

10  - - - 

57 
052711C 

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
330 – 600 
(30oC/min) 

98% 
Ar 

2% O2

10  - - - 

58 
011811B 

ZnTe//GaAs (111) 
350 O2 60 400 O2 60 

59 
011811C 

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
350 O2 60 400 O2 60 

60* 
011811B 

ZnTe//GaAs (111) 
350 O2 60 400 O2 60 

61* 
011811C 

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
350 O2 60 400 O2 60 

62 
052711C 

ZnTe/Zn //GaAs (111) 
400 O2 120 600 Ar 3 

63 
052711C 

ZnTe/Zn //GaAs(111) 
450 O2 120 - - - 

64 
060606C  

ZnTe//GaAs (100) 
400 O2 15 - - - 

65 
060606C  

ZnTe//GaAs (100) 
450 O2 15 - - - 

66 
060606C  

ZnTe//GaAs (100) 
500 O2 15 - - - 
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* Dodatkowo wygrzane w Ar, w 600°C przez 3 minuty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 
060606C  

ZnTe//GaAs (100) 
550 O2 15 - - - 

68 
052711B 

ZnTe//GaAs (111) 
350 Ar 120    

69 
052711C 

ZnTe/Zn//GaAs (111) 
350 Ar 120    
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[5] ”Selected Optical Properties of Core/Shell ZnMnTe/ZnO Nanowire Structures”, 
K. Gas, E. Janik, W. Zaleszczyk, E. Dynowska, M. Kutrowski, A. Kamińska, 
J. F. Morhange, Ł. Wachnicki, T. Wojciechowski, R. Hołyst, M. Godlewski, 
E. Guziewicz, T. Wojtowicz, W. Szuszkiewicz, Physica Status Solidi B 248, 1592 
(2011). 

[6] “Photoemission Electronic Spectra of CdTe/Pb0.95Eu0.05Te/CdTe”, B.A. Orłowski, 
P. Dziawa, K. Gas, A. Reszka, S. Mickievicius, S. Thiess, W. Drube, Acta Physica 
Polonica A 120, 960 (2011). 

[7] “Physical properties of ZnCoO tetrapods and nanofibers”, K. Gas, K. Fronc, 
P. Dziawa, W. Knoff, T. Wojciechowski, W. Zaleszczyk, A. Baranowska-Korczyc, 
J. F. Morhange, W. Paszkowicz, D. Elbaum, G. Karczewski, T. Wojtowicz, 
W. Szuszkiewicz, Acta Physica Polonica A, 116, 868 (2009). 

[8] “Magnetic Properties of EuS/Co Multilayers on KCl and BaF2 Substrates”, M. Szot, 
L. Kowalczyk, K. Gas, T. Story, V. Domukhovski, W. Knoff, V. V. Volobuev, 
A. Yu. Sipatov, A. G. Fedorov, Acta Physica Polonica A 114, 5 (2008). 

 

Prace wysłane do druku: 
 

[1]“Raman scattering as a tool to characterize crystals, thin layers, and low-
dimensional structures containing transition metal impurities”, W. Szuszkiewicz, 
M. Jouanne, J.F. Morhange, M. Kanehisa, E. Dynowska, K. Gas, E. Janik, 
G. Karczewsk, R. Kuna, J. Sadowski, T. Wojtowicz, Physica Status Solidi B – praca 
przeglądowa. 
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[2] “Shifts of Electron Binding Energies Caused by Local Lattice Structure in  
Pb1-xCdxTe”, B. A. Orlowski A. Szczerbakow, P. Dziawa, K. Gas, A. Reszka, 
B. J. Kowalski, S. Thiess, Acta Physica Polonica A. 

Publikacje konferencyjne 
 

[1] “Modification of the ZnO acoustic phonon dispersion with temperature: inelastic 
neutron scattering data”, K. Gas, E. Łusakowska, P. Baroni, S. Petit, W. Szuszkiewicz, 
Proceedings of the International Conference on Oxide Materials for Electronic 
Engineering (ОМЕE-2012) (Lviv, Ukraine, September 3-7, 2012), str. 39-40.  
[2] “ZnTe nanowires overgrown by atomic layer deposited (Zn,Co) oxides: Raman 
scattering studies”, K. Gas, E. Dynowska, M. Łukasiewicz, M. Wiater, B.S. Witkowski, 
E. Guziewicz, M. Godlewski, A. Kamińska, R. Hołyst, T. Wojtowicz, W. Szuszkiewicz, 
Proceedings of the International Conference on Oxide Materials for Electronic 
Engineering (ОМЕE-2012) (Lviv, Ukraine, September 3-7, 2012), str. 41-42. 

 

Raporty 
 

[1] “UPS Studies of Pb1-xCdxTe Solid Solutions”, M. Pietrzyk, K. Gas, A. Szczerbakow, 
W. Szuszkiewicz, P. Dziawa, B. A. Orłowski, B.J. Kowalski, R.L. Johnson, Hasylab 
Annual Report Photon Science 2009,  

http://photon-science.desy.de/annual_report/files/2009/2009729.pdf 

[2] “Pb1-xCdxTe crystals photoemission study”, B.A. Orlowski, M.A. Pietrzyk, 
A. Szczerbakow, B.J Kowalski, A. Reszka, K. Gas, W. Szuszkiewicz, V. Domukhovski, 
S. Mickevicius, R.L. Johnson, S. Thiess, W. Drube, Hasylab Annual Report Photon 
Science 2010, http://photon-science.desy.de/annual_report/files/2010/20101018.pdf 

[3] “The Crystallographic Structure of Core-Shell ZnTe/ZnCoO Nanowires”, 
E. Dynowska, J. Z. Domagała, P. Romanowski, K. Gas, E. Janik, T. Wojtowicz, 
M. Łukasiewicz,  E. Guziewicz, W. Szuszkiewicz, W. Caliebe, Hasylab Annual Report 
Photon Science 2011,  

http://photon-science.desy.de/annual_report/files/2011/20111904.pdf 

[4] “Impact of annealing on the electronic structure of ZnO bulk crystal from Olawa 
Foundry – a photoemission study”, K. Gas, A. Reszka, P. Skupiński, M. Pietrzyk, A. 
Wierzbicka, W. Knoff, W. Szuszkiewicz, B. J. Kowalski, B. A. Orłowski, R. L. Johnson,  

Raport wysłany do Hasylab Annual Report Photon Science 2012. 

[5] “Influence of annealing on the electronic structure of ZnO CVT bulk crystals – a 
photoemission study”, A. Reszka, K. Gas, P. Skupinski, M. Pietrzyk, W. Knoff, 
B. A. Orlowski1 R. L. Johnson, Raport wysłany do Hasylab Annual Report Photon 
Science 2012. 

 

Prezentacje konferencyjne 
 

Zamieszczone w rozprawie wyniki były osobiście prezentowane przez autorkę na 11-tu 
konferencjach międzynarodowych. Na konferencjach tych autorka wygłosiła 1 
prezentację ustną oraz zaprezentowała 15 plakatów (w tym 13 jako pierwszy autor). 
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Kolejne prace zostały zaakceptowane do prezentacji na 3 konferencjach 
międzynarodowych: 2 prezentacje ustne oraz 3 plakaty. 

 
[1] XXXVIII International School and Conference on the Physics of Semiconductors 
“Jaszowiec” 2009 (Krynica-Zdrój, Poland, June 19-26, 2009) 
„Physical properties of ZnCoO tetrapods and nanofibers”,  
K. Gas, K. Fronc, P. Dziawa, W. Knoff, T. Wojciechowski, W. Zaleszczyk, 
A. Baranowska-Korczyc, J. F. Morhange, W. Paszkowicz, D. Elbaum, G. Karczewski, 
T. Wojtowicz, W. Szuszkiewicz, Plakat  
 

[2] Fifth International School and Conference on Spintronics and Quantum Information 
Technology, (Cracow, Poland, July 7-11, 2009) 
”Quasi one-dimensional Co-doped ZnO nanostructures”,  
K. Gas, K. Fronc, P. Dziawa, W. Knoff, T. Wojciechowski, W. Zaleszczyk, 
A. Baranowska-Korczyc, J. F. Morhange, W. Paszkowicz, D. Elbaum, G. Karczewski, 
T. Wojtowicz, W. Szuszkiewicz, Plakat 
 

[3] E-MRS 2010 Fall Meeting, (Warsaw, Poland September 13-17, 2010)  
“Selected Optical Properties of Core/Shell ZnMnTe/ZnO Nanowire Structures”,  
K. Gas, E. Janik, W. Zaleszczyk, E. Dynowska, V. Kolkovsky, M. Kutrowski, 
A. Michota-Kamińska, J. F. Morhange, Ł. Wachnicki, T. Wojciechowski, R. Hołyst, 
M. Godlewski, E. Guziewicz, T. Wojtowicz, W. Szuszkiewicz, Plakat 
 

[4] XXXIX International School and Conference on the Physics of Semiconductors 
“Jaszowiec” 2010, (Krynica-Zdrój, Poland, June 19–24, 2010) 
 

“Morphology and Selected Properties of Core/Shell ZnTe-Based Nanowire Structures 
Containing ZnO”,  
K. Gas, E. Janik, W. Zaleszczyk, I. Pasternak, E. Dynowska, K. Fronc, V. Kolkovsky, 
S. Kret, M. Kutrowski, J. F. Morhange, A. Reszka, Ł. Wachnicki, M. Wiater, 
M. Godlewski, E. Guziewicz, G. Karczewski, B. J. Kowalski, W. Szuszkiewicz, 
T. Wojtowicz, Plakat I 
 

“Selected optical properties of ZnO Single Crystals from Oława Foundry”,  
K. Gas, J. Woźniak, A.M. Witowski, A. Dużyńska, E. Dynowska, W. Zaleszczyk, 
J.F. Morhange, H. Teisseyre, J. Nowak, W. Szuszkiewicz, Plakat II 
 

[5] E-MRS 2011 Spring Meeting, Symposium C (Nice, France, May 9-13, 2011) „ZnO-
containing nanotubes and core/shell nanowires from thermal oxidation of ZnTe and 
ZnTe/Zn nanowires”,  
K. Gas, E. Janik, W. Zaleszczyk, I. Pasternak, E. Dynowska, K. Fronc, S. Kret, 
A. Kamińska, J.F. Morhange, M. Wiater, R. Hołyst, E. Kamińska, T. Wojtowicz, 
W. Szuszkiewicz, Plakat 
 

[6] ”Jaszowiec 2011” International School and Conference on Physics of 
Semiconductors (Krynica-Zdrój, Poland, June 25 – July 1, 2011)  
„ZnO-based nanotubes obtained by the oxidation of ZnTe and ZnTe/Zn nanowires”, 
K. Gas, E. Dynowska, E. Janik, A. Kamińska, S. Kret, J.F. Morhange, I. Pasternak, 
M. Wiater, W. Zaleszczyk, R. Hołyst, E. Kamińska, T. Wojtowicz, W. Szuszkiewicz, 
Plakat 
 

[7] 6th International School and Conference on Spintronics and Quantum Information 
Technology (SPINTECH6) (Matsue, Japan, July 31 – August 5, 2011)  
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„Raman scattering study as a new tool to determine the exchange integral in DMS: 
the case of Co2+ in ZnO”, W. Szuszkiewicz, J.F. Morhange, A. Łusakowski, M. 
Kanehisa, K. Gas, Z. Gołacki, Plakat 
 

[8] "Raman scattering as a perfect tool to determine the Co2+ - Co2+ exchange 
integral in ZnO", 
W. Szuszkiewicz, J.F. Morhange, A. Łusakowski, M. Kanehisa, K. Gas, Z. Gołacki, 
Joint Polish-Japanese Workshop Spintronics - from new materials to applications 
(Warsaw, Poland, November 15-18, 2011) Plakat 
 

[9] 41st “Jaszowiec” 2012 International School and Conference on Physics of 
Semiconductors (Krynica-Zdrój, Poland, June 8 – June 15, 2012)  
 

“Temperature evolution of the phonon dispersion for ZnO: inelastic neutron 
scattering preliminary data”,  
K. Gas, E. Łusakowska, P. Baroni, S. Petit, W. Szuszkiewicz, Plakat I 
 “Raman scattering studies of ZnTe nanowires with atomic layer deposited Zn-Co 
oxide shell”,  
K. Gas, E. Dynowska, M. Łukasiewicz, M. Wiater, B. S. Witkowski, E. Guziewicz, 
M. Godlewski, A. Kamińska, R. Hołyst, T. Wojtowicz, W. Szuszkiewicz, Plakat II 
 

[10] International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering (ОМЕE-
2012) (Lviv, Ukraine, September 3-7, 2012) 
 “Modification of the ZnO acoustic phonon dispersion with temperature: inelastic 
neutron scattering data”  
K. Gas, E. Łusakowska, P. Baroni, S. Petit, W. Szuszkiewicz, Plakat I 
 

“ZnTe nanowires overgrown by atomic layer deposited (Zn,Co) oxides: Raman 
scattering studies”,  
K. Gas, E. Dynowska, M. Łukasiewicz, M. Wiater, B.S. Witkowski, E. Guziewicz, 
M. Godlewski, A. Kamińska, R. Hołyst, T. Wojtowicz, W. Szuszkiewicz, 
Plakat II 
 

[11] 42nd “Jaszowiec” 2013 International School and Conference on Physics of 
Semiconductors (Wisła, Poland, June 22 – June 26, 2013)  
“Optical properties of auto-catalytic GaAs:Mn nanowires grown by molecular beam 
epitaxy on silicon substrates”,  
K. Gas, J. Sadowski, J.F. Morhange, A. Siusys, W. Zaleszczyk, T. Wojciechowski, 
T. Kasama, A. Altintaş, H. Q. Xu, W. Szuszkiewicz, Plakat I 
 

“Temperature dependence of acoustic and B1(low) silent phonon frequencies in ZnO: 
inelastic neutron scattering studies”,  
K. Gas, R. Kuna, P. Baroni, S. Petit, W. Szuszkiewicz, Prezentacja ustna 
 

“Raman scattering studies of ZnTe/ZnMgTe core/shell nanowires”,  
K. Gas, E. Dynowska, P. Wojnar, R. Kuna, A. Kamińska, T. Wojtowicz, 
W. Szuszkiewicz, Plakat II 

 
Prace przyjęte do prezentacji 
 
[12] 17th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy (ICCGE-17 
Conference) (Warszawa, Poland, August 11 - 16, 2013) 
“Optical properties of GaAs:Mn nanowires”,  
K. Gas, J. Sadowski, J.F. Morhange, A. Siusys,W. Zaleszczyk, T. Wojciechowski, T. 
Kasama, A. Altintaş, H. Q. Xu, W. Szuszkiewicz, Prezentacja ustna 
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 “Physical properties of unique ZnO single crystals from Oława Foundry”,  
K. Gas, E. Dynowska, R. Minikayev, A. M. Witowski, K. P. Korona, J. F. Morhange, 
W. Zaleszczyk, A. Reszka, P. Skupiński, E. Łusakowska, J. Z. Domagała, P. Baroni, 
A. Dużyńska, Ł. Kilański, R. Kuna, T.M. Bell, W. Szuszkiewicz, Plakat I 
 

“1D ZnO-based structures obtained by thermal oxidation of ZnTe and ZnTe/Zn 
nanowires”,  
K. Gas, E. Kamińska, E. Dynowska, S. Kret, M. Wiater, W. Zaleszczyk, A. Kamińska, 
T. Wojtowicz, W. Szuszkiewicz, Plakat II 
 

[13] 2nd International Summer School for young scientists NANOTECHNOLOGY: 
from fundamental research to innovations (NANO - 2013) (Bukovel, Ukraine, August 
25 -September 1, 2013) 
“Auto-catalytic GaAs:Mn nanowires grown by molecular beam epitaxy on silicon 
substrates”,  
K. Gas, J. Sadowski, J.F. Morhange, A. Siusys, W. Zaleszczyk, T. Wojciechowski, T. 
Kasama, A. Altintaş, H. Q. Xu, W. Szuszkiewicz, Prezentacja ustna 
 

[14] International research and practice conference Nanotechnology and Nanomaterials 
(NANO - 2013) (Bukovel, Ukraine, August 29 -September 1, 2013) 
“Raman Scattering Studies of ZnTe and ZnO-based Nanowires”,  
K. Gas, E. Dynowska, E. Janik, A. Kamińska, S. Kret, J.F. Morhange, P. Wojnar, 

W. Zaleszczyk, R. Hołyst, E. Kamińska, T. Wojtowicz, W. Szuszkiewicz, Plakat 
 

Kolejne prace z udziałem autorki prezentowane były przez współautorów podczas 
kolejnych 19 konferencji, w tym 1 referat zaproszony, 2 prezentacje ustne oraz 24 
plakaty (w dwóch pracach autorka była pierwszym autorem). Kolejne prace zostały 
zaakceptowane do prezentacji podczas 3 konferencji: 1 referat zaproszony, 1 
wystąpienie ustne, 2 plakaty. 
 

[1] XXXVII International School on the Physics of Semiconducting Compounds 
Jaszowiec 2008, (Ustroń-Jaszowiec, Poland, June 7-13, 2008)  
„Magnetic properties of EuS/Co multilayers on KCl and BaF2 substrates”, 
 M. Szot, L. Kowalczyk, K. Gas, T. Story, V. Domukhovski, W. Knoff, V. V. Volobuev, 
A. Yu. Sipatov, A. G. Fedorov, Plakat 
 

[2] Nordic Semiconductor Meeting (Reykjavik, Island, June 14-17, 2009) 
”Properties of Ga catalyzed GaAs nanowires grown by MBE on silicon substrates”,  
J. Sadowski, P. Dłużewski, T. Wojciechowski, K. Gas, W. Zaleszczyk, 
W. Szuszkiewicz, J. F. Morhange, T. Kasama, R. E. Dunin-Borkowski, Plakat 
 

[4] XXXVIII International School and Conference on the Physics of Semiconductors 
“Jaszowiec” (Krynica-Zdrój, Poland, June 19-26, 2009) 
”Catalyst-free MBE growth of Mn-doped GaAs nanowires on silicon substrates”, 
J. Sadowski, P. Dłużewski, T. Wojciechowski, K. Gas, W. Zaleszczyk, 
W. Szuszkiewicz, J. F. Morhange, T. Kasama, R. E. Dunin-Borkowski, Plakat 
 

[5] Fifth International School and Conference on Spintronics and Quantum Information 
Technology, (Cracow, Poland, July 7-11, 2009) 
”Structural and magnetic properties of relaxed GaMnAs layers grown by MBE on 
InGaAs/GaAs(100) buffers”,  
J. Sadowski, J. Z. Domagała, K. Gas, M. Szot, S. Kret, P. Dłużewski, Plakat 
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[6] 12th International Conference on the Formation of Semiconductor Interfaces, 
(Weimar, Germany, July 5-10, 2009) 
”Synthesis and properties of colloidal ZnO nanocrystals”,  
B. Sikora, A. Baranowska – Korczyc, W. Zaleszczyk, A. Nowicka, K. Fronc, W. Knoff, 
K. Gas, W. Paszkowicz, W. Szuszkiewicz, K. Świątek, Ł. Kłopotowski, K. Sobczak, 
P. Dłużewski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, I. Fijałkowska, D. Elbaum, Plakat I 
 

”Characterization of ZnO nanofibers obtained by electrospinning folowed by 
calcination”,  
A. Baranowska – Korczyc, B. Sikora, W. Zaleszczyk, A. Nowicka, K. Fronc, W. Knoff, 
K. Gas, W. Paszkowicz, W. Szuszkiewicz, K. Świątek, Ł. Kłopotowski, K. Sobczak, 
P. Dłużewski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Bujak, D. Elbaum, Plakat II 
 

[7] VII Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego, 
(Podlesice, Poland, September 24-26, 2009) 
”Colloidal ZnO and ZnO/MgO core-shell nanocrystals – synthesis and properties”, 
B. Sikora, A. Baranowska-Korczyc, W. Zaleszczyk, A. Nowicka, K. Fronc, W. Knoff, 
K. Gas, W. Paszkowicz, W. Szuszkiewicz, K. Świątek, Ł. Kłopotowski, K. Sobczak, 
P. Dłużewski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, I. Fijałkowska, D. Elbaum, Plakat I 
 

”ZnO nanofibres prepared by electrospinning – characterization and doping”, 
A. Baranowska-Korczyc, B. Sikora, W. Zaleszczyk, A. Nowicka, K. Fronc, W. Knoff, 
P. Dziawa, K. Gas, W. Paszkowicz, R. Minikayev, W. Szuszkiewicz, K. Świątek, 
T. Wojciechowski, A. Reszka, Ł. Kłopotowski, K. Sobczak, P. Dłużewski, G. 
Karczewski, T. Wojtowicz, J. Bujak, D. Elbaum, Plakat II 
 

[8] 10th jubilee International School and Symposium Radiation in Natural Science 
(ISSRNS'2010)  2010 (Szklarska Poręba, Poland June 6-12, 2010)  
“High energy photoemission from covered layer”, 
B. A. Orłowski, P. Dziawa, K. Gas, S. Mickievicius, M. Szot, J. B. Pelka, 
M. A. Pietrzyk, B.J. Kowalski, S. Thiess, W. Drube, Plakat I 
 

“Electronic structure of ternary Pb1-xCdxTe crystal by means of photoemission 
spectroscopy”,  
B. A. Orłowski, A. Szczerbakow, B.J. Kowalski, M.A. Pietrzyk, K. Gas, M. Szot, 
W. Szuszkiewicz, V. Domukhovski, S. Mickievicius, R.L. Johnson, S. Thiess, 
W. Drube, Plakat II 
 

[9] International Nanomeasurement Conference 2010 (Cracow, Poland, June 3-4, 2010) 
“Electrospun ZnO nanofibers – characterization and application”,  
A. Baranowska - Korczyc, K. Fronc, B. Sikora, A. Reszka, K. Sobczak, I. Fijałkowska, 
P. Dziawa, J. Bujak, M. Aleszkiewicz, K. Gas, W. Zaleszczyk, Ł. Kłopotowski, 
K. Dybko, W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B.J. Kowalski, D. Elbaum, Plakat I 
 

“Synthesis and properties of ZnO and ZnMgO nanofibers obtained by 
electrospinning”, 
J. Bujak, A. Baranowska - Korczyc, K. Fronc, B. Sikora, A. Reszka, B.J. Kowalski, 
K. Gas, W. Zaleszczyk, I. Fijałkowska, D. Elbaum, Plakat II 
 

[10] XXXIX International School and Conference on the Physics of Semiconductors 
“Jaszowiec” 2010, (Krynica-Zdrój, Poland, June 19–24, 2010)  
“Structure and properties of electrospun ZnO nanofibers”,  
A. Baranowska - Korczyc, K. Fronc, A. Reszka, B. Sikora, K. Sobczak, P. Dziawa, 
J. Bujak, M. Aleszkiewicz, K. Gas, W. Zaleszczyk, Ł. Kłopotowski, K. Dybko, 
W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B.J. Kowalski, D. Elbaum, Plakat I 
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“Photoemission study of Pb1-xCdxTe solid solutions”, 
M. A. Pietrzyk, K. Gas, A. Szczerbakow, W. Szuszkiewicz, P. Dziawa, B.A. Orłowski, 
B.J. Kowalski, R.L. Johnson, Plakat II 
 

“Photoemission studies of nanostructure buried layer”,  
B. A. Orłowski, J. B. Pelka, P. Dziawa, K. Gas, S. Mickievicius, M. Szot, 
V. Domukhovski, B. J. Kowalski, M. Pietrzyk, A. Reszka, S. Thiess, W. Drube, Plakat 
III 
 

[11] 37th International Conference on Vacuum UltraViolet and X-ray Physics, 
(Vancouver, Canada, July 11-16, 2010) 
“Photoemission spectra of frozen rock salt Pb1-xCdxTe crystal”,  
B. A. Orłowski, A. Szczerbakow, B. J. Kowalski, M. A. Pietrzyk, K. Gas, M. Szot, 
W. Szuszkiewicz, V. Domukhovski, S. Mickievicius, R. L. Johnson, S. Thiess, 
W. Drube, Plakat 
 

[12] ”Jaszowiec 2011” International School and Conference on Physics of 
Semiconductors (Krynica-Zdrój, Poland, June 25 – July 1, 2011) 
„Electronic structure of CdTe/PbEuTe/CdTe”,  
B.A. Orłowski, P. Dziawa, A. Reszka, K. Gas, S. Mickievicius, S. Thiess, W. Drube, 
Plakat 
 

[13] 3rd Intenational Conference HighMatTech (Kiev, Ukraine, October 3-7, 2011) 
“Thermal oxidation of MBE-grown ZnTe and ZnTe/Zn nanowires as a method to 
obtain ZnO-containing nanotubes”,  
K. Gas, E. Dynowska, E. Janik, A. Kamińska, S. Kret, J.F. Morhange, I. Pasternak, 
M. Wiater, W. Zaleszczyk, R. Hołyst, E. Kamińska, T. Wojtowicz, W. Szuszkiewicz, 
Prezentacja ustna 
 

[14] 11th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural 
Science 2012 (Kraków-Tyniec, May 20-25, 2012)  
“Photoemission binding energy local change caused by crystalline local structure”,  
B. A. Orlowski, A. Szczerbakow, P. Dziawa, K. Gas, A. Reszka, S. Thiess, W. Drube, 
Plakat 
 

[15] 2013 European XFEL Users' Meeting and Satellite Meetings (Hamburg, Germany 
January 23-25, 2013)  
“Influence of annealing on the electronic structure of ZnO bulk crystals  
– a photoemission and luminescence study”,  
A. Reszka, K. Gas, P. Skupiński, K. Grasza, W. Szuszkiewicz , A. Mycielski, A. 
Suchocki, B. J. Kowalski, B. A. Orlowski, Plakat 
 

[16] Symposium on nanostructured materials - NANO 2013”, (Rzeszów, May, 21-22, 
2013)  
“Raman scattering as a tool to characterize crystals, thin layers, and low-dimensional 
structures containing transition metal impurities”,  
W. Szuszkiewicz, M. Jouanne, J.F. Morhange, M. Kanehisa, E. Dynowska, K. Gas, E. 
Janik, G. Karczewsk, R. Kuna, J. Sadowski, T. Wojtowicz, Referat zaproszony 
 

[17] Nordic Physics Days (June 12-14, 2013 
“Molecular beam epitaxy grown Mn-doped GaAs nanowires for spintronics”, 
J. Sadowski, A. Sisys, S. Carlson, J.Z. Domagała, T. Wojciechowski, A. Reszka, 
B. Kowalski, K. Gas, W. Szuszkiewicz, A. Kovacs, T. Kasama, Prezentacja ustna 
 

[18] 42nd “Jaszowiec” 2012 International School and Conference on Physics of 
Semiconductors (Wisła, Poland, June 22 – June 26, 2013)  
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“Optical properties of bulk ZnO single crystals grown by chemical processes”, 
A. Reszka, K. P. Korona, K. Gas, P. Skupinski, W. Zaleszczyk, W. Szuszkiewicz,  

K. Grasza, B. J. Kowalski, Plakat I 
 

 “LA-TO phonon coupling in metastable (Pb,Cd)Te single crystal: step forward to 
understand high thermoelectric efficiency of (Pb,Mn)Te”,  
W. Szuszkiewicz, K. Gas, R. Kuna, P. Baroni, S. Petit, R. Minikayev, A. Szczerbakow, 
Plakat II 
 

“Raman scattering as a tool to study structural changes induced in silicon wafers by 
intense femtosecond X-ray free-electron laser pulses”,  
W. Szuszkiewicz, K. Gas, R. Sobierajski, D. Klinger, J. B. Pełka, M. Klepka, 
P. Dłużewski, P. Jarocki, A. Kamińska, T. Balcer, J. Chalupský, J. Gaudin, V. Hájková, 
T. Burian, A. J. Gleeson, L. Juha, H. Sinn, K. Tiedtke, S. Toleikis, L. Vyšin, Plakat III 
 

“Shifts of Electron Binding Energies Caused by Local Lattice Structure in  
Pb1-xCdxTe”,  
B. A. Orlowski A. Szczerbakow, P. Dziawa, K. Gas, A. Reszka, B. J. Kowalski,  
S. Thiess, W. Drube, Plakat IV 
 

[19] 20th International Conference on Electronic Properties of  
Two-Dimensional Systems (EP2DS-20) (Wrocław, Poland, July 1-5, 2013)  
“Selected physical properties of auto-catalytic GaAs:Mn nanowires grown by 
molecular beam epitaxy on silicon substrates”,  
K. Gas, J. Sadowski, J.F. Morhange, A. Siusys,W. Zaleszczyk, T. Wojciechowski,  
T. Kasama, A. Altintaş, H. Q. Xu, W. Szuszkiewicz, Plakat 
 

Prace przyjęte do prezentacji 
 

[20] International Conference on Defects in Semiconductors 2013 (Bologna, Italy, July 
21-26, 2013)  
“Influence of annealing atmosphere on native point defects in reddish ZnO single 
crystals”,  
A. Reszka, K. Gas, P. Skupiński, K. Grasza, K. P. Korona, A. Wierzbicka, 
M. A. Pietrzyk, K. Izdebska, A. Mycielski, A. Suchocki, B. J. Kowalski, 27th Plakat 
 

[21] 17th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy (ICCGE-17 
Conference) (Warszawa, Poland, August 11 - 16, 2013)  
“Optical Characterisation of Bulk ZnO Crystals Grown by CVT”,  
K. Korona, K. Gas, A. Reszka, P. Skupinski, K. Grasza, B. J. Kowalski, A. Kamińska, 
Prezentacja ustna 
 

“X-ray diffraction studies of (Pb,Cd)Te solid solution – possible new material for 
thermoelectric applications”,  
R. Minikayev, E. Dynowska, K. Gas, R. Kuna, A. Szczerbakow, W. Szuszkiewicz, 
A. Bell, P. Baroni, S. Petit, Plakat 
 

[22] 2nd International Summer School for young scientists NANOTECHNOLOGY: 
from fundamental research to innovations (NANO - 2013) (Bukovel, Ukraine, August 
25 -September 1, 2013)  
“Raman scattering on semiconductor crystals and structures containing DMS or 
transition metals”,  
W. Szuszkiewicz, K. Gas, R. Kuna, M. Jouanne, J.F. Morhange, M. Kanehisa, Referat 
zaproszony 
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Wygłoszone seminaria 
 

[1] „Jednowymiarowe struktury półprzewodnikowe na bazie ZnO”, Seminarium ON1, 
Instytut Fizyki PAN, 2009 

[2] „Nanodruty półprzewodnikowe na bazie ZnO”, Seminarium ON1, Instytut Fizyki 
PAN, 2010 

[3] „Utlenianie nanodrutów ZnTe i ZnMnTe jako metoda otrzymywania 
kwazijednowymiarowych struktur typu rdzeń-powłoka zawierających ZnO i nanorurek 
ZnO”, Sesja sprawozdawcza dotycząca zadań badawczych realizowanych przez IF PAN 
w ramach projektu kluczowego pt. „Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do 
zastosowań w biologii i medycynie. Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń 
diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe", 2010 

[4] „Nanodruty półprzewodnikowe na bazie ZnO” Sympozjum Doktoranckie Instytutu 
Fizyki PAN, Mądralin, 2011  

[5] "Badanie dyspersji fononów w ZnO" Seminarium ON1, Instytut Fizyki PAN, 2011 

[6] „Spektroskopia ramanowska zmian strukturalnych w nanodrutach 
półprzewodnikowych na bazie ZnTe” Seminarium ON1, Instytut Fizyki PAN, 2012 

 

Udział w projektach badawczych 
 

[1] Projekt nr. 9981 "Optical phonon dispersion in ZnO" (2011) realizowany w 
Laboratoire Léon Brillouin w Saclay we Francji metodą rozpraszania neutronów; 
kierownik. 

[2] Projekt POLONIUM pt. "Własności strukturalne i dynamika sieci nanodrutów 
półprzewodnikowych" (2010-2011); wykonawca. 

[3] Projekt Nr. POIG.01.01.02-00-008/08 pod nazwą „Kwantowe Nanostruktury 
Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie – Rozwój i Komercjalizacja 
Nowej Generacji Urządzeń Diagnostyki Molekularnej Opartych o Nowe Polskie 
Przyrządy Półprzewodnikowe" (2008-2013); wykonawca. 

[4] Projekt nr. 11047 "Temperature dependence of acoustic phonon dispersion in ZnO" 
(2012) realizowany w Laboratoire Léon Brillouin w Saclay we Francji; kierownik. 

[5] Projekt badawczy 2011/03/B/ST3/02664 pt. "Nowa metoda wyznaczania całki 
wymiany dla rozcieńczonego półprzewodnika magnetycznego - przypadek pary jonów 
Co2+ w ZnO", Instytut Fizyki PAN; wykonawca. 

[6] Udział w 6 projektach badawczych dotyczących badań właściwości fizycznych ciał 
stałych przy wykorzystaniu promieniowania synchrotronowego (Hasylab at DESY, 
Hamburg Niemcy) (2009 – 2013); wykonawca. 

[7] Projekt dotyczący badania dyspersji fononów w (Pb,Cd)Te (2012) realizowany w 
Laboratoire Léon Brillouin w Saclay we Francji; wykonawca.  

[8] Projekt 11537 "Temperature dependence of acoustic phonon dispersion in ZnO" 
został przyjęty do realizacji w 2013 r. w Laboratoire Léon Brillouin w Saclay we 
Francji; kierownik. 
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Nagrody i wyróżnienia 
 

 Uzyskanie stypendium oraz wsparcia towarzyszącego w ramach projektu 
systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy 
wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów.  

 Nagroda za najlepszą prezentację plakatową uzyskana w trakcie 
Międzynarodowej Konferencji Oxide Materials for Electronic Engineering 
OMEE-2012 (3-7 września, Lwów, Ukraina) za pracę:  

“ZnTe nanowires overgrown by atomic layer deposited (Zn,Co) oxides: Raman 
scattering studies” K. Gas, E. Dynowska, M. Łukasiewicz, M. Wiater, 
B.S. Witkowski, E. Guziewicz, M. Godlewski, A. Kamińska, R. Hołyst, 
T. Wojtowicz, W. Szuszkiewicz. 
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