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Abstrakt 

 

Badania póùprzewodnikowych próbek ZnO za pomoc¹ elektronowego rezonansu spinowego 

(ESR) pozwoliùy na wyznaczenie kilku unikalnych wielko�ci dotycz¹cych dynamiki elektronów 

�masy efektywnej� oraz na obserwacjê pewnych nowych efektów. Z zawê¿enia ruchowego 

wyznaczono pole spinowo-orbitalne (pole Rashby) oraz czêsto�ci pobudzenia elektronów ze 

stanów donorowych do pasma przewodnictwa.  

Analiza zawê¿enia linii ESR w zakresie hoppingowym pozwoliùa odró¿niã efekt zawê¿enia 

wymiennego od specyficznego zawê¿enia ruchowego. Oddziaùywanie wymiany, wystêpuj¹ce w 

próbkach o wysokiej koncentracji donorów, prowadzi do kolektywnych przeskoków quasi 

cz¹stek, podobnych to mechanizmu hoppingu skorelowanego. Natomiast specyficzn¹ cech¹ 

hoppingu w próbkach sùabo domieszkowanych jest niejednolity czas hoppingowy � czêsto�ã 

przeskoku elektronów wykùadniczo zale¿y od gùêboko�ci konkretnego stanu donorowego. W 

konsekwencji, zarówno czêsto�ã zawê¿enia jak i czêsto�ã podùu¿nej relaksacji spinowej ró¿ni¹ 

siê o rzêdy wielko�ci w zale¿no�ci od amplitudy fluktuacji potencjaùu poszczególnych 

donorów. 

Spektakularne s¹ wyniki badañ dla próbek ZnO o bardzo maùej koncentracji donorów.  

Daleko - zasiêgowe fluktuacje potencjaùu powoduj¹, ¿e objêto�ã krysztaùu jest niejednorodna - 

oprócz obszarów izoluj¹cych, w których elektrony okupuj¹ sùabo sprzê¿one stany donorowe, 

pojawiaj¹ siê obszary metaliczne wypeùnione elektronami przewodnictwa. Oba typy stanów 

elektronowych charakteryzuj¹ siê nieco innymi liniami rezonansowymi. W szczególno�ci linia 

ESR elektronów przewodnictwa ma charakter czysto dyspersyjny, typowy dla ESR 

pobudzanego pr¹dem elektrycznym. Jest to pierwszy przypadek obserwacji takiego widma 

(spinowo zale¿nego ciepùa Joula) w krysztaùach objêto�ciowych. 
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Rozdziaù 1  Wstêp 

Tlenek cynku jest unikalnym materiaùem, który wykazuje zarówno wùasno�ci 
póùprzewodnikowe jak i piezoelektryczne. Na przestrzeni ostatnich lat mo¿na zaobserwowaã 
wyraêny wzrost zainteresowania tym materiaùem. Wi¹¿e siê to z jego atrakcyjnymi 
wùasno�ciami fizykochemicznymi, które pozwalaj¹ na wykorzystanie go, w tzw. 
póùprzezroczystej elektronice. Obecne badania s¹ w oczywisty sposób kontynuacj¹ naukow¹ 
przeszùych lat. Pierwsze prace dotycz¹ce poznania wùasno�ci tego materiaùu, prowadzone byùy 
ju¿ w roku 1930. W dalszym ci¹gu pozostaj¹ jednak wci¹¿ otwarte tematy, które wymagaj¹ 
gùêbszego poznania. Jednym z takich zagadnieñ jest wyja�nienie êródùa donorów w nie 
domieszkowanych krysztaùach. Pomimo i¿ temat ten, byù ju¿ niejednokrotnie badany przy 
u¿yciu wielu metod pomiarowych, jednak w dalszym ci¹gu wywoùuje on burzliwe dyskusje 
�wiata naukowego. Jedn¹ z technik pomiarowych dostarczaj¹cych istotnych informacji o 
naturze materiaùu jest elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR). Pierwsze wyniki 
pomiarów EPR dotycz¹cych donorów w ZnO pochodz¹ z roku 1961, kiedy to J. Schneider i  
A. Räuber [1] zaobserwowali fotoczuùy sygnaù o 96.1g . Zagadnienie rezonansu spinowego 
elektronów donorowych w tlenku cynku równie¿ w latach póêniejszych wielokrotnie 
przewijaùo siê przez ró¿ne dane literaturowe, jednak w dalszym ci¹gu dostarcza ono nie do 
koñca spójnych informacji. Je�li jednak bierzemy pod uwagê mo¿liwo�ã zastosowania w 
szerszym stopniu tego materiaùu w elektronice czy te¿ interdyscyplinarnej dziedzinie badañ, 
jak¹ jest spintronika, niezbêdna staje siê dokùadna znajomo�ã wszystkich jego wùasno�ci. 
 
Przedmiotem niniejszej rozprawy doktorskiej jest szczegóùowa analiza widma rezonansu 
spinowego pochodz¹cego od elektronów masy efektywnej w objêto�ciowych krysztaùach 
tlenku cynku. Jako ¿e technika EPR jest jedn¹ z gùównych metod pozwalaj¹cych na badanie 
wùasno�ci dynamiki spinów, to szczegóùowa analiza mechanizmów relaksacji spinowej w 
badanych krysztaùach pozwala wyznaczyã: dynamikê hoppingu, czêsto�ã jonizacji donorów, 
czy nawet przekrój czynny na ich wychwyt. Praca ta dostarcza caùkiem nowych informacji z 
zakresu mechanizmu zawê¿ania linii rezonansowej, który postrzegany dotychczas jako 
konsekwencja tylko jednego procesu zostaù przypisany a¿ trzem odrêbnym zjawiskom: 
hoppingowi, oddziaùywaniu wymiennemu, oraz jonizacji donorów. W rozprawie wykazano, 
i¿ przeskoki do pasma przewodnictwa dodatkowo zawê¿aj¹ liniê, w odró¿nieniu do innych 
prac, które zanik amplitudy interpretuj¹ jako jonizacjê donorów [2]. Szczegóùowa analiza 
ka¿dego z wy¿ej wymienionych procesów oraz ich wpùywu na ksztaùt oraz szeroko�ã linii 
pozwoliùa równie¿ na sklasyfikowanie próbek ze wzglêdu na ich charakter. Na podstawie 
anizotropii poùo¿enia linii rezonansowej oszacowano górn¹ granicê oddziaùywania spin 
orbitalnego, która w badanych krysztaùach szacuje siê na G200 . Niniejsza rozprawa raportuje 
równie¿ o nowym zjawisku w ZnO polegaj¹cym na pobudzaniu przej�ã spinowych pr¹dem 
elektrycznym. Cech¹ charakterystyczn¹ takiego widma jest silna zale¿no�ã pomiêdzy 
amplitud¹ obserwowanej linii, a orientacj¹ próbki we wnêce mikrofalowej. Dowodem na 
poprawn¹ interpretacjê obserwowanego zjawiska jest obecno�ã skùadowej dyspersyjnej w 
widmie absorpcji mikrofalowej. Ten rodzaj sygnaùu w krysztaùach tlenku cynku nie byù 
dotychczas opisywany w literaturze. 
 
Struktura rozprawy 
Praca skùada siê z siedmiu gùównych rozdziaùów, z których dwa pierwsze maj¹ charakter 
wstêpu literaturowego, natomiast piêã koñcowych po�wiêconych jest omówieniu oraz 
interpretacji uzyskanych wyników eksperymentalnych: 
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 W Rozdziale 2 omówiono podstawowe wùasno�ci objêto�ciowych krysztaùów tlenku 
cynku, takie jak budowa krystalograficzna i struktura elektronowa. Pokrótce 
scharakteryzowano równie¿ proces ich wzrostu metod¹ transportu chemicznego. Na 
koniec opisano, jaki wpùyw na kolor oraz oporno�ã próbek wywiera wygrzewanie ich 
w tlenie.  

 Rozdziaù 3 jest krótkim wprowadzeniem czytelnika w zagadnienie zjawiska rezonansu 
spinowego opisanego od strony kwantowej oraz klasycznej. Omówiono równie¿ 
podstawowe parametry pojedynczej linii rezonansowej takie jak: ksztaùt, poùo¿enie, 
oraz szeroko�ã, a tak¿e pokrótce zaprezentowano metody ich analizy 

 Rozdziaù 4 jest niejako wprowadzeniem do czê�ci eksperymentalnej i podaje 
podstawowe informacje dotycz¹ce rezonansu spinowego donorów w badanych 
krysztaùach tlenku cynku, takie jak: obserwowane ksztaùty, szeroko�ci, poùo¿enia linii. 
Jest tu poruszony równie¿ temat obecno�ci pola Rashby oraz wynikaj¹cej z niej 
anizotropii g-czynnika. Na podstawie informacji dotycz¹cych szeroko�ci linii EPR 
oraz sposobu jej nasycania siê wyznaczono charakterystyczne czasy relaksacji 
spinowej podùu¿nej i poprzecznej. 

 W rozdziale 5 zaprezentowano bardzo obszern¹ oraz szczegóùow¹ analizê dotycz¹c¹ 
mechanizmów wywoùuj¹cych zawê¿anie siê linii rezonansu spinowego w tlenku 
cynku, oraz jaki wpùyw wywieraj¹ one na ksztaùt obserwowanego widma. Rozdziaù 
ten dostarcza informacji o warto�ci amplitudy fluktuacji pól efektywnych ( 2 ) w 
badanych próbkach. Znajomo�ã 2  jest niezwykle przydatna, poniewa¿ daje 
mo¿liwo�ã ùatwego wyznaczania czêsto�ci modulacji, jaka odpowiada zmierzonym 
szeroko�ciom linii. Ponadto szczegóùowo omówiono naturê zawê¿enia linii wywoùan¹ 
wymian¹, hoppingiem, oraz jonizacj¹ donora. Dokonano równie¿ klasyfikacji 
badanych próbek ze wzglêdu na ich charakter na metaliczne oraz izoluj¹ce. W 
Rozdziale 5 mo¿na znaleêã równie¿ informacje dotycz¹ce warto�ci przekroju 
czynnego na wychwyt elektronów donorowych. 

 W Rozdziale 6 omówiono natomiast zjawisko indukowanego pr¹dem rezonansu 
spinowego w ZnO. Zaprezentowano tu reguùy wyboru, jakie musza byã speùnione by 
mo¿liwa byùa obserwacja takiego sygnaùu we wnêce mikrofalowej typu TE102. Dla 
tego typu sygnaùu w ZnO szczegóùowo opisano takie parametry widma jak amplituda 
oraz ksztaùt. 

 Rozdziaù 7 po�wiecono omówieniu klasy krysztaùów charakteryzuj¹cych siê wyraên¹ 
niejednorodno�ci¹ swojej struktury. Konsekwencj¹ tego jest mo¿liwo�ã obserwowania 
podczas jednego pomiaru zarówno stanów izoluj¹cych jak i metalicznych. 

 Rozdziaù 8 dotyczy zagadkowego zjawiska poszerzania siê widma EPR w wysokich 
temperaturach, które jest wspólnym efektem dla wszystkich próbek, niezale¿nie od ich 
charakteru. Niestety zagadnienie to nie jest do koñca jasne. W zwi¹zku z powy¿szym 
zaprezentowano jedynie prost¹ hipotezê interpretuj¹c¹ je nie zagùêbiaj¹c siê w 
szczegóùy wymagaj¹ce dokùadniejszego zbadania tematu. 
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Rozdziaù 2  Tlenek cynku 

2.1 Zastosowanie 
Tlenek cynku (ZnO) nie jest materiaùem nowym, a jego wùasno�ci wykorzystywali przy 
produkcji leków ju¿ staro¿ytni Egipcjanie i Chiñczycy. W dziewiêtnastowiecznej Europie byù 
on gùównie u¿ywany do produkcji farb olejnych. Obecnie materiaù ten znajduje znacz¹ce 
miejsce na rynku przemysùowym i jest intensywnie wykorzystywany w przemy�le gumowym 
i betoniarskim. Jest on istotnym dodatkiem do gumy opon samochodowych, a tak¿e 
pozytywnie wpùywa na procesy wulkanizacyjne. Wykazano, ¿e dodatek ZnO pozytywnie 
wpùywa na rozpraszanie siê ciepùa produkowanego w oponie samochodowej podczas jej 
poruszania siê po asfalcie. Je�li chodzi natomiast o przemysù betoniarski to domieszka tlenku 
cynku zwiêksza odporno�ã betonu na niszcz¹ce wùasno�ci wody. Inne istotne zastosowania 
ZnO dotycz¹ przemysùu farmaceutycznego i kosmetycznego. Obecnie jest on niezbêdnym 
skùadnikiem wszystkich kremów do opalania, dziaùaj¹c jako substancja blokuj¹ca 
promieniowanie UV. Czêsto jest tak¿e wykorzystywany w celu konserwowania ¿ywno�ci 
zarówno dla ludzi jak i zwierz¹t hodowlanych. 

Pomimo i¿ zwi¹zek ten znany byù �wiatu ju¿ od tak dawna, to dopiero w latach 
czterdziestych dwudziestego wieku zostaùy opisane jego podstawowe wùasno�ci takie jak: 
parametry sieci [ 3 ] (1935r.), wùasno�ci optyczne [ 4 ] (1954r.), czy te¿ charakterystyka 
wùasno�ci oscylacyjnych przeprowadzona przy pomocy rozpraszania Ramana [5] (1970r.). 
Apogeum tych badañ przypada na przeùom lat 70-tych i 80-tych. Potem nast¹più stopniowy 
spadek zainteresowania tlenkiem cynku, gùównie ze wzglêdu na fakt, ¿e nie powiodùy siê 
próby domieszkowania go na typ p, a co za tym idzie niemo¿liwe wydawaùo siê 
wykorzystanie go w optoelektronice. Nie bez znaczenia byù te¿ fakt, ¿e oczy �wiata zwróciùy 
siê w stronê obni¿ania wymiarowo�ci wytwarzanych struktur. Zaczêto, wiêc prowadziã 
intensywne badania nad otrzymywaniem studni kwantowych, które w tamtych czasach byùy 
niemal wyù¹cznie z materiaùów z grupy III-V (GaAs/Al1-xGaxAs). Je�li chodzi natomiast o 
ZnO, to gùówny nacisk byù kùadziony na badania zwi¹zane z: rozwojem ró¿nych technik 
wzrostu krysztaùów objêto�ciowych, domieszkowaniem, transportem, ustaleniem struktury 
pasmowej, ekscytonami, czy zastosowaniem w laserach. 

Ponowny wzrost zainteresowania �rodowiska naukowego tym materiaùem, w celu 
szerszego wykorzystania go w elektronice, nast¹più w poùowie lat 90-tych. Staùo siê to za 
spraw¹ rozwoju techniki wzrostu cienkich warstw, a co siê z tym wi¹¿e, mo¿liwo�ci¹ 
wytwarzania niskowymiarowych struktur tlenku cynku [6] takich jak: studnie kwantowe, 
nanodruty, czy te¿ kropki kwantowe. Dziêki temu pojawiùy siê nowe mo¿liwo�ci jego 
zastosowania na przykùad w ogniwach sùonecznych, czujnikach [6] czy te¿ ró¿nego rodzaju 
ukùadach pamiêci ze zù¹czami hybrydowymi. 

Ze wzglêdu na unikalne wùasno�ci tego póùprzewodnika, takie jak: dobre 
przewodnictwo, szeroka przerwa energetyczna, du¿a energia wi¹zania ekscytonowego, jak 
równie¿ stosunkowo niska temperatura wytwarzania, ZnO obecnie w szerokim zakresie 
wykorzystuje siê w elektronice. Jest on stosowany miêdzy innymi w produkcji warystorów 
tlenkowych [ 7 ], które umo¿liwiaj¹ ograniczanie napiêcia. Poniewa¿ na elektryczne 
przewodnictwo powierzchniowe tlenku cynku mog¹ w istotny sposób wpùywaã ró¿ne gazy, 
materiaù ten ma równie¿ zastosowanie jako czujnik gazowy [8]. Wi¹¿e siê to gùównie z 
obecno�ci¹ na powierzchni ZnO luk tlenowych, które w istotny sposób wpùywaj¹ na jego 
wùasno�ci elektryczne. 

Ze wzglêdu na fakt, i¿ ZnO ma szerok¹ przerwê energetyczn¹, to przepuszcza on 
widzialn¹ czê�ã promieniowania elektromagnetycznego. Z tego powodu silnie 
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domieszkowany na typ n, przy u¿yciu Al., Ga, In, mo¿e byã wykorzystywany do produkcji 
przezroczystego wysokoprzewodzacego tlenku [ 9 , 10 , 11 ] (TCO- transparent conducting 
oxide). Nale¿y tu podkre�liã, ¿e zastosowanie Zn oraz Al jest znacznie tañsze, a jednocze�nie 
pierwiastki te s¹ znacznie mniej truj¹ce w porównaniu do ju¿ wcze�niej u¿ywanego cienkiego 
tlenku indowego (ITO- indium-tin oxide). ZnO mo¿e byã równie¿ wykorzystywany do 
wytwarzania przezroczystego cienkowarstwowego tranzystora (TTFT- transparent thin-film). 
W niektórych przypadkach nie jest potrzebne nawet stosowanie zù¹czy typu p-n [12, 13]. Jako 
kanaù przewodz¹cy mog¹ byã wykorzystywane na przykùad nanodruty ZnO [14]. Obecne 
badania pozwalaj¹ równie¿ wi¹zaã nadzieje z wykorzystaniem tlenku cynku w szybko 
rozwijaj¹cej siê dziedzinie optoelektroniki w zakresie �wiatùa UV i niebieskiego. Materiaù ten 
mógùby na tym polu zast¹piã zacznie dro¿szy w produkcji azotek galu. Równocze�nie 
prowadzone s¹ równie¿ prace zwi¹zane z zastosowaniem ZnO do produkcji diod laserowych 
oraz diod emituj¹cych �wiatùo (LD-laser diode, LED- light emitting diode) [15]. 

Przedstawione powy¿ej mo¿liwo�ci zastosowañ tlenku cynku w zwiêzùy sposób 
pokazuj¹ jedynie namiastkê tego, co wyznacza obecne kierunki badañ naukowych 
zwi¹zanych z tym póùprzewodnikiem. Nale¿y te¿ oczekiwaã, ¿e unikalne wùasno�ci, jak 
równie¿ mo¿liwo�ã wytwarzania coraz to nowych rodzajów struktur w skali ,,nano�, pozwoli 
znaleêã dla niego nowe zastosowania w dziedzinach, nad którymi obecnie nie s¹ prowadzone 
jeszcze prace. 

2.2 Budowa krystalograficzna 
ZnO jest zwi¹zkiem nieorganicznym, który mo¿e krystalizowaã w trzech strukturach 
krystalicznych: wurcytu, blendy cynkowej (poprzez wymuszony wzrost na podùo¿ach 
kubicznych), oraz soli kuchennej (w warunkach stosunkowo wysokiego ci�nienia rzêdu 

GPa10  [16]). W mojej pracy badaùam tylko krysztaùy o strukturze wurcytu, dlatego te¿ w 
dalszej czê�ci tego rozdziaùu bêdê omawiaùa jedynie ten rodzaju struktury. 

Sieã krystaliczna typu wurcytu jest najbardziej trwaùa, z tego te¿ wzglêdu wystêpuj¹cy 
w naturze tlenek cynku przybiera t¹ wùa�nie formê krystaliczn¹. Wurcyt nale¿y do grupy 
przestrzennej 4

6vC  w notacji Schoenflies�a, a wiêc jest struktur¹ heksagonaln¹ o najgêstszym 
upakowaniu z baz¹ dwuatomowa. Oznacza to, ¿e skùada siê ona z dwóch przenikaj¹cych siê 
podsieci typu hcp (hexagonal closed-packed), przesuniêtych wzglêdem siebie wzdùu¿ osi c� . 
Ka¿da z sieci zawiera tylko jeden typ atomów, a parametry jej komórki elementarnej speùniaj¹ 
warunek cba   oraz  90 ,  120 . 

Na Rys. 2.1a przedstawiono schematycznie pojedyncz¹ strukturê typu hcp. 
Zaznaczono tam parametry sieci a  i c , a ci¹gù¹ lini¹ oznaczono komórkê elementarn¹. 
Atomy pierwszej warstwy s¹ tu uùo¿one tak, ¿e stykaj¹ siê z sze�cioma pozostaùymi. 
Natomiast druga warstwa atomów uùo¿ona jest w taki sposób, ¿e dotykaj¹ siê z trzema 
atomami warstwy górnej. Stosunek ac /  w przypadku heksagonalnego najgêstszego 
upakowania wynosi 1.633 [17]. Je�li chodzi o krysztaùy rzeczywiste, to nastêpuj¹ pewne 
odstêpstwa od tej warto�ci. I tak dla wurcytowego tlenku cynku parametry sieci wynosz¹: 

0001.02498.3 a Å, 0001.02066.5 c Å [18], zatem stosunek ac /  wynosi odpowiednio 
602.1 . Schemat wurcytowej ZnO przedstawiono na Rys. 2.1b. Ýóùte kule reprezentuj¹ tu 

atomy tlenu, natomiast szare - atomy cynku. £atwo mo¿na zauwa¿yã, ¿e ka¿dy atom ma 
czterech najbli¿szych s¹siadów, a pojedyncza komórka elementarna zwiera dwa atomy Zn 
oraz dwa atomy O. 

Jak w wiêkszo�ci materiaùów z grupy II-VI, wi¹zania w ZnO s¹ silnie jonowe. Jony Zn 
i O tworz¹ podsieã kationowo anionow¹ o liczbie koordynacyjnej równej 4 . Oznacza to, ¿e 
ka¿dy anion jest otoczony przez 4  kationy znajduj¹ce siê w naro¿nikach tetraedru. Taki 
tetraedralny ukùad wêzùów sieci jest typowy dla kowalencyjnego wi¹zania z hybrydyzacj¹ 
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typu 3sp . Jednak w przypadku ZnO kowalencyjno�ã jest dodatkowo obarczona siln¹ 
jonowo�ci¹. Powoduje to wytworzenie siê na pùaszczyznach cynkowej oraz tlenowej 
odpowiednio dodatniego i ujemnego ùadunku. Wùa�ciwo�ci te wpùywaj¹ na pojawienie siê 
wewn¹trz krysztaùu pola elektrycznego ( cE


). Poruszaj¹ce siê w krysztale elektrony, 

odczuwaj¹c wpùyw pola cE


, przyczyniaj¹ siê do pojawienia siê zjawiska piezoelektryczno�ci. 
Polega ono na powstawaniu na przeciwlegùych �cianach krysztaùu ùadunków elektrycznych 
przeciwnego znaku w wyniku deformacji krysztaùu. Tlenek cynku jest, zatem nie tylko 
póùprzewodnikiem, ale równie¿ krysztaùem piezoelektrycznym z najwy¿szym w�ród 

póùprzewodników wspóùczynnikiem piezoelektrycznym równym 
2

2.1
m
C

. 

 
(a) 

 
(b) 

Rys. 2.1(a) Pojedyncza struktura heksagonalna o najgêstszym upakowaniu. Symbolami a i c 
oznaczono parametry sieciowe (b) Struktura wurcytowego ZnO. Ýóùte kule reprezentuj¹ 
atomy tlenu, natomiast szare atomy cynku. Lini¹ ci¹gù¹ zaznaczono komórkê elementarn¹. 
 
Istotn¹ cech¹ ZnO jest symetria wykazuj¹ca brak równowa¿no�ci zwrotu osi heksagonalnej, 
tzn. cc ��  . Dziêki temu wewn¹trz krysztaùu nawet bez wpùywu zewnêtrznego pola 
magnetycznego obserwuje siê rozszczepienie spinowe Rashby. 

2.3 Struktura elektronowa 
W póùprzewodnikach z grupy II-VI, do których nale¿y tlenek cynku, elektrony 2s  z 
zewnêtrznych orbitali atomowych grupy II oraz elektrony 42 ps  pochodz¹ce od atomów grupy 
VI przegrupowuj¹ siê w taki sposób, ¿e zaczynaj¹ tworzyã wspólne orbitale typu 3sp . W 
takim ukùadzie dwa s¹siednie atomy uwspólniaj¹ dwa elektrony tworz¹c wi¹zanie 
tetraedryczne z o�mioma elektronami na zewnêtrznym orbitalu. Ta konfiguracja prowadzi do 
powstania bardzo stabilnego zwi¹zku, z silnie kowalencyjnym wi¹zaniem. W przypadku ZnO 
typ wi¹zania ma tylko czê�ciowo charakter kowalencyjny ze wzglêdu na du¿¹ ró¿nice 
elektroujemno�ci, jaka wystêpuje pomiêdzy atomami tworz¹cymi to wi¹zanie. W 
konsekwencji czego, ksztaùtuje siê wi¹zanie o charakterze jonowym, w którym wiêksza 
gêsto�ã rozkùadu ùadunków znajduje siê w pobli¿u atomu o wiêkszej elektroujemno�ci, czyli 

a 

a 

b 
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tlenu. Taki typ wi¹zania z góry narzuca strukturê krystalograficzn¹ typu wurcytu, która jest 
jedyn¹ obserwowan¹ w naturze form¹ tlenku cynku. 

Podstawow¹ wùasno�ci¹ ka¿dego krysztaùu wurcytowego jest fakt, i¿, ekstrema pasm, 
walencyjnego i przewodnictwa, le¿¹ dokùadnie w punkcie  , a wiêc w �rodku strefy 

Brillouina ( 0k


). Zatem tworz¹ prost¹ przerwê energetyczn¹. Na Rys. 2.2 schematycznie 
przedstawiono strukturê elektronow¹ wurcytu w pobli¿u punktu  . 

 

Rys. 2.2 Struktura pasm elektronowych wurcytu w pobli¿u punktu  . Na rysunku zaznaczono 
pasmo przewodnictwa oraz rozszczepione oddziaùywaniem spinowo-orbitalnym ( SO ) i 
oddziaùywaniem pola krystalicznego ( CR ) pasmo walencyjne. 

 
Analogicznie do wùasno�ci swobodnego elektronu, energia jest w tym obszarze 

proporcjonalna do 2k


. Pasmu przewodnictwa odpowiada reprezentacja c7 , wywodz¹ca siê z 

c1 . Natomiast pasmo walencyjne, któremu odpowiada reprezentacja v15  jest trzykrotnie 

zdegenerowane ze wzglêdu na wpùyw wewnêtrznego pola krystalicznego CR , oraz 

oddziaùywania spinowo-orbitalnego SO . Powstaùe w ten sposób podpasama nazywane s¹: 
dziur¹ ciê¿k¹ ( Av 9 ), dziur¹ lekk¹ ( Bv 7 ), oraz dziur¹ pola krystalicznego ( Cv 7 ). W 

typowym póùprzewodniku o strukturze wurcytu rozszczepienie wywoùane polem  
spinowo-orbitalnym jest wiêksze ni¿ to spowodowane polem krystalicznym. 

Je�li chodzi o strukturê elektronow¹ ZnO, to jest to póùprzewodnik szerokopasmowy z 
prost¹ przerw¹ energetyczn¹. Jego podstawowe wùasno�ci elektryczne i krystaliczne 
zestawiono w Tabela 1. Pasmo przewodnictwa tworzy siê tu gùównie z orbitali s4  2Zn , 
natomiast walencyjne ze stanu p2  2O . 

Tabela 1 Podstawowe wùasno�ci elektryczne i krystaliczne tlenku cynku [19]. 

ZnO 
przerwa energetyczna 3.37eV 

energia wi¹zania ekscytonu 59-63 meV 
energia wi¹zania dwuekscytonu 15meV 

Ã7v 

Ã7v 

Ã7c 

Ã9v 

Ã1c 

Ã15v 

SO

CR

E  

k  
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masa efektywna elektronu 0.24-0.28 m0 

masa efektywna ciê¿kiej dziury  1.8 m0 

staùe sieci a=3.2498Å, b=5.2066Å 
dùugo�ã wi¹zania 1.99Å 

 
Wystêpowanie trzech pasm walencyjnych (A, B, C) daje równie¿ trzy warto�ci przerw 
energetycznych. Wi¹¿e siê z tym oczywi�cie mo¿liwo�ã zaobserwowania trzech serii przej�ã 
ekscytonowych. Warto�ci przerw energetycznych, energii przej�ã ekscytonowych oraz energii 
wi¹zania ekscytronu dla ZnO zmierzonych w temperaturze K6 , zestawiono w Tabela 2. 

Tabela 2 Wùasno�ci pasma walencyjnego dla ZnO w temperaturze K6  [19]. 

Pasmo Przerwa 
energetyczna 

[eV] 

Energia wi¹zania 
ekscytronu 

[meV] 

Poziom energii 
ekscytronu 

[eV] 
A 3.4410 63.1 3.37785 (1s) 

3.4252 (2p) 
B 3.4434 50.4 3.39296 (1s) 

3.4308 (2p) 
C 3.4817 48.9 3.4327 (1s) 

3.4694 (2p) 
 
Jako ¿e tlenek cynku jest krysztaùem o strukturze wurcytu to oczekiwaliby�my, ¿e jego 
struktura elektronowa powinna byã zgodna z t¹ przedstawion¹ na Rys. 2.2. Jednak¿e gùêbsza 
analiza tego zagadnienia przeprowadzona przez Thomas�a [20] i Hopfield�a [21, 22], na 
podstawie badañ odbiciowych dotycz¹cych przej�ã ekscytonowych w ZnO, daje podstawy 
sadziã, i¿ kolejno�ã pasm w tym póùprzewodniku jest przestawiona. Autorzy s¹dz¹, i¿ w tym 
przypadku pasmo v7  znajduje siê powy¿ej pasma v9 . W zwi¹zku z powy¿szym uùo¿enie 
pasm wygl¹daùoby wtedy, tak jak przedstawiono to na Rys. 2.3. 

 

Rys. 2.3 Struktura pasm elektronowych tlenku cynku w pobli¿u punktu  . Na rysunku 
zaznaczono pasmo przewodnictwa oraz rozszczepione oddziaùywaniem spin-orbitalnym 
( SO ) i oddziaùywaniem pola krystalicznego ( CR ) pasmo walencyjne. 

 

Ã7v 

Ã7v 

Ã7c 

Ã9v 

4s Zn2+ 

2p O2- 

pasmo przewodnictwa 
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Takie przesuniecie wynika ze sprzê¿enia po miedzy, le¿¹cymi w niedu¿ej odlegùo�ci od siebie, 
orbitalami Zn  d3  i p2  O . Odlegùo�ã ta w przypadku tlenku cynku jest znacznie mniejsza 
ni¿ w innych póùprzewodnikach nale¿¹cych do grupy II-VI. W takim wypadku rozszczepienie 

SO  staje siê du¿o mniejsze od CR  i wynosi odpowiednio meVCR 4.39  i 

meVSO 5.3  [19]. Zjawisko takie nazywamy negatywnym sprzê¿eniem spinowo-

orbitalnym. Taka przestawiona kolejno�ã pasm jest zgodna z wieloma danymi 
eksperymentalnymi [23, 24, 25] jak równie¿ zostaùa poparta teoretycznymi obliczeniami [26]. 
Nie nale¿y jednak zapominaã o fakcie, i¿ istnieje równie¿ spora grupa badaj¹cych [27, 28, 29], 
która nie zgada siê z kolejno�ci¹ vvv 797   pasm walencyjnych. W zwi¹zku z 
powy¿szym zagadnienie kolejno�ci pasm w ZnO w dalszym ci¹gu nie zostaùo ostatecznie 
rozstrzygniête. 

2.4 Wzrost krysztaùu metod¹ transportu chemicznego 
Wszystkie próbki objêto�ciowego ZnO, jakie u¿yto do badañ zostaùy wyhodowane metod¹ 
wzrostu krysztaùów z fazy gazowej przy pomocy transportu chemicznego CVT (Chemical 
Vapour Transport) przez prof. dr hab. A. Mycielskiego [ 30 , 31 ] oraz 
doc. dr hab. K. Graszê [32, 33]. Caùy proces odbywaù siê w zamkniêtej kwarcowej ampule. 
Mówi¹c najogólniej polega on na rozpadzie spektralnie czystego, sproszkowanego tlenku 
cynku w jednej czê�ci ampuùy a nastêpnie, przy zastosowaniu odpowiednich agentów 
chemicznych, transporcie Zn  i ponownym jego utlenieniu w drugiej jej czê�ci. W przypadku 
badanych próbek, syntezê czystego proszku ZnO przeprowadzono w temperaturze C650 , 
poprzez reakcjê pomiêdzy wysokiej czysto�ci cynkiem i tlenem. Otrzymany zwi¹zek 
wygrzano w parach Zn  w temperaturze C 600500 , a nastêpnie umieszczono w kwarcowej 
ampule. Schemat takiego ukùadu przedstawiono na Rys. 2.4.  

 

Rys. 2.4 Schemat ukùadu eksperymentalny do wzrostu krysztaùów tlenku cynku metod¹ CVT. 
Skùada siê on z zamkniêtej kwarcowej ampuùy, która umieszczona jest dodatkowo w 
kwarcowej tubie, wewn¹trz której panuje staùe nadci�nienie par wodoru. Ukùad znajduje siê 
w piecyku. Pomiêdzy dwoma skrajnymi obszarami ampuùy wytwarzany jest gradient 
temperatury. 
 
Skùada siê on z zamkniêtej kwarcowej ampuùy, któr¹ umieszcza siê dodatkowo w kwarcowej 
tubie, wewn¹trz której stale utrzymane jest nadci�nienie par wodoru. Caùo�ã znajduje siê w 
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piecyku. Reakcja rozpadu sproszkowanego ZnO zachodzi dziêki u¿yciu odpowiedniego gazu 
no�nego. Dziêki temu w ampule powstaje para wodna oraz gazowy cynk. Wybór 
odpowiedniego gazu no�nego w metodzie CVT jest niezwykle istotny. Z tego te¿ powodu w 
toku badañ sprawdzono zastosowanie wielu gazów takich jak na przykùad: halogenek wodoru, 
halogenek amonu, wodór, czy wêgiel. Obecne tendencje skùaniaj¹ siê bardziej ku 
zastosowaniu jako o�rodka no�nego par wodoru. Do produkcji krysztaùów tlenku cynku, 
których wùasno�ci badaùam, u¿yto w zale¿no�ci od próbki albo gazowego wodoru albo te¿ 
mieszaniny gazów: OHCH 22  , OHCN 22  . Ich skùad w ampule byù kontrolowany 
poprzez reakcje chemiczne. Gradient temperatury rzêdu C 8020 , pomiêdzy skrajnymi 
obszarami ampuùy, zapewnia transport gazowego Zn  oraz pary wodnej w drug¹ jej czê�ã, 
gdzie nastêpuje ponowna krystalizacja ZnO. Wzrost krysztaùu nastêpuje w chùodniejszym, 
sto¿kowym obszarze ampuùy, w temperaturze rzêdu C11001040 . Liczne badania 
wykazaùy, ¿e utrzymanie we wnêtrzu ukùadu odpowiedniego ci�nienia par wodoru, wody oraz 
innych gazów wpùywa korzystnie na efektywno�ã zachodz¹cych procesów. Dlatego podczas 
wzrostu s¹ one dostarczane w sposób ci¹gùy do ukùadu. Je�li chodzi o ukùad, w którym 
wyhodowano badane przeze mnie próbki to wzrost nastêpowaù w warunkach nadmiaru cynku 
Ci�nienie gazowego Zn  kontrolowano poprzez ustawienie odpowiedniej temperatury, 
odpowiadaj¹cej maksymalnemu nasyceniu jego par. Otrzymane t¹ metoda polikrysztaùy miaùy 
objêto�ã ok. 33cm  i skùadaùy siê z monokrystalicznych ziaren wielko�ci 325.0 cm  i 
strukturze wurcytu. Niezale¿nie od gazowego no�nika, jaki u¿yto do wzrostu, kolor 
uzyskanych próbek byù zawsze czerwony. 

2.5 Rola wygrzewania 
W naszych pomiarach u¿ywali�my jedynie próbek monokrystalicznych bezpo�rednio po 
procesie wzrostu, jak równie¿ tych poddanych wygrzewaniu w temperaturze rzêdu 

C1000900 . Podstawow¹ ró¿nic¹, jaka ujawniùa siê na skutek wygrzewania, a któr¹ mo¿na 
dostrzec ju¿ goùym okiem jest zmiana koloru badanych krysztaùów. Z ciemno czerwonych 
staj¹ siê one caùkowicie przezroczyste. Zdjêcie obu próbek przedstawiono na Rys. 2.5. 

 

Rys. 2.5 Zdjêcie próbki tlenku cynku bezpo�rednio po wzro�cie (po lewej) oraz wygrzanej w 
tlenie (po prawej) 

fot. J. Bùoniarz-£uczak 
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Ze wzglêdu na fakt, ¿e badane krysztaùy nie byùy intencjonalnie domieszkowane to powinny 
one byã caùkowicie przezroczyste i wykazywaã brak zabarwienia. Obecno�ã koloru 
czerwonego �wiadczy, zatem o obecno�ci centrów barwnych, co z kolei mo¿e wskazywaã na 
obecno�ã rodzimych defektów absorbuj¹cych �wiatùo widzialne. 

W celu lepszego scharakteryzowania badanych krysztaùów, dla kilku wybranych 
próbek, zmierzono równie¿ zale¿no�ã oporno�ci w funkcji temperatury. Pomiary te zostaùy 
wykonane przy wspóùpracy z panem mgr J. Bùoniarzem-£uczakiem. Je�li teraz wszystkie 
próbki podzielimy na dwie klasy tzn.: przed wygrzaniem i po wygrzaniu, to mo¿emy 
stwierdziã, ¿e w obrêbie danej klasy uzyskane wyniki elektryczne s¹ do siebie bardzo 
zbli¿one. Z tego powodu w pracy zaprezentujê jedynie pojedynczy przykùad (patrz Rys. 2.6) 
zale¿no�ci oporno�ci w funkcji odwrotno�ci temperatury dla próbki bezpo�rednio po wzro�cie, 
oraz tej poddanej procesowi wygrzewania. 
W pierwszym przypadku charakteryzuje siê ona przewodnictwem typu n z oporno�ci¹ równ¹ 

cm 2108 , natomiast drugi typ próbki wykazuje opór na poziomie cm 4107.2 . Obie 
warto�ci odczytano w temperaturze K6.2 . Typ oraz wysokie warto�ci przewodnictwa 
potwierdzaj¹ hipotezê o obecno�ci rodzimych defektów w badanych krysztaùach. Sadzimy, ¿e 
ich koncentracja maleje, gdy krysztaùy wygrzewa siê w atmosferze obojêtnej. Znika wtedy, 
bowiem czerwony kolor i wyraênie ro�nie oporno�ã elektryczna. 
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Rys. 2.6 Wykres oporno�ci w funkcji odwrotno�ci temperatury dla próbki bezpo�rednio po 
wzro�cie (zielone kule) oraz wygrzanej (pomarañczowe trójk¹ty). Dla próbki bezpo�rednio po 
wzro�cie energia aktywacji hoppingu ma warto�ã meV57.0 . Z kolei w przypadku próbki 
wygrzanej w zakresie temperatur KTK 158   odpowiada ona warto�ci meV2.1 . W obu 
przypadkach dla KT 40  istnieje uniwersalna warto�ã energii aktywacji elektronów do pasma 
przewodnictwa równa meVE 221  . Czerwona przerywana linia pokazuje granice wnikania 
mikrofal GHz9  na gùêboko�ã mniejsz¹ ni¿ mm1 . 
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Niezale¿nie od rodzaju próbki, jaka byùa badana, mo¿liwe jest dostrze¿enie dwóch 
mechanizmów transportowych (patrz Rys. 2.6): hoppingowego oraz ekscytacji do pasma 
przewodnictwa. Hopping dominuje w temperaturach, poni¿ej K15  i jest on zwi¹zany z 
przeskokiem elektronów pomiêdzy stanami donorowymi. Z nachylenia krzywej R -od- T  
mo¿na wyznaczyã energie aktywacji hE  tego procesu. Dla próbek bezpo�rednio po wzro�cie 
ma ona warto�ã meV57.0 . Z kolei w przypadku próbek wygrzanych trudno jest znaleêã jedn¹ 
warto�ã energii aktywacji. Jedynie w zakresie temperatur KTK 158   mo¿na dopatrzyã siê 
jednolitego nachylenie krzywej R -od-T , któremu odpowiada warto�ã meV2.1 . Zarówno w 
przypadku próbek wygrzanych jak i nie wygrzanych dla KT 40 dominuj¹cym zjawiskiem 
staje siê aktywacja elektronów do pasma przewodnictwa z energi¹ aktywacji 1E  równ¹ 

meV22 . Warto�ã ta jest uniwersalna dla wszystkich zmierzonych próbek o ró¿nym stopniu 
wygrzewania. Zakres temperatur KTK 4015   odpowiada mieszanemu przewodnictwu. 
Natomiast powy¿ej K100  krysztaùy wygrzane wykazuj¹ dodatkow¹ zagadkow¹ energiê 
aktywacji równ¹ meVE 602  . 
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Rozdziaù 3  Elektronowy rezonans paramagnetyczny 

3.1 Zjawisko rezonansu magnetycznego 
Zjawisko elektronowego rezonansu paramagnetycznego zostaùo odkryte w 1944 roku, przez  
E. K. Zawojskiego [34], w solach paramagnetycznych ( 2MnCl , OHCuSO 22 5 ), kiedy 
prowadziù badania nad relaksacj¹ paramagnetyczn¹ zachodz¹c¹ pod wpùywem staùego pola 
magnetycznego i zmiennego prostopadùego ukùadu szybkozmiennego. Jego odkrycie 
poprzedziùy jednak pewne zaùo¿enia teoretyczne o istocie przewidywanego zjawiska. Po 
do�wiadczeniach Sterna i Gerlacha nad kwantowaniem przestrzennym, Albert Einstein i  
Paul Ehrenfest [35] wykazali teoretycznie, ¿e zmianie kierunków momentów dipolowych 
atomów w polu magnetycznym powinna towarzyszyã emisja lub absorpcja fal 
elektromagnetycznych. W 1935 roku Lew Landau i Jewgienij Lifszyc wykazali teoretycznie 
istnienie magnetycznego pochùaniania rezonansowego w substancji ferromagnetycznej. 
Natomiast w latach trzydziestych Gorter [ 36 ] i jego wspóùpracownicy rozpoczêli 
systematyczne badania pochùaniania i dyspersji fal elektromagnetycznych w 
paramagnetykach. Jednak nie daùy one oczekiwanego wyniku ze wzglêdu na niedokùadno�ci 
metod pomiarowych i stosowania niedostatecznie wysokich czêsto�ci. W tym czasie Zawojski 
opracowaù nowe, bardzo czuùe metody badania rezonansu paramagnetycznego. Dziêki temu 
udaùo mu siê nie tylko odkryã zjawisko rezonansu paramagnetycznego, ale równie¿ zbadaã 
szereg jego wùasno�ci. Pierwsza teoretyczna interpretacja do�wiadczeñ Zawojskiego podana 
zostaùa przez Frenkla [37]. 

Elektronowy rezonans paramagnetyczny (elektron paramagnetic resonance - EPR) 
wi¹¿e siê z absorpcj¹ promieniowania mikrofalowego, która towarzyszy zmianie orientacji 
spinu w zewnêtrznym polu magnetycznym. Dotyczy przej�ã elektronowych miedzy stanami, 
którym odpowiadaj¹ ró¿ne magnetyczne liczby kwantowe (dla tych samych warto�ci 
pozostaùych liczb kwantowych). Obecno�ã zewnêtrznego pola magnetycznego usuwa 
degeneracjê stanów. Elektronowy rezonans paramagnetyczny obserwuje siê w substancjach 
paramagnetycznych, czyli atomach, cz¹steczkach, oraz kompleksach molekularnych o 
nieskompensowanym spinie.  

3.1.1 Klasyczny obraz rezonansu spinowego 
Istotê elementarnego rezonansu magnetycznego zrozumieã mo¿na przy pomocy prostych 
wyobra¿eñ klasycznych. Znany jest fakt, ¿e je�li elektron o momencie magnetycznym   

umie�cimy w staùym polu magnetycznym 0H


 (o� z  pokrywa siê z kierunkiem 0H


), to 

nast¹pi precesja tego momentu dookoùa pola z czêsto�ci¹ larmorowsk¹ równ¹ 

0
0 H

J
H

L










  . Schematycznie przedstawiono to na Rys. 3.1. Wiadome jest równie¿, ¿e 

moment magnetyczny jest proporcjonalny do momentu pêdu J


, i zwi¹zany jest z nim 
zale¿no�ci¹: 

J



         ( 3.1) 

Z klasycznego punku widzenia ruch momentu pêdu opisywany jest zale¿no�ci¹: 

J
dt
dG





       ( 3.2) 
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Pole magnetyczne wytwarza moment siùy wokóù osi poziomej, który próbuje ustawiã moment 
magnetyczny wzdùu¿ kierunku pola, lecz wywoùuje on jedynie jego moment skrêcaj¹cy: 

0HG


        ( 3.3) 

Po uwzglêdnieniu zale¿no�ci (3.1), (3.2) oraz (3.2) równanie ruchu wektora momentu 
magnetycznego przybiera postaã: 

0

1 H
dt
d 


 


     ( 3.4) 

Je�li teraz przyjmiemy nowy (primowany) ukùad wspóùrzêdnych wiruj¹cy wokóù osi z  z 
czêsto�ci¹ koùow¹  , to równanie ruchu mo¿na zapisaã: 

   



0H

dt
d

     ( 3.5) 

W wiruj¹cym ukùadzie wspóùrzêdnych moment magnetyczny oddziaùuje z pewnym polem 

efektywnym 




 0HHeff  i wykonuje precesjê wokóù kierunku tego wùa�nie pola. Je�li 

czêsto�ã precesji   bêdzie równa czêsto�ci Larmora L


 to w wiruj¹cym ukùadzie 
wspóùrzêdnych zniknie staùe efektywne pole magnetyczne 0effH


. 

 

Rys. 3.1 Precesja momentu magnetycznego  , z czêsto�ci¹ Larmora L
 , wokóù staùego pola 

magnetycznego 1H


. 

 
W celu pobudzenia precesji prostopadle do pola 0H


 przykùadamy sùabe pole magnetyczne 1H


 

obracaj¹ce siê dookoùa 0H


 z czêsto�ci¹  . W takiej sytuacji równanie ruchu uzupeùnione o 
dodatkowy czùon wygl¹da nastêpuj¹co: 

   




10 HH
dt

d
    ( 3.6) 

Je�li teraz L


  to mamy do czynienia ze zjawiskiem rezonansu i 1H


 jest jedynym polem 
widzianym przez moment magnetyczny. Dlatego te¿ wektor   bêdzie precesowaù wokóù 
kierunku tego pola z czêsto�ci¹ 11 H


  , powoduj¹c zmianê jego orientacji wzglêdem pola 

µ 

0H


 

0HL
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1 Hg B  

02

1 Hg B  

0H  

0H


. Przy czym czêsto�ã 1


 jest du¿o mniejsza ni¿ L


 ze wzglêdu na fakt, i¿ pole 1H


 jest 

równie¿ du¿o mniejsze od 0H


. Jak widzimy zastosowanie prostopadùego, zmiennego pola 

magnetycznego umo¿liwia zmianê orientacji momentu magnetycznego wzglêdem 0H


. W 

takim ukùadzie pole 1H


 jest w rezonansie z  , a ka¿da zmiana kierunku wektora momentu 
magnetycznego wzglêdem 0H


 wpùywa na wzrost energii ukùadu pobranej z oscyluj¹cego pola 

1H


. Ta absorpcja jest miar¹ rezonansu.  

3.1.2 Kwantowy obraz rezonansu spinowego 
Przejdêmy do rozpatrzenia obrazu kwantowego zjawiska rezonansu magnetycznego. Jak 
wiemy, elektron posiada moment magnetyczny  . Jest wiec on dipolem magnetycznym. 
Moment magnetyczny jest zwi¹zany ze spinem. Dziaùanie pola magnetycznego na dipol 
poci¹ga za sob¹ dziaùanie na spin elektronu. Kwantowanie rzutu spinu powoduje 
kwantowanie energii ukùadu momentów magnetycznych w polu magnetycznym. 

Moment magnetyczny swobodnego elektronu w polu magnetycznym 0H


 mo¿na 
wyraziã wzorem: 

 1 SSg Bss  ,     ( 3.7) 

gdzie 
e

B m
e

2


  jest magnetonem Bohra. Pole 0H


 wyznacza o� kwantowania ( z ), a 

dozwolone rzuty wektora momentu magnetycznego (patrz Rys. 3.2) na kierunek tego pola 
wynosz¹: 

  Bszs g 
2

1
      ( 3.8) 

 

 
 

Rys. 3.2 Dwie mo¿liwe orientacje 
elektronowego momentu magnetycznego w 
polu magnetycznym. 
 

Rys. 3.3 Rozszczepienie poziomu 
energetycznego pod wpùywem zewnêtrznego 
pola magnetycznego. 
 

Poniewa¿ energiê momentu magnetycznego   w polu zHH 
00   opisuje zale¿no�ã: 

s
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00 HHE z 


     ( 3.9) 

Zatem obu jego rzutom na kierunek z  odpowiadaj¹ dwie warto�ci energii potencjalnej: 

02

1 HgE B      ( 3.10) 

Oznacza to, ¿e gdy   ustawi siê zgodnie z kierunkiem przyùo¿onego pola magnetycznego, to 
ukùad taki ma ni¿sz¹ energiê. W przeciwnym przypadku energia ukùadu bêdzie wy¿sza. 
Ró¿nicê tych energii mo¿na wyraziã podstawowym wzorem: 

0HgE B       ( 3.11) 

Odstêp energetyczny ro�nie liniowo wraz ze wzrostem natê¿enia zewnêtrznego pola. Jest to 

tzw. rozszczepienie Zeemana. Przyùo¿enie zmiennego pola ( tHH sin11 


) w kierunku 

prostopadùym do 0H


, o odpowiedniej czêsto�ci spowoduje przej�cie miedzy tymi stanami, 
oraz jednoczesne obrócenie spinu elektronu (patrz Rys. 3.3). Przy czym czêsto�ã pola 
zmiennego musi speùniã warunek rezonansu: 

 hHgE B  0      ( 3.12) 

Efekt ten stanowi podstawê elektronowego rezonansu paramagnetycznego. W powy¿szym 
rozwa¿aniu brali�my pod uwagê jedynie swobodny elektron. Jednak podobnie w polu 
zewnêtrznym bêdzie siê zachowywaù dowolny moment paramagnetyczny. Wtedy nale¿y 
stosowaã wypadkowy moment magnetyczny utworzony przez spinowe i orbitalne momenty 
pêdu. 

3.2 Czas podùu¿nej i poprzecznej relaksacji spinowej 
Do opisu magnetycznej polaryzacji caùej próbki musimy zastosowaã now¹ wielko�ã 
nazywan¹ namagnesowaniem (magnetyzacj¹) M


. Jest to suma wszystkich spinowych 

momentów magnetycznych (j¹drowych czy elektronowych) zawartych w jednostce objêto�ci: 


N

i
iV

M 
 1

      ( 3.13) 

Jednak w warunkach równowagi termodynamicznej makroskopowa magnetyzacja nie 

wykonuje precesji wokóù pola 0H


 lecz ustawia siê zgodnie z kierunkiem pola: 

0
0

1 HM





 ,      ( 3.14) 

gdzie   to podatno�ã magnetyczna jednostki objêto�ci. T¹ pozorna sprzeczno�ã ùatwo jednak 
wyja�niã, je�li rozùo¿y siê wektor   na skùadowe x , y , z . Jak ùatwo zauwa¿yã x  oraz 

y  rotuj¹ w pùaszczyênie xy  natomiast z  pozostaje w spoczynku. To samo dotyczy zbioru 

N  wektorów i . W ka¿dej chwili skùadowe x  y  rozùo¿one chaotycznie kompensuj¹ siê 
wzajemnie w wyniku, czego wypadkowe namagnesowanie w pùaszczyênie xy  jest równe zeru 
( 0, yx MM ). Inaczej siê ma sytuacja ze skùadowymi z , które s¹ ustawione równolegle do 

kierunku pola i skùadaj¹ siê na wypadkowy wektor namagnesowania. Dlatego przed 

wù¹czeniem pola 0H


 namagnesowanie próbki ma skùadowe  0,0,0M


 natomiast po 
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wù¹czeniu pola  0,0,0 MM 


. 0M  oznacza warto�ã równowagow¹ magnetyzacji w stanie 
ustalonym. 

Jak wiemy przyùo¿enie staùego pola magnetycznego wywoùuje precesjê spinów. 
Poniewa¿ jednak fazy poszczególnych spinów s¹ przypadkowe magnetyzacja próbki nie 
precesje. Je�li jednak pobudzimy precesjê, na przykùad zmiennym polem magnetycznym 
pojawia siê makroskopowa precesja. Przy silnych pobudzeniach pojawiaj¹ siê oscylacje 
Rabiego, a przy maùych ustala siê stan stacjonarny, o ustalonej amplitudzie precesji. Po 
wyù¹czeniu pobudzenia, ukùad spinów powraca (relaksuje) do warunku równowagi W teorii 
relaksacji paramagnetycznej bardzo dogodna okazaùa siê propozycja Casimira i du Prégo [38]. 
Podchodz¹ oni do magnetyzacji jako do procesu dwustopniowego. Zgonie z takim zaùo¿eniem 
w pierwej kolejno�ci, na skutek oddziaùywañ spinowych, nastêpuje ustalenie siê równowagi 
wewn¹trz ukùadu momentów magnetycznych, a nastêpnie znacznie wolniej zachodzi 
wymiana energii miêdzy ukùadem spinów a sieci¹ krystaliczn¹. Pierwszy etap nazywamy 
relaksacj¹ poprzeczn¹, drugi relaksacj¹ podùu¿n¹.  

Relaksacja podùu¿na powi¹zana jest ze zmian¹ z- towej skùadowej magnetyzacji, która 
d¹¿y do warto�ci równowagowej 0M . Szybko�ã tego procesu mo¿na scharakteryzowaã 
czasem relaksacji spin-sieã, który oznaczono symbolem 1T . Zjawisko takie nazywa siê 
relaksacj¹ spin-sieã, a opisuj¹ce je równanie ró¿niczkowe ma postaã: 

1

0

T
MM

M
dt
d z

z


      ( 3.15) 

Jego rozwi¹zaniem odpowiadaj¹cym wù¹czeniu pola 0H


 jest funkcja: 



















1
0 exp1

T
tMM z     ( 3.16) 

Zgodnie z wyra¿eniem (3.16) skùadowa podùu¿na magnetyzacji, zM , narasta ekspotencjalnie 

od 0  do 0M , z czasem charakterystycznym, 1T . St¹d te¿ wynika nazwa czas relaksacji 
podùu¿nej. 

Zgodnie ze wzorem: 

0HMHNHNU z�r�r 
  ,   ( 3.17) 

gêsto�ã energii U  zale¿y tylko od skùadowej z-towej magnetyzacji. Wynika stad, ¿e 
polaryzacja próbki wzdùu¿ pola 0H


 powoduje spadek energii ukùadu spinów, który 

przekazuje j¹ do sieci. Zatem relaksacja spin-siatka zwi¹zana jest ze zmiana energii ukùadu 
spinów.  

Zupeùnie inaczej siê ma sytuacja w przypadku ustalania siê równowagi wewn¹trz 
ukùadu spinów. Wymiana energii zachodzi tu, bowiem miedzy jego ró¿nymi czê�ciami, co z 
kolei prowadzi do zachowania energii ukùadu spinowego jako caùo�ci. Wynika to z faktu, i¿ 
zgodnie ze wzorem (3.17) skùadowe poprzeczne magnetyzacji nie wpùywaj¹ na energiê, a 
wiec mog¹ siê zmieniaã bez sprzê¿enia z sieci¹. Mechanizm ten nazywany relaksacj¹ typu 
spin-spin, choã na relaksacjê poprzeczn¹ mog¹ mieã równie¿ wpùyw ró¿nego rodzaju 
fluktuacje póù lokalnych, nie tylko te pochodz¹ce od oddziaùywañ spin-spin. Fluktuacje pól 
lokalnych prowadz¹ do ró¿nych czêsto�ci precesji i w konsekwencji do braku spójno�ci 
precesji poprzecznych skùadowych spinów, czyli do zaniku makroskopowej poprzecznej 
skùadowej magnetyzacji.  

W wiruj¹cym, z czêsto�ci¹ Larmora, ukùadzie wspóùrzêdnych taki zanik poprzecznej 
magnetyzacji mo¿na opisaã równaniem: 
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2

,
, T

M
M

dt
d yx

yx


 


,     ( 3.18) 

gdzie wielko�ã 2T  nazywana jest czasem relaksacji spin-spin, lub czasem degazacji. Czêsto 
te¿ u¿ywane jest okre�lenie czasu relaksacji poprzecznej. Rozwi¹zaniem równania (3.18) jest 
funkcja ekspotencjalna: 









 

2
0, exp

T
tMM yx     ( 3.19) 

3.3 Równania Blocha 
Je�li teraz zale¿no�ci (3.15) oraz (3.18) przeksztaùcimy, przechodz¹c z wiruj¹cego ukùadu 
wspóùrzêdnych do ukùadu laboratoryjnego, to otrzymamy równania Blocha [ 39 ] dla 
elektronów. Przyjmuj¹ one postaã: 

 
2T

M
MH

dt
dM x

x
x 


     ( 3.20) 

 
2T

M
MH

dt
dM y

y
y 


     ( 3.21) 

 
1

0

T
MM

MH
dt

dM z
z

z 



    ( 3.22) 

Równania Blocha s¹ najprostszym matematycznym zapisem zjawiska rezonansu 
magnetycznego uwzglêdniaj¹cym relaksacjê spinow¹. W ogólnym przypadku s¹ one trudne 

do rozwi¹zania, dlatego te¿ na ogóù rozwi¹zuje siê je w stanie ustalonym, czyli gdy pole 1H


 
dziaùa na tyle dùugo, ¿e wytwarza siê stan równowagi miedzy ruchem precesyjnym a 
procesami relaksacji w ukùadzie spinów oraz spinów i sieci. Rozwi¹zaniem s¹ skùadowe: 
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    ( 3.23) 
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    ( 3.24) 
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TTHT
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MM z 




    ( 3.25) 

Je�li teraz wprowadzimy wspóùczynnik nasycenia 
21

2
1

21

1

TTH
S


  to powy¿sze równania 

mo¿emy zapisaã w formie: 

 
  ST

tt
STHMM x 2

2
2

0

0
210

1

sincos








     ( 3.26) 
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tTt
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     ( 3.27) 



Rozdziaù 3 Elektronowy rezonans paramagnetyczny 

 29 
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SMM z 2
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1

1







     ( 3.28) 

Natomiast uwzglêdniaj¹c statyczn¹ podatno�ã magnetyczn¹ 
0

0
0 H

M
  otrzymujemy wzór na 

x -ow¹ skùadow¹ magnetyzacji: 

 
  ttT

ST
ST

HM x 



sincos

1
202

2
2

0

200
1 


   ( 3.29) 

Ze wzglêdu na fakt, i¿ pole magnetyczne H


 jest sum¹ pola 0H


 równolegùego do osi z , oraz 

prostopadùego do niego oscyluj¹cego z czêsto�ci¹ 


 pola 1H


 

( 011 sincos HktHjtHiH


  ), to z oscyluj¹cym polem magnetycznym mo¿emy 
zwi¹zaã dynamiczn¹ podatno�ã magnetyczn¹ zale¿no�ci¹: 

 ttHM x  sincos1  ,    ( 3.30), 

gdzie 
 
  ST

ST
T

2
2

2
0

20
200
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 , 

  ST
ST

2
2

2
0

200
1 




 . Skùadowa    

podatno�ci magnetycznej jest obrazem dyspersji energii, natomiast skùadowa    opisuje 
absorpcjê energii. Wykresy obu funkcji wraz z ich pochodnymi przedstawiono na Rys. 3.4. 
Jak widzimy w warunkach rezonansu, dyspersja    zeruje siê, natomiast absorpcja    osi¹ga 
warto�ã maksymaln¹. 

''

 

 



Czêsto�ã

 Absorpcja
 Dyspersja


0

'

 
(a) 

d''/d d'/d

 

 

d
/d


Czêsto�ã

 Absorpcja
 Dyspersja


0

 
(b) 

Rys. 3.4 Wykres zale¿no�ci absorpcji     oraz dyspersji    (a), wraz z ich pochodnymi (b). 

 
Moc P  zabsorbowana przez ukùad spinów na jednostkê objêto�ci A  wynosi: 

  2
12

1 H
dA
dP

     ( 3.31) 

Zatem obserwowane widmo EPR jest lini¹ symetryczn¹, któr¹ opisuje urojona czê�ã 
podatno�ci magnetycznej bêd¹ca funkcj¹ ksztaùtu Lorentza    0  (czerwona krzywa na 

Rys. 3.4a). 
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3.4 Ukùad pomiarowy 
Wszystkie pomiary elektronowego rezonansu spinowego prezentowane w niniejszej 
rozprawie zostaùy wykonane przy u¿yciu standardowego spektrometru Bruker ESP-300 (patrz 
Rys. 3.5). Mikrofale generowane s¹ tu w bloku mikrofalowym, w którym ustawia siê 
odpowiedni¹ czêsto�ã i moc mikrofalow¹. W naszym spektrometrze stosujemy pole 
mikrofalowe o staùej czêsto�ci równej 9.5GHz (X-band), natomiast zmieniamy zewnêtrzne 
pole magnetyczne 0H  w zakresie od G25  do G10000 . Amplituda obserwowanego sygnaùu 
jest, zatem funkcj¹ pola 0H :  0HHP rez  . Generowane mikrofale kierowane s¹ poprzez 
falowody do komory rezonansowej (wnêka mikrofalowa) zawieraj¹cej badan¹ próbkê 
umieszczon¹ na kwarcowym prêcie. Wnêka taka (Rys. 3.6a) znajduje siê pomiêdzy 
nabiegunnikami elektromagnesu, zasilanego stabilizowanym zasilaczem. Do detektora 
mikrofal, dociera tylko sygnaù odbity od rezonatora. 
 

 

Rys. 3.5 Zdjêcie ukùadu pomiarowego. 
fot. J. Bùoniarz-£uczak 

 
W komorze rezonansowej powstaje fala stoj¹ca. W pewnym obszarze rezonatora wystêpuj¹ 
liniowe drgania skùadowej magnetycznej pola mikrofalowego 1H


 o najwiêkszym natê¿eniu 

(strzaùka). W miejscu gdzie znajduje siê próbka s¹ one najwiêksze oraz prostopadùe do 
zewnêtrznego pola magnetycznego 0H


. Je�li chodzi natomiast o skùadow¹ elektryczn¹ 

oscyluj¹cego pola mikrofalowego 1E


 to jest ona maùa. Jej wpùywu nie mo¿na jednak zupeùnie 
wyeliminowaã, ale mo¿na wyraênie zmniejszyã poprzez zmniejszenie rozmiarów próbki. 
Dlatego te¿ podczas pomiarów rezonansu spinowego u¿ywali�my jedynie próbek tlenku 
cynku, których wymiary nie przekraczaùy mm22 . Nasz spektrometr byù wyposa¿ony w 
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prostok¹tny rezonator mikrofalowy typu 102TE . Konfiguracjê pól 0H


, 1H


, 1E


 w takim 

ukùadzie przedstawiono na Rys. 3.6b. 
 
 
 

 
 

fot. J. Bùoniarz-£uczak 
 

(a) 
 

(b) 

Rys. 3.6 Zdjêcie (a) oraz schemat (b) wewnêtrznego rozkùadu pól 0H


, 1H


, 1E


 w pobli¿u 
próbki we wnêce mikrofalowej typu 102TE . 

 
Rejestrowanie sygnaùu EPR, polega na zapisywaniu przez rejestrator zmian warto�ci absorpcji 

mocy mikrofalowej w funkcji pola magnetycznego  tH 0


 (zmieniaj¹cego siê w czasie). W 

przypadku, gdy w rezonatorze wystêpuje absorpcja, do detektora dociera mniejsza moc 
mikrofalowa. Ze wzglêdu na fakt, ¿e stosujemy ukùad pomiarowy z modulacj¹ pola 
magnetycznego, to otrzymany sygnaù jest pierwsz¹ pochodn¹ krzywej absorpcji. U¿ycie 
kriostatu helowego firmy Oxford Instruments, z systemem ci¹gùego przepùywu gazu, 
umo¿liwia wykonanie pomiarów w zakresie temperatur od K6.2  do K300 . 

3.5 Parametry pojedynczej linii rezonansowej 
Na Rys. 3.7 przedstawiono pojedyncze widmo absorpcji mikrofalowej. Podstawowymi 
parametrami okre�laj¹cymi takie spektrum s¹: poùo¿enie linii rezonansowej rezH , amplituda 
sygnaùu Amp , oraz szeroko�ã poùówkowa 2/1H , która wyra¿a szeroko�ã linii w poùowie jej 
wysoko�ci. Gdy posùugujemy siê spektrometrem EPR z modulacj¹, to nie uzyskujemy 
sygnaùu absorpcji mikrofalowej, ale jej pochodn¹. W takim przypadku najwygodniejszymi 
parametrami widma s¹: poùo¿enie linii rezonansowej rezH , amplituda sygnaùu pik-pik ppA  , 

oraz szeroko�ã sygnaùu pik-pik ppH  . Sposób ich odczytu przedstawiono na Rys. 3.8. 

Poùo¿enie rezH  jest warto�ci¹ pola magnetycznego, któr¹ odczytujemy w miejscu 
przeciêcia siê widma z osia rzêdnych. Natomiast szeroko�ã linii pik-pik ppH   jest 

odlegùo�ci¹ pomiêdzy ekstremami pochodnej 0/ dHdP . Nale¿y tu wspomnieã, ¿e wymienione 
wy¿ej parametry widma zale¿¹ od rodzaju funkcji, jak¹ mo¿emy opisaã zmierzone widmo. 

0H


 

1E


 

1H


 

Próbka 
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Dokùadna analiza tego problemu zostanie przedstawiona poni¿ej w rozdziale dotycz¹cym 
analizy ksztaùtu oraz szeroko�ci linii (patrz Rozdziaù 3.7). 

H
1/2

Amp/2

Amp

 

 

P

Pole magnetyczne
Hrez

 

Rys. 3.7 Widmo absorpcji mikrofalowej. Na rysunku zaznaczono charakterystyczne 
parametry widma: poùo¿enie linii rezH , amplitudê Amp , oraz szeroko�ã poùówkow¹ 2/1H . 

 

H
p-p

Amp
p-p

 

 

dP
/d

H

Pole magnetyczne
Hrez

 

Rys. 3.8 Pierwsza pochodna krzywej absorpcji mikrofalowej. Symbolami rezH , ppA  , 

ppH  oznaczono odpowiednio pole rezonansowe, amplitudê oraz szeroko�ã linii pik-pik. 

 

3.6 g-czynnik 
Czynnik Jg  zostaù wprowadzony przez Alfreda Landego w 1921 roku do wyra¿enia stosunku 
momentu magnetycznego (mierzonego w B ) i caùkowitego momentu pêdu (mierzonego w 



Rozdziaù 3 Elektronowy rezonans paramagnetyczny 

 33 

jednostkach  ) w obecno�ci sprzê¿enia spin-orbita. Dla swobodnego atomu g-czynnik 
Landego jest okre�lony równaniem: 

   
 12

11

2

3





JJ

LLSSg J ,     ( 3.32) 

gdzie J  oznacza caùkowity moment pêdu, L  orbitalny moment pêdu, natomiast S  spinowy 

moment pêdu. Zatem dla swobodnego elektronu, dla którego 
2

1
S , 0L ,

2

1
J  mamy: 
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g     ( 3.33) 

Po uwzglêdnieniu poprawek relatywistycznych, bêd¹cych zwykle rzêdu staùej struktury 

subtelnej:  
137

1
1024297352568.7

4

1 3
2

0

 

c
e


 , gdzie e  jest ùadunkiem elektronu, 

2

h
 , h  jest staù¹ Plancka, c  prêdko�ci¹ �wiatùa, natomiast 0  to przenikalno�ã 

elektryczna pró¿ni, warto�ã g-czynnika dla czystego momentu spinowego elektronu 

przyjmuje warto�ã: 0023.2...
2

120 





 


g . Jak widzimy w przypadku, gdy udziaù 

orbitalnego momentu pêdu mo¿na zaniedbaã ( 0L ), wówczas 0gg J  . Symbol 0g  oznacza 

tu wspóùczynnik zeemanowskiego rozszczepienia swobodnego elektronu, który równa siê 2 . 
Z kolei, je�li mamy do czynienia z czystym momentem orbitalnym, to 1Jg , natomiast dla 

ukùadu mieszanego 21  Jg . 

Jak ju¿ wczesnej wspomnieli�my w warunkach rezonansu musi byã speùniona 
zale¿no�ã: 0Hgh B  . W naszym eksperymencie EPR,   jest staù¹ warto�ci¹ pola 
mikrofalowego, zatem odczytuj¹c poùo¿enie linii rezH , korzystaj¹c z zale¿no�ci (3.12), 
jeste�my w stanie wyznaczyã warto�ã g-czynnika. Jego warto�ã jest inna ni¿ warto�ã 
wspóùczynnika charakteryzuj¹cego stosunek giromagnetyczny uzyskany z pomiarów 
magnetomechanicznych. Wspóùczynnik rozszczepienia poziomów elektronowych 
zdegenerowanych ze wzglêdu na spin, na skutek oddziaùywania zewnêtrznego pola 
magnetycznego, niesie informacje nie tylko o oddziaùywaniach wewn¹trz atomów. Czêsto 
jego wielko�ã jest uzale¿niona od tworzonych wi¹zañ b¹dê od s¹siedztwa innych atomów 
(pola krystalicznego). Z tego powodu warto�ã g-czynnika jest ró¿na od 2  i dla pasma 
przewodnictwa jest rzêdu 95.1 . Nale¿y tu dodaã, ¿e anizotropia pola krystalicznego poci¹ga 
za sob¹ anizotropiê czynnika g . W jego obecno�ci wspóùczynnik rozszczepienia 
spektroskopowego staje siê tensorem symetrycznym 33 : 



















zzzyzx

yzyyyx

xzxyxx

ggg
ggg
ggg

g�      ( 3.34) 

Po jego diagonalizacji otrzymujemy tensor o skùadowych xg , yg , zg : 
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Czyli dla ró¿nych orientacji krysztaùu wzglêdem pola magnetycznego otrzymujemy ró¿ne 
warto�ci g-czynnika. Zatem dla pewnego przypadkowego poùo¿enia, monokrystalicznej 
próbki, wzglêdem pola magnetycznego, otrzymamy widmo EPR którego g-czynnik opisuje 
zale¿no�ã: 

zzyyxx gggg  222222 coscoscos  ,   ( 3.36) 

gdzie x  to k¹t pomiêdzy polem 0H


 a osi¹ x . 

Je�li teraz za o� symetrii krysztaùu wybierzemy kierunek z , to dwie z trzech skùadowych 
tensora g  staj¹ siê identyczne. Wówczas do opisu tensora g wystarczaj¹ dwie warto�ci 
gùówne: g  i ||g .  

zgg ||       ( 3.37) 

yx ggg  ,     ( 3.38) 

Oznaczaj¹ one odpowiednio warto�ci czynnika g w kierunku osi symetrii ( ||g ) oraz w 

kierunku prostopadùym do tej osi ( g ).Jest to przypadek krysztaùów o symetrii osiowej, dla 
których anizotropia czynnika g nie jest caùkowita. Poniewa¿ kierunki trzech kosinusów daj¹ 
zale¿no�ã: 

1coscoscos 222  zyx     ( 3.39) 

,to wyra¿anie (3.36) na warto�ã g-czynnika przy symetrii osiowej wzdùu¿ osi z  przyjmuje 
postaã: 

  2
1

22
||

222 coscoscos zyx ggg       ( 3.40) 

A po uproszczeniu otrzymujemy relacjê: 

 22
||

22 cossin ggg       ( 3.41) 

3.7 Analiza ksztaùtu oraz szeroko�ci linii 
Wiele informacji dotycz¹cych badanych obiektów dostarcza szczegóùowa analiza ksztaùtu linii 
absorpcyjnej. Dlatego rozdziaù ten w caùo�ci po�wiêcê omówieniu trzech najbardziej 
charakterystycznych i najczê�ciej obserwowanych w eksperymencie rezonansu spinowego 
ksztaùtów linii: Lorentza, Gaussa, oraz Dysona. 

3.7.1 Funkcja Lorentza 
Jak wynika z omówionych w Rozdziale 3.3 równañ Blocha, absorpcyjna skùadowa podatno�ci 
magnetycznej    L  jest funkcj¹ ksztaùtu Lorentza ( Lf ). Jej najbardziej ogóln¹ formê 
mo¿na zapisaã w postaci: 

  










2

2

1 Ti
Tif
L

L 
    ( 3.42) 
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Powy¿sze definicje dotycz¹ przypadku, gdy 1H  jest maùe, a wiêc 121
2
1

2 TTH . W zwi¹zku 
z tym mo¿emy przyj¹ã, ¿e czynnik nasycenia 1S . 
Je�li teraz funkcjê Lf  zapiszemy w formie       LLL fiff ImRe   to bêdziemy w 
stanie rozdzieliã j¹ na czê�ã rzeczywist¹  LfRe  oraz urojon¹  LfIm : 
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    ( 3.43) 

W takiej sytuacji ùatwo mo¿na odczytaã, ¿e czê�ã rzeczywist¹ wyra¿a zale¿no�ã: 
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     ( 3.44) 

Opisuje ona przyczynek dyspersyjny zgodny w fazie z oscyluj¹cym polem 1H


. Natomiast 
czê�ã urojon¹ bêd¹c¹ czùonem absorpcyjnym dynamicznej podatno�ci magnetycznej opisuje 
funkcja: 
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     ( 3.45) 

Je�li teraz policzymy pierwsz¹ pochodn¹ krzywej absorpcji promieniowania mikrofalowego, 
uwzglêdnimy amplitudê funkcji oraz przyjmiemy, ¿e: 0H  , rez

L H  , 

LL H
T








11

2 , to otrzymamy równanie opisuj¹ce rejestrowany w naszym spektrometrze 

sygnaù EPR. Ma ono postaã: 
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   ( 3.46) 

Natomiast przyczynek dyspersyjny mo¿emy opisaã poprzez formuùê: 
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   ( 3.47) 

W obu przypadkach rezH  definiuje poùo¿enie linii rezonansowej, LH  lorentzowsk¹ 
szeroko�ã linii, natomiast A  i B  amplitudy sygnaùów. Widmo absorpcji mikrofalowej oraz 
jej pochodnej dla funkcji ksztaùtu Lorentza przedstawiono na Rys. 3.9. 
Je�li teraz funkcjê (3.46) jeszcze raz zró¿niczkujemy oraz przyrównamy do zera to bêdziemy 
w stanie policzyã amplitudê pik-pik ppA   sygnaùu absorpcji mikrofalowej. Wynosi ona: 
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,   ( 3.48) 
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gdzie intA  jest scaùkowan¹ amplitud¹ sygnaùu i oznacza pole pod krzyw¹ absorpcji 
mikrofalowej. W dalszej czê�ci pracy otrzymane wyniki do�wiadczalne o ksztaùcie funkcji 
Lorentza bêdê dopasowywaùa przy u¿yciu formuùy (3.46) dla sygnaùu absorpcyjnego, oraz 
(3.47) w przypadku dyspersyjnym. Za szeroko�ã linii przyjmowaã bêdê w zale¿no�ci od 
potrzeb warto�ã lorentzowsk¹ LH  lub te¿ t¹ wyznaczon¹ metod¹ pik-pik ppH  . Dla linii 

lorentzowskiej s¹ one powi¹zane ze sob¹ prost¹ relacj¹: ppL HH 
2

3
. Je�li chodzi o 

szeroko�ã poùówkow¹, to w przypadku funkcji Lorentza wynosi ona: 

Lpp
L HHH   232/1     ( 3.49) 
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Rys. 3.9 Widmo absorpcji mikrofalowej (a) oraz jej pochodnej (b), któremu odpowiada 
funkcja ksztaùtu Lorentza. 
 

3.7.2 Funkcja Gaussa 
Z rozwi¹zania równañ Blocha wynika, ¿e ksztaùt linii rezonansu magnetycznego powinien 
byã opisany funkcj¹ Lorentza. W praktyce okazuje siê, ¿e w rzeczywistym, 
paramagnetycznym krysztale na ukùad spinów elektronowych mog¹ wpùywaã ró¿ne fluktuacje, 
które powoduj¹ rozrzut ich czêsto�ci. Z tego powodu do�wiadczalnie obserwowany ksztaùt 
linii, zaczyna odbiegaã od funkcji Lorentza. Dobry jej opis uzyskuje siê wykorzystuj¹c 
rozkùad Gaussa. Funkcjê ksztaùtu Gaussa definiujemy: 
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Jej wykres przedstawiono na Rys. 3.10a. Je�li funkcjê t¹ zró¿niczkujemy, to otrzymamy: 
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gdzie   jest gaussowsk¹ szeroko�ci¹ linii, rezH  poùo¿eniem linii rezonansowej, z kolei A  
amplitud¹ sygnaùu. Wykres pochodnej absorpcji mikrofalowej dla funkcji ksztaùtu Gaussa 
przedstawia Rys. 3.10b. 
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Relacje szeroko�ci linii w tym przypadku s¹ powi¹zane równaniami: 2  ppH , 

pp
G HH  2ln22/1 . W dalszej czê�ci pracy widma eksperymentalne o ksztaùcie funkcji 

Gaussa bêdê dopasowywaùa korzystaj¹c z formuùy (3.50), a za szeroko�ã linii bêdê 
przyjmowaùa w zale¿no�ci od potrzeb   lub ppH  . 
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Rys. 3.10 Widmo absorpcji mikrofalowej (a) oraz jej pochodnej (b), któremu odpowiada 
funkcja ksztaùtu Gaussa. 
 

3.7.3 Funkcja Dysona 
Ksztaùt funkcji Dysona zostaù po raz pierwszy opisany teoretycznie w 1955 roku przez  
F. J. Dysona [40], a nastêpnie potwierdzony eksperymentalnie przez G. Feher i A. F. Kipp 
[41]. Zaùo¿enia jego teorii dotycz¹ elektronów przewodnictwa, które mog¹ poruszaã siê jak 
swobodne cz¹stki. Obecno�ã elektronów przewodnictwa powoduje ekranowanie pola 
mikrofalowego na pewn¹ gùêboko�ã naskórkow¹: 




r0

22
 ,    ( 3.52) 

gdzie   to przewodno�ã elektryczna próbki,  2  to czêsto�ã pola mikrofalowego, 0  to 

przenikalno�ã magnetyczna pró¿ni, natomiast r  to przenikalno�ã magnetyczna o�rodka (dla 

ZnO 1r ). W zwi¹zku z tym tylko te elektrony, które znajduj¹ siê w warstwie naskórkowej 
mog¹ byã wzbudzone, a wiec bior¹ udziaù w rezonansie. W wyniku procesu dyfuzji 
wielokrotnie wêdruj¹ one w gù¹b próbki i powracaj¹. Istotnym parametrem jest tu równie¿ 
gùêboko�ã spinowa: e , która okre�la odlegùo�ã, na jaka spin mo¿e dyfundowaã w czasie 2T . 

Opisuje j¹ równanie: 

22 TTv De  ,     ( 3.53) 

gdzie v  jest prêdko�ci¹ �redni¹, 2T  jest czasem relaksacji spin-spin, DT  to czas dyfuzji spinu. 

Spin elektronu przebywaj¹cego we wnêtrzu próbki wykonuje precesjê z czêsto�ci¹ s  inn¹ 
ni¿ ta, jak¹ wykonuje elektron w warstwie powierzchniowej. Dlatego te¿, gdy powraca on z 
powrotem do warstwy naskórkowej, jego faza ró¿ni siê od fazy pola mikrofalowego o warto�ã 
  Ds T  . Przy wy¿szych czêsto�ciach ten proces zmiany fazy ma silniejszy wpùyw na 
absorpcjê ni¿ w przypadku ni¿szych czêsto�ci. W wyniku tego obserwowana linia 
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absorpcyjna wykazuje charakterystyczn¹ asymetriê. Wykres przykùadowej funkcji Dysona 
wraz z jej pochodn¹ przedstawiono na Rys. 3.11.  
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Rys. 3.11 Funkcja Dysona (a) oraz jej pochodna (b). 
 
Ze wzglêdu na fakt, i¿ Dyson w swojej pracy opisuj¹c ksztaùt takiej linii, zastosowaù do�ã 
skomplikowany formalizm matematyczny, to przedstawiê jedynie ogólnie jego zaùo¿enia. 
Zgodnie z teori¹ Dysona moc absorbowana przez ukùad spinów na jednostkê powierzchni, 
równa jest rzeczywistej czê�ci wektora Poyntinga S


 przy powierzchni próbki: 
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     ( 3.54) 

Zale¿no�ã ta jest analogiczna do wzoru (3.31) który opisuje standardowe podej�cie do 
rezonansu spinowego dla którego wielko�ci¹ okre�laj¹c¹ ksztaùt linii jest urojona czê�ã 
podatno�ci magnetycznej. Jak widzimy na podstawie wzoru (3.54) wielko�ci¹ determinuj¹c¹ 
ksztaùt linii dla próbek metalicznych nie jest tak jak poprzednio    ale Z , czyli impedancja 
powierzchniowa. Jej czê�ã urojona opisuje indukcyjne obci¹¿enie wnêki mikrofalowej. Wraz 

ze wzrostem zewnêtrznego pola magnetycznego 0H


, zmianie ulega dobroã oraz czêsto�ã 
wùasna wnêki, co przekùada siê na Z , a wiêc równie¿ na ksztaùt linii. Formalizm Dysona 
pozwala znaleêã impedancjê dla próbki o dowolnej grubo�ci oraz dowolnej szybko�ci dyfuzji. 
W tym przypadku grubo�ã próbki jest opisywana wspóùczynnikiem   definiowanym jako 
stosunek grubo�ci bezwzglêdnej próbki d  do jej grubo�ci naskórkowej  . Je�li chodzi 

natomiast o szybko�ã dyfuzji R  to opisuje go zale¿no�ã 
2T

TR D . Przy czym czas dyfuzji 

spinu DT  przez warstwê naskórkow¹ wyra¿a zale¿no�ã: 




F
DT




2

3 2

,      ( 3.55) 

gdzie F  jest prêdko�ci¹ Fermiego, natomiast   to �rednia droga swobodna elektronu.  
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Rozdziaù 4  EPR donorów w ZnO 

4.1 Wstêp 
Wiêkszo�ã wurcytowych krysztaùów tlenku cynku wykazuje przewodnictwo typu n . 
Domieszkowanie na typ n  jest stosunkowo ùatwe. Otrzymuje siê je poprzez podstawienie w 
miejsce Zn takich pierwiastków z grupy III jak Al, Ga, In, lub te¿ poprzez podstawienie O 
pierwiastkami z grupy VII takimi jak Cl, I. Jednak wyja�nienie êródùa przewodnictwa 
elektronowego w krysztaùach, które nie byùy intencjonalnie domieszkowane jest znacznie 
bardziej skomplikowane i do tej pory nie zostaùo ostatecznie rozstrzygniête. Wi¹¿e siê to z 
obecno�ci¹ rodzimych defektów takich jak luki tlenowe 0V  lub cynk miêdzywêzùowy IZn . 

Rozwa¿a siê równie¿ mo¿liwo�ã obecno�ci wodoru. Problem natury donorów w nie 
domieszkowanych krysztaùach badany byù przy u¿yciu wielu metod pomiarowych, ale ci¹gle 
brakuje jednoznacznej odpowiedzi. Niestety badania rezonansu spinowego nie pomagaj¹ w 
rozwi¹zaniu problemu � widmo EPR donorów w ZnO nie posiada ¿adnej struktury, która 
mogùaby okre�liã naturê donorów. 

Je�li chodzi o pomiary stanów donorowych w ZnO metod¹ rezonansu spinowego, to 
temat ten wielokrotnie przewijaù siê ju¿ w literaturze. Pierwsze doniesienia pochodz¹ z roku 
1961, kiedy to J. Schneider i A. Räuber [1] zaobserwowali fotoczuùy sygnaù o 96.1g  
pochodz¹cy od pùytkiego donora w krysztale ZnO, który zostaù uprzednio wygrzany w pró¿ni 
w obecno�ci Zn . Podobny eksperyment zostaù w 1963 roku powtórzony przez Kasai [42]. 
Stwierdziù on, ¿e obserwowane spektrum jest superpozycj¹ dwóch linii. Jednej o 957.1|| g  i 

956.1g  odpowiadaj¹cej luce tlenowej oraz drugiej o czynniku 960.1g  zwi¹zanej z 
donorem halogenkowym. Nie udaùo mu siê jednak wyodrêbniã z obserwowanego widma 
¿adnej struktury nadsubtelnej. Podobny wynik eksperymentalny otrzymaù Wada [43]. 

Wielokrotnie obserwowany w pomiarach EPR oraz ODMR sygnaù zostaù przez 
wiêksz¹ czê�ã uczonych [44, 45, 46, 47] przypisany obecno�ci pojedynczej zjonizowanej luki 
tlenowej. Uznano, bowiem ¿e jest to najbardziej prawdopodobne wytùumaczeniem natury 
pùytkiego donora w ZnO. Istniaùa jednak inna czê�ã badaj¹cych to zagadnienie [48, 49, 50], 
która negowaùa t¹ interpretacjê twierdz¹c, ¿e sygnaù pochodz¹cy od zjonizowanej pojedynczej 
luki tlenowej w pomiarach EPR mo¿e byã zaobserwowany dopiero po uprzednim 
pod�wietleniu próbki. Wyczerpuj¹c¹ teoretyczn¹ analizê zagadnienia obecno�ci trzech 
ró¿nych rodzajów luk tlenowych w tlenku cynku nawi¹zuj¹c¹ do pomiarów EPR 
prezentowanych przez poprzednich autorów przedstawili w swojej pracy A. Janotti i 
C. G. Van de Walle [51]. 

W toku pracy pojawiaùy siê równie¿ doniesienia dotycz¹cej identyfikacji widma 
rezonansu pùytkich donorów pochodz¹cych od domieszki galu [52, 53, 54] i indu [54, 55]. W 
tych przypadkach obserwowany sygnaù rezonansu magnetycznego ulegaù poszerzeniu lub 
nawet ujawniaùa siê struktura nadsubtelna. Konkretnie, oddziaùywanie z j¹drem Ga  wpùywaùo 
na poszerzenie obserwowanej linii do okoùo 20G. Je�li natomiast dochodzi do oddziaùywania 
nadsubtelnego z jadrem In115 , to obserwowany sygnaù ulegaù rozszczepieniu na 10 linii. 

W ostatnich latach pojawiùy siê doniesienia sugeruj¹ce, ¿e miêdzywêzùowy wodór 
mo¿e tworzyã w ZnO poziom donorowy tu¿ poni¿ej pasma przewodnictwa i dlatego mo¿e 
byã on gùównym êródùem przewodnictwa typu n w tych materiaùach. Teoretyczne rozwa¿ania 
dotycz¹ce tego problemu przedstawiù w swojej pracy Van de Walle [56], natomiast pomiary 
EPR oraz ENDOR przeprowadziù Hoffmann [2]. Wydaje siê, ¿e w naszych próbkach wùa�nie 
wodór jest gùównym êródùem donorów. 
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4.2 Anizotropia linii pùytkiego donora w ZnO 
W naszych pomiarach EPR sygnaù pochodz¹cy od badanych krysztaùów ZnO, ma postaã 
pojedynczej w¹skiej linii. Zaobserwowali�my, ¿e przy obrocie monokrystalicznej próbki 
wokóù jej osi c� , poùo¿enie linii byùo niezale¿ne od k¹ta. Fakt ten nas nie dziwi, poniewa¿ je�li 
przyjrzymy siê rysunkowi Rys. 4.1a, to ùatwo dostrze¿emy, ¿e w takiej konfiguracji pole 
magnetyczne skierowane jest zawsze prostopadle do jej gùównej osi krystalicznej. 

 
(a) 

 
(b) 

Rys. 4.1 Dwa sposoby ustawienia próbki wewn¹trz wnêki rezonansowej. 
 
Z kolei, gdy, próbkê umie�cimy we wnêce mikrofalowej w takiej konfiguracji, ¿e o� c�  jest w 
pozycji horyzontalnej, to zmieniaj¹c ustawienia goniometru jeste�my w stanie precyzyjnie 

ustawiaã k¹t   pomiêdzy jej gùówna osi¹ c�  a kierunkiem pola magnetycznego 0H


. Dlatego 

te¿ w dalszych rozwa¿aniach bêdziemy brali pod uwagê i omawiali jedynie tan przypadek 
jako znacznie bardziej ciekawy. Schematycznie zilustrowano go na Rys. 4.1b oraz Rys. 4.2.  

(a) 
 

(b) (c) 

Rys. 4.2 Schematyczna orientacja osi c�  krysztaùu wzglêdem zewnêtrznego pola magnetycznego 
0H


 dla k¹ta 0 , 45  oraz 90  stopni. 

 
Zmierzone w takiej konfiguracji widmo, wykazuje wyraên¹ anizotropiê poùo¿enia linii 
wzglêdem zewnêtrznego pola magnetycznego. Przykùad zale¿no�ci k¹towej dla niewygrzanej 
próbki ZnO, zmierzonej w temperaturze K6.2 , zostaù przedstawiony na Rys. 4.3. 

Na podstawie poùo¿enia centralnej czê�ci linii rezonansowej oraz korzystaj¹c ze wzoru 
(3.12) wyznaczyli�my zale¿no�ã g-czynnika w funkcji k¹ta ( ) pomiêdzy osi¹ c�  krysztaùu a 

0H
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kierunkiem zewnêtrznego pola magnetycznego 0H


. Wynik ten przedstawiono na Rys. 4.4. 

Czerwone punkty odpowiadaj¹ warto�ciom g-czynnika wyznaczonym z eksperymentu na 
podstawie poùo¿enia linii. Dla badanych krysztaùów 955.1g  natomiast 957.1|| g , sk¹d 

otrzymujemy anizotropiê g-czynnika na poziomie 3102 g . Dobrze opisuje j¹ zale¿no�ã 

 22
||

22 cossin ggg    (czarna przerywana linia), która zostaùa omówiona w  
Rozdziale 3.6. Potwierdza ona zaùo¿enie o symetrii osiowej badanych próbek. 
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Rys. 4.3 Zale¿no�ã k¹towa donora w ZnO zmierzona w temperaturze K6.2 . Niebieska 
krzywa odpowiada konfiguracji, w której o� c  krysztaùu jest ustawiona równolegle do 
kierunku zewnêtrznego pola magnetycznego, natomiast czerwona linia jest widmem 
zmierzonym w sytuacji, gdy 0Hc

  . 

 
Nasz eksperyment nie wykazaù jednak istnienia jakiejkolwiek struktury nadsubtelnej 
obserwowanej wcze�niej przez innych autorów [52, 53, 54, 55]. W zwi¹zku, z czym 
zmierzonej przez nas linii nie mo¿na przypisaã ¿adnemu z w wcze�niej wymienionych 
pierwiastków. Dodatkowo warto�ã czynnika g jest bliska tej, jak¹ wykazuje elektron 
swobodny, co identyfikuje obserwowany obiekt jako pùytki donor. Uzyskane przez nas 
warto�ci g  i ||g  odpowiadaj¹ publikowanym ju¿ wcze�niej danym uzyskanym z pomiarów 
EPR dotycz¹cym pùytkich, donorów w ZnO [42-50], [2]. 

Ze wzglêdu na fakt, ¿e dla centrów pùytkich, dla których energia wi¹zania elektronu 
przez centrum donorowe DE  jest znacznie mniejsza od przerwy energetycznej gD EE   

potencjaù zjonizowanego donora traktowany jest jako zaburzenie dla energii elektronów 
poruszaj¹cych siê w potencjale krystalicznym, dlatego funkcje falowe elektronu zwi¹zanego 
na centrum konstruowane s¹ jako superpozycja funkcji falowych pasma przewodnictwa 
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idealnego krysztaùu [57]. Zaburzenie potencjaùem defektu modyfikuje strukturê pasmowa 
póùprzewodnika w taki sposób, ¿e od dna pasma przewodnictwa odszczepia siê jeden stan 
elektronowy, którego stan energetyczny znajduje siê teraz w obszarze przerwy energetycznej. 
Pozostaùe energie wùasne pozostaj¹ praktycznie bez zmian. Dlatego te¿ w dalszej czê�ci pracy 
do opisu obserwowanych w pomiarach EPR obiektów, o warto�ciach g-czynników z zakresu 

957.1955.1 g , bêdziemy u¿ywali terminu bêd¹cego odpowiednikiem anglojêzycznej 
nazwy effective mass donors - donory masy efektywnej. 
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Rys. 4.4 Zale¿no�ã k¹towa g-czynnika dla monokrystalicznej próbki ZnO w temperaturze 
K6.2 . 

 
Na Rys. 4.5 pokazane s¹ przykùadowe zale¿no�ci szeroko�ci linii EPR donorów od kierunku 
przyùo¿enia pola magnetycznego. Widaã, ¿e szeroko�ã linii jest najwiêksza, gdy pole 
magnetyczne jest równolegùe do osi c�  i najmniejsza dla orientacji poprzecznej. Anizotropia 
szeroko�ci linii zmienia siê jednak od próbki do próbki. Stosunek szeroko�ci linii przy obu 
orientacjach zmienia siê w zakresie     3.31.1900   , przy czym trudno jest znaleêã 
jednoznaczn¹ przyczynê, która determinuje anizotropiê szeroko�ci linii. Mo¿na jedynie 
stwierdziã, ¿e silna anizotropia jest obserwowana, gdy linia jest w jaki� sposób wymiennie 
lub ruchowo zawê¿ona. Dla przypadków sùabego zawê¿enia anizotropia szeroko�ci linii jest 
mniejsza, nie przekracza     8.1900   . Sùab¹ anizotropi¹ charakteryzuj¹ siê równie¿ 
próbki o bardzo silnym zawê¿eniu, tak jakby oprócz dominuj¹cego, anizotropowego 
mechanizmu poszerzenia linii istniaù równie¿ jaki� przyczynek izotropowy. Wkùad tego 
przyczynku nie jest wielki, nie przekracza on warto�ci G6.0 . 

Poni¿ej, w Rozdziale 4.3 bêdziemy argumentowaã, ¿e anizotropowy przyczynek do 
szeroko�ci linii oddaje fluktuacje lokalnych pól elektrycznych w krysztale. 
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Rys. 4.5 Zale¿no�ã szeroko�ci linii EPR donorów od kierunku przyùo¿enia pola 
magnetycznego zmierzona dla próbki wygrzanej (pomarañczowe kule) oraz nie wygrzanej 
(oliwkowe kule). Pomiar wykonano w temperaturze K6.2  oraz przy mocy dB30 . 
 

4.3 Pole Rashby 
Jak zostaùo to ju¿ powiedziane, pole spinowo-orbitalne w istotny sposób wpùywa na warto�ã 
g-czynnika pasmowego, tak i¿ nie jest on równy 2 tak jak w przypadku swobodnego 
elektronu, ale jest rzêdu 1.95. Nie jest to jednak jedyna zmiana, jak¹ wywoùuje ono w 
wurcytowych krysztaùach. W wyniku oddziaùywania elektrycznego pola sieci oraz sprzê¿enia 
spinowo-orbitalnego, g-czynnik krysztaùu ZnO staje siê anizotropowy. 

W ogólno�ci mo¿emy wyró¿niã dwa typy oddziaùywania spinowo-orbitalnego. 
Pierwszy pochodzi od sprzê¿enia spinowo-orbitalnego w atomach, które prowadzi do 
spinowo-orbitalnego rozszczepienia pasm energetycznych. Ten typ oddziaùywania prowadzi 
do przesuniêcia rezonansu spinowego, a w krysztaùach o symetrii osiowej lub ni¿szej jest 
równie¿ przyczyn¹ anizotropii g-czynnika. W krysztaùach o ni¿szej symetrii, gdy symetria 
dozwala istnienie niezerowych pól elektrycznych dziaùaj¹cych na rdzenie atomowe (symetria 
¿yroskopowa, gdzie warunkiem niezbêdnym jest brak pùaszczyzn symetrii) mo¿e pojawiã siê 
tzw. pole Rashby [79] prowadz¹ce do spinowego rozszczepienia stanów pasmowych w 
nieobecno�ci zewnêtrznego pola magnetycznego. Krysztaùy o symetrii wurcytu, w których 
krystalizuje ZnO, nale¿¹ do krysztaùów ¿yroskopowych. Dla stanów donorowych, 
oddziaùywanie Rashby równie¿ prowadzi do przesuniêcia i anizotropii czêsto�ci rezonansowej, 
mo¿e te¿, poprzez fluktuacje lokalnych pól elektrycznych, dawaã przyczynek do poszerzenia 
linii rezonansowej. Istotne znaczenie pola Rashby pojawia siê jednak przy badaniu wùasno�ci 
elektronów przewodnictwa. W tym przypadku, oprócz przesuniêcia i anizotropii czêsto�ci 
rezonansowej, oraz relaksacji spinowej typu D�yakonova-Perela [58, 62], pojawiaj¹ siê nowe 
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mechanizmy pobudzania rezonansu spinowego [80, 83]. W zale¿no�ci od formalizmu opisu 
mówimy o rezonansie pobudzanym polem elektrycznym [79], pr¹dem elektrycznym [80] lub 
jako o spinowo zale¿nym cieple Joula [83]. Pobudzanie rezonansu za pomoc¹ pola 
elektrycznego ma tê specyficzn¹ wùasno�ã, ¿e jest silnie anizotropowe. Dlatego anizotropia 
amplitudy rezonansu spinowego mo¿e byã traktowana jako przekonuj¹cy dowód na istnienie 
tych mechanizmów pobudzania rezonansu. 

W poni¿szych rozwa¿aniach postaramy siê opisaã wpùyw pola Rashby na poùo¿enie i 
szeroko�ã linii rezonansowej, a nastêpnie na tej podstawie oszacowaã jego wielko�ã w 
badanych próbkach. 

W krysztaùach o strukturze wurcytu skùadowa spinowo-orbitalna hamiltonianu jest 
proporcjonalna do iloczynu wektorowego prêdko�ci elektronu v  oraz wewnêtrznego pola 
elektrycznego cE


. A wiêc   sEv cSO


� , gdzie s  oznacza spin elektronu. Zale¿no�ã t¹ 

mo¿na opisaã przez efektywny hamiltonian Zemana RBR Hsg


 � , sk¹d wynika zale¿no�ã 
na magnetyczne pole Rashby: 

 c
B

R
R Ev

g
H





 ,     ( 4.1) 

gdzie R  jest wspóùczynnikiem Rashby zale¿nym od siùy oddziaùywania spin-orbitalnego. 
Pole to oddziaùuje na spin ka¿dego elektronu niezale¿nie od zewnêtrznego pola 
magnetycznego 0H


. Efektywne pole magnetyczne, które wpùywa na spin elektronu jest sum¹ 

wektorow¹ RHHH


 0 . Pole Rashby jest prostopadùe do obu wektorów: pêdu elektronu 

k  oraz pola elektrycznego cE


. W skoñczonej temperaturze elektrony zawsze poruszaj¹ siê z 
prêdko�ci¹ zale¿n¹ od ich energii termicznej. W trzywymiarowym ukùadzie wektory 
prêdko�ci elektronów s¹ ustawione we wszystkich kierunkach i tworz¹ k -sferê. Jednak tylko 
ta skùadowa prêdko�ci ( v ), która jest prostopadùa do osi c�  wnosi wkùad do pola Rashby. 
Pole Rashby, RH


, le¿y w pùaszczyênie prostopadùej do osi c� , i jest prostopadùe do wektora 

prêdko�ci (równie¿ do skùadowej poprzecznej prêdko�ci) (patrz Rys. 4.6). 

 

Rys. 4.6 Wzajemna konfiguracja wektorów v , cE


, RH


. Pole elektryczne, jest równolegùe do 
osi krystalograficznej, c.  
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Gdy przykùadamy zewnêtrzne pole magnetyczne caùkowite rozszczepienie spinowe 
wyznaczone jest sum¹ wektorow¹ pola Rashby i pola zewnêtrznego, tak jak to jest 
przedstawione na Rys. 4.7, który pokazuje dwie charakterystyczne geometrie pomiarowe. 
Poniewa¿ rozpraszanie pêdowe jest du¿o szybsze od wszelkich relaksacji spinowych, za 
pomoc¹ rezonansu spinowego mierzymy warto�ci �rednie pól u�redniane po pêdach 
wszystkich elektronów. 

 
(a) 

 
(b) 

Rys. 4.7 Pole Rashby dla 0||� Hc


 i 0� Hc


 .Kierunek z odpowiada kierunkowi zewnêtrznego 
pola magnetycznego 

W równowadze termodynamicznej �rednia warto�ã pola Rashby RH


, oddziaùuj¹cego na 

ukùad spinów wynosi zero, poniewa¿ prêdko�ci elektronów poruszaj¹cych siê w przeciwnych 
kierunkach znosz¹ siê. Dlatego te¿ nie daj¹ one wkùadu do caùkowitego pola RH


. W drugim 

rzêdzie przybli¿enia zakùadamy, ¿e ka¿dy elektron odczuwa niezale¿nie efektywne pole 

BRHHH


 0 . Warto�ã tego pola mo¿na opisaã zale¿no�ci¹: 

cos2 0
22

0 RR HHHHH  ,    (4.2) 

gdzie   jest k¹tem pomiêdzy 0H


 a RH


. Efektywn¹ warto�ã pola H


 opisuje �rednia warto�ã 

H . Je�li zaùo¿ymy, ¿e HH R


  i u�rednimy po wszystkich mo¿liwych orientacjach RH


 w 

obrêbie ,,pùaszczyzny Rashby�, to otrzymamy �rednie efektywne pole magnetyczne: 

 2

0

2

0 cos1
4


H

H
HH R

,    ( 4.3) 

gdzie   oznacza k¹t pomiêdzy 0H


 i wektorem normalnym do ,,pùaszczyzny Rashby�. Zatem 

ró¿nica pomiêdzy �rednim polem magnetycznym H  a 0H jest równa: 
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W warunkach rezonansu res

B

H
g
hH 



 i jest staùe, gdy parametry siê nie zmieniaj¹. Na 

podstawie równania (4.4) ùatwo mo¿na zauwa¿yã, ¿e dla 0||� Hc


 ró¿nica wynosi 

res

Rresres

H

H
HH

0

2

0 2

1
  i jest dwa razy wiêksza ni¿ w przypadku gdy 0� Hc


 : 

res

Rresres

H

H
HH

0

2

0 4

1
 . Przypadek 0||� Hc


 przedstawiono schematycznie na Rys. 4.7a. Jak 

widaã wszystkie wektory RH


 s¹ prostopadùe do 0H , dlatego te¿ daj¹ one wkùad do 

u�rednionego pola magnetycznego H . Natomiast przy konfiguracji 0� Hc


 , czê�ã 

wektorów RH


 znosi siê (patrz Rys. 4.7b). 
Powy¿sza analiza dotyczy elektronów przewodnictwa. Elektrony zlokalizowane na 

donorach ró¿ni¹ siê tym, ¿e ich �rednia prêdko�ã znika, w konsekwencji znika te¿ warto�ã 
�rednia pola Rashby. Nie znikaj¹ natomiast warto�ci �rednie kwadratów prêdko�ci i, 
konsekwentnie, kwadratów pola Rashby. Dlatego wyra¿enie (4.4) mo¿e byã z powodzeniem 
stosowane do przypadku elektronów zlokalizowanych na donorze je�li uto¿samiaã warto�ã 
pola Rashby odpowiadaj¹c¹ wektorowi falowemu równemu odwrotno�ci promienia Bohra, 
energii kinetycznej odpowiadaj¹cej energii wi¹zania elektronu na donorze. Wzór ten opisuje 
zmianê pola rezonansowego donora przy polu magnetycznym odchylonym o k¹t   od osi c� , 
która pochodzi od pola elektrycznego cE


, skierowanego w kierunku osi c� . Poniewa¿ warto�ã 

pola Rashby jest proporcjonalna do pola elektrycznego, 222
cRR EH   (i prêdko�ci 

charakterystycznej) wyra¿enie (4.4) mo¿e byã przepisane w formie: 

 
0

22
2

0 4

cos1

H
EHH R

c
 

     ( 4.5) 

Z przedstawionych w poprzednim podrozdziale danych eksperymentalnych 

wyznaczyli�my zale¿no�ã pola rezonansowego resH 0


od k¹ta  , co przedstawiono na Rys. 4.8. 

Je�li zaùo¿ymy, ¿e caùa anizotropia g-czynnika pochodzi od oddziaùywania spinowo-

orbitalnego typu Rashby, to z równania (4.4) jeste�my w stanie oszacowaã GH R 2002  . 

Poniewa¿ jednak wkùad do anizotropii g-czynnika mo¿e mieã równie¿ atomowe 
rozszczepienie spinowo orbitalne, otrzyman¹ warto�ã pola Rashby nale¿y raczej traktowaã 
jako górny granicê szacowania. Z drugiej strony analiza anizotropii szeroko�ci linii wskazuje, 
¿e anizotropia pola Rashby stanowi gùówny przyczynek anizotropii pola rezonansowego. 

Porównanie anizotropii g-czynnika z anizotropi¹ szeroko�ci linii wskazuje, ¿e 
szeroko�ã linii jest najwiêksza, gdy najwiêksze jest przesuniêcie pola rezonansowego. Taka 
zale¿no�ã sugeruje, ¿e gùównym êródùem anizotropii szeroko�ci linii s¹ fluktuacje g-czynnika.  

Je�li zaùo¿yã, ¿e pole Rashby jest dominuj¹cym przyczynkiem anizotropii pola 
rezonansowego to analiza ilo�ciowa anizotropii szeroko�ci linii pozwala na oszacowaã 
fluktuacje pola Rashby w krysztale. Jak to pokazuje równanie (4.4), �rednie przesuniêcie 
rezonansu skaluje siê z    cccRc EHH  2222 cos1cos1  , czyli z 

warto�ci¹ �redni¹ kwadratu lokalnego pola Rashby. Indeks c oznacza tu o� c�  i odpowiednio: 
przesuniêcie rezonansu wywoùane fluktuacjami pola w kierunku osi c� . Poszerzenie linii 
wywoùane fluktuacjami pól w kierunkach prostopadùych do osi c� , mog¹ byã opisane 
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analogicznymi wzorami  yxyx EH ,
22

, cos1    . Je�li dopu�ciã mo¿liwo�ã istnienia 
fluktuacji pól elektrycznych zarówno wzdùu¿ osi krystalograficznej c� , jak i w kierunkach 

prostopadùych i fluktuacje te scharakteryzowaã za pomoc¹ 2
cE oraz 2

E  to wyra¿enie (4.4), 

na �rednie przesuniêcie rezonansu, przyjmie teraz postaã: 

    

   22222

0

22222

0

3cos

3cos

4

1










EEEE

H
HHHH

HHH

ccc

RRccRRc






  ( 4.6) 

Tutaj 2
RcH  oznacza �redni kwadrat pola Rashby pochodz¹cy od fluktuacji pola 

elektrycznego w kierunku osi c� . Analogicznie 2
RH pochodzi od fluktuacji w kierunku 

poprzecznym do osi. Poniewa¿ anizotropia pola rezonansowego, z dokùadno�ci¹ okoùo %10 , 
jest taka sama dla wszystkich próbek mo¿emy twierdziã, ¿e dominuj¹cym kierunkiem 
fluktuacji pól elektrycznych widzianych przez stany donorowe jest kierunek osi symetrii 
krysztaùu, oraz ¿e 22 1.0 cEE  . Podsumowuj¹c, mo¿emy zaniedbaã fluktuacje pól 
elektrycznych, inne ni¿ te równolegùe do osi c  i mo¿na uznaã wyra¿enie (4.4) za dobrze 
opisuj¹ce wpùyw pól elektrycznych na warto�ã pola rezonansowego. To oznacza, ¿e êródùem 
fluktuacji efektywnych pól elektrycznych, widzianych przez stany donorowe, s¹ efekty 
piezoelektryczne, czyli, ¿e pola lokalne s¹ konsekwencj¹ naprê¿eñ. Ale tylko deformacje 
krysztaùu równolegùe do osi c  prowadza do pojawienia siê pola elektrycznego. 
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Rys. 4.8 Poùo¿enie pola rezonansowego w funkcji k¹ta pomiêdzy osi¹ c�  a zewnêtrznym 
polem magnetycznym 0H
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Pod nieobecno�ã mechanizmów zawê¿aj¹cych, szeroko�ã niejednorodnie poszerzonej 
linii rezonansu paramagnetycznego  . Jej zale¿no�ã k¹towa skaluje siê z  c

2cos1 , 

czyli maksymalna anizotropia szeroko�ci linii     2900   . Anizotropia równa 2 
mogùaby byã spodziewana jedynie pod nieobecno�ã innych, izotropowych mechanizmów 
relaksacji i zaniedbywalne maùych fluktuacji poprzecznych pól elektrycznych. W przypadku, 
gdy istniej¹ mechanizmy zawê¿enia linii i szeroko�ã linii  , szeroko�ã linii skaluje siê 
z  222 cos1   . W takich przypadkach anizotropia szeroko�ci linii 

    4900   . Do�wiadczalnie obserwowana anizotropia siêga warto�ci 5.3 . 
Reasumuj¹c, mo¿na powiedzieã, ¿e dominuj¹cym mechanizmem niejednorodnego 

poszerzenia linii donorów s¹ fluktuacje pól elektrycznych, które poprzez sprzê¿enie spinowo-
orbitalne prowadz¹ do fluktuacji pól rezonansowych. Poniewa¿ amplituda fluktuacji pól 
elektrycznych równolegùych do osi krystalograficznej c  jest znacznie wiêksza od amplitudy 
skùadowych poprzecznych pól elektrycznych, mo¿na twierdziã, ¿e êródùem omawianych pól 
elektrycznych jest efekt piezoelektryczny pochodz¹cy od fluktuacji naprê¿eñ mechanicznych 
(te s¹ prawdopodobnie prawie izotropowe). 

4.4 Obserwowane ksztaùty linii 
W badanych krysztaùach ZnO ksztaùt linii rezonansu spinowego zmienia siê w zale¿no�ci od 
stopnia wygrzania próbki oraz temperatury pomiaru. Rys. 4.9 przedstawia typowe widmo 
EPR (czarna ci¹gùa linia) zmierzone w niskiej temperaturze ( K6.2 ). 
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Rys. 4.9 Sygnaù pochodz¹cy od próbki bezpo�rednio po wzro�cie, zmierzony w temperaturze 
K6.2  (czarna ci¹gùa linia). Warto�ci dopasowania funkcji Lorentza (czerwona przerywana 

linia) wynosz¹: GH L 162.0 , GH rez 53.3470 , oraz 2.49Amp  (w dow. jedn). 
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Pochodzi ono od monokrystalicznej próbki tlenku cynku bezpo�rednio po wzro�cie. Wynik 
eksperymentalny zestawiono z najlepszym dopasowaniem funkcji Lorentza (czerwona 
przerywana linia). Warto�ci dopasowania LH , rezH , oraz amplitudê Amp  sygnaùu podano 
na rysunku. Jak widzimy, obie linie z bardzo dobrym przybli¿eniem, pokrywaj¹ siê. Tak 
dobre dopasowanie otrzymali�my dla wszystkich próbek, w zakresie temperatur od K6.2 do 
ok. K60 , które nie zostaùy poddane procesowi wygrzewania. W zwi¹zku z tym twierdzimy, 
¿e widma EPR pochodz¹ce od donorów masy efektywnej zmierzone dla krysztaùów tlenku 
cynku bêd¹cych bezpo�rednio po wzro�cie technologicznym, w odpowiednio niskich 
temperaturach, daj¹ sygnaù, który opisuje funkcja ksztaùtu Lorentza. 

Wraz ze wzrostem temperatury ksztaùt linii, próbek nie wygrzewanych (bêdziemy je 
nazywaã metalicznymi, choã nie s¹ to próbki metaliczne w sensie przej�cia metal-izolator) 
zaczyna siê zmieniaã. Linia zmienia ksztaùt z czysto absorpcyjnego obserwowanego w 
temperaturze K6.2  (patrz Rys. 4.9) na absorpcyjno-dyspersyjny rejestrowany w temperaturze 
powy¿ej K80 . Przykùad takiego widma zmierzonego w temperaturze K90  dla próbki 
bezpo�rednio po wzro�cie przedstawiono Rys. 4.10 (czarna ci¹gùa linia). 
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Rys. 4.10 Przykùad widma EPR próbki nie wygrzanej, zmierzonego w temperaturze K90  
(czarna ci¹gùa linia). Warto�ci dopasowania funkcji Dysona (czerwona przerywana linia) 
wynosz¹: sT 7

2 1029.0  , 3.1 . 

 
Jak widzimy sygnaù taki charakteryzuje siê du¿¹ asymetri¹. Na wykresie czerwon¹ 
przerywan¹ lini¹ przedstawiono najlepsze dopasowaniem funkcji Dysona przy u¿yciu 
programu opracowanego przez pana Jaceka Bùoniarza-£uczaka. Warto�ci dopasowania 
parametrów 2T , i   wynosz¹ odpowiednio sT 7

2 1029.0  , oraz 3.1 . Podobn¹ analizê 
wykonano równie¿ dla wy¿szych temperatur. We wszystkich przypadkach warto�ci parametru 
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  mie�ciùy siê w zakresie 21    Oznacza to, ¿e mamy do czynienia z przypadkiem 
cienkiej próbki, w której zasiêg dyfuzji spinów jest mniejszy od grubo�ci próbki, choã 
gùêboko�ã wnikania jest mniejsza od rozmiarów próbki. W tym obszarze ksztaùt linii jest 
caùkowicie niezale¿ny od szybko�ci dyfuzji spinów, a w zwi¹zku z tym wszelkie dopasowania 
do modelu Dysona s¹ nieczuùe na parametr RT . 

Obie krzywe, eksperymentalna jak i ta wyznaczona z dopasowania, s¹ do siebie 
bardzo zbli¿one. W zwi¹zku z tym sadzimy, ¿e wzrost temperatury pomiaru w istotny sposób 
musi wpùywaã na procesy ekranowania pola mikrofalowego wewn¹trz próbki, bêd¹cych 
êródùem pojawiania siê ksztaùtu linii typu dysonowskiego. Aby potwierdziã te przypuszczenia, 
musimy odwoùaã siê do wykonanych, we wspóùpracy z panem Jackiem Bùoniarzem-
£uczakiem, pomiarów oporno�ci krysztaùów ZnO (patrz Rys. 2.6). Jak widzimy opór badanej 
próbki zmniejsza siê wraz ze wzrostem temperatury. Na podstawie tych pomiarów 
wyznaczono oporno�ã, poni¿ej której gùêboko�ã wnikania mikrofal   staje siê mniejsza ni¿ 

mm1 . Wynosi ona cm7.2  , co dla nie wygrzanych próbek ZnO, odpowiada temperaturze 
okoùo K80 . W takim przypadku mikrofale zaczynaj¹ byã czê�ciowo ekranowane z wnêtrza 
próbki i mog¹ wnikaã jedynie w zewnêtrzn¹, naskórkow¹ jej warstwê.  

Podsumowuj¹c, w temperaturze powy¿ej K80 , dla krysztaùów ZnO nie poddanych 
procesowi wygrzewania, obserwujemy ksztaùty linii rezonansowej, które odpowiadaj¹ funkcji 
Dysona. W odró¿nieniu widmo rezonansowe dla próbek wygrzanych, w caùym zakresie 
temperatur wykazuje charakter absorpcyjny. Zgadza siê to z pomiarami transportowymi gdzie 
obserwujemy wzrost oporu o dwa rzêdy wielko�ci dla tej grupy krysztaùów. Mo¿na, zatem 
przyj¹ã, ¿e w tym przypadku gùêboko�ã naskórkowa w caùym zakresie temperatur jest 
wiêksza ni¿ rozmiar próbki, a co za tym idzie pole mikrofalowe mo¿e pobudzaã elektrony w 
caùej jej objêto�ci. W zwi¹zku z powy¿szym dla tej klasy próbek nie mamy mo¿liwo�ci 
zaobserwowaã linii, której ksztaùt opisuje funkcja Dysona. 

Eksperymentalnie obserwowane ksztaùty linii, które przedstawiono powy¿ej, w 
dobrym stopniu odpowiadaj¹ klasycznym funkcjom ksztaùtu omówionych w rozdziaùach 3.7.1 
oraz 3.7.3. Jednak nie zawsze wynik do�wiadczalny mo¿na opisaã w tak klarowny sposób. Z 
takim przypadkiem mamy do czynienia, dla próbek ZnO wygrzanych w tlenie. Typowe 
widmo EPR (czarna ci¹gùa linia) pochodz¹ce od takiego krysztaùu, zmierzone w temperaturze 

K6.2 , przedstawiono na Rys. 4.11. Na wykresie naniesiono najlepsze (w centralnej czê�ci 
widma) dopasowanie funkcji Lorentza (czerwona kropkowana linia), oraz funkcji Gaussa 
(zielona przerywana linia). Warto�ci: LH ,  , ppH   umieszczono na wykresie. Jak 

widzimy ¿adna z powy¿szych funkcji ksztaùtu nie opisuje w dobry sposób otrzymanego 
wyniku eksperymentalnego. Zatem w przypadku próbek wygrzanych, widmo EPR zmierzone 
w niskich temperaturach przybiera ksztaùt, który znajduje siê pomiêdzy funkcj¹ Gaussa i 
Lorentza. Zagadnienie to nie jest trywialne, dlatego omówiê je nieco dokùadniej w 
Rozdziale 5.1, w którym postaram siê wyja�niã jaki wpùyw mog¹ mieã mechanizmy 
zawê¿aj¹ce na ksztaùt widma rezonansowego. 
Kolejny ,,niestandardowy� przypadek linii EPR przedstawia Rys. 4.12. Dotyczy on tak jak 
poprzednio próbek wygrzanych i mo¿e byã obserwowany w zakresie temperatur od K8  do 

K30 . Prezentowane widmo zostaùo zmierzone w temperaturze K20  (czarna ci¹gùa linia). Na 
dane pomiarowe naùo¿yùam najlepsze dopasowanie funkcji Lorentza (czerwona przerywana 
linia). Dziêki temu ùatwo mo¿na zauwa¿yã, ¿e otrzymany eksperymentalnie ksztaùt linii jest 
funkcj¹ Lorentza z charakterystycznymi ,,ramionami�. Obserwowany efekt caùkowicie zanika 
dopiero powy¿ej temperatury równej K40 , gdzie funkcja przyjmuje ksztaùt czystego 
Lorentza. Dalsza analiza wyników pozwoli dopasowaã otrzymane widmo sum¹ dwóch 
funkcji: w¹skiej linii Lorentza z szersz¹ lini¹ Gaussa, co zostanie szczegóùowo omówione w 
rozdziale dotycz¹cym zawê¿enia wynikaj¹cego z hoppingu (Rozdziaù 5.5). 
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Rys. 4.11 Widmo EPR pochodz¹ce od wygranego krysztaùu ZnO, zmierzone w temperaturze 
K6.2 . Warto�ci dopasowania szeroko�ci linii dla funkcji Gaussa (zielona przerywana linia) 

wynosz¹ G41.1  natomiast Lorentza (czerwona kropkowana linia) GH L 55.2 . 
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Rys. 4.12 Widmo EPR (czarna ci¹gùa linia) zmierzone dla wygrzanej próbki ZnO w 
temperaturze 20K. Na wykres naniesiono dopasowanie funkcji Lorentza (czerwona przerywana 
linia) o szeroko�ci GH L 71.0 . 

4.5 Szeroko�ã linii pik-pik 
Jak ju¿ wcze�niej wspomnieli�my widmo EPR pùytkich donorów w nie domieszkowanych 
intencjonalnie krysztaùach ZnO jest pojedyncz¹ lini¹. Eksperymentalnie obserwowane 
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szeroko�ci linii mieszcz¹ siê w przedziale od G07.0  do G30  i zmieniaj¹ siê w zale¿no�ci od 
temperatury pomiaru oraz stopnia wygrzania próbki. Przykùad widma EPR zmierzonego w 
temperaturze K6.2 , pochodz¹cego od próbki bezpo�rednio po wzro�cie (oliwkowa krzywa) 
oraz wygrzanej (pomarañczowa krzywa), przedstawiono na Rys. 4.13. 
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Rys. 4.13 Przykùad widma EPR zmierzonego w temperaturze 2.6K, pochodz¹cego od próbki 
bezpo�rednio po wzro�cie (a), oraz wygrzanej (b). 
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Rys. 4.14 Widma EPR pochodz¹ce od wygrzanej próbki ZnO zmierzone w zakresie 
temperatur K6.2  - K140 . Wyraênie widoczne jest zawê¿anie siê sygnaùu wraz ze wzrostem 
temperatury. Po osi¹gniêciu maksymalnego zawê¿enia (czerwona linia) linia zaczyna siê 
poszerzaã, a jej amplituda maleje a¿ do caùkowitego zaniku sygnaùu w temperaturze rzêdu 

K140 . 
£atwo mo¿na zauwa¿yã, ¿e w pierwszym przypadku linia jest wyraênie wê¿sza 
( GH pp 2.0  ) od tej, jak¹ mo¿na zaobserwowaã ju¿ po procesie wygrzewania. 
( GH pp 3  ). Tego typu zale¿no�ã dotyczy wszystkich próbek, które zostaùy zmierzone. 
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Szczegóùowa interpretacja tego zagadnienia zostanie przedstawiona w Rozdziale 5.4, gdy 
bêdzie omawiane zjawisko wymiennego zawê¿enia linii EPR w ZnO. 
Jak ju¿ wcze�niej wspomnieli�my, na szeroko�ã linii ma wpùyw równie¿ temperatura pomiaru. 
Na Rys. 4.14 przedstawiono przykùadowe widma EPR wygrzanej próbki tlenku cynku 
zmierzone w zakresie temperatur od K6.2  do K140 . Poùo¿enie linii rezonansowych celowo 
zostaùo przesuniête o staùy czynnik pola magnetycznego. Dziêki temu ùatwiej jest prze�ledziã 
caùy proces. Wraz ze wzrostem temperatury obserwujemy wyraêne zawê¿anie siê linii 
rezonansowej a¿ do osi¹gniêcia maksimum w ok. K60  (czerwona linia). Po tym nastêpuje ju¿ 
tylko poszerzanie siê linii oraz zanik jej amplitudy. Tak¹ zale¿no�ã temperaturow¹ wykazuj¹ 
wszystkie zmierzone krysztaùy. Szeroko�ã linii pik-pik w funkcji odwrotno�ci temperatury dla 
piêciu przykùadowych próbek pokazano na Rys. 4.15. 
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Rys. 4.15 Szeroko�ã pik-pik linii EPR w funkcji odwrotno�ci temperatury dla piêciu, 
wygrzanych w ró¿nym stopniu, próbek. Pomiary wykonano w konfiguracji 0|| Bc , przy maùej 
mocy mikrofalowej. 
 
Pomiary wykonano w konfiguracji 0|| Bc  oraz przy maùej mocy mikrofalowej. Mo¿na tu 
zaobserwowaã dwie klasy efektów. Pierwszy dotyczy zawê¿ania siê sygnaùu w niskich 
temperaturach z zakresu K6.2  do K60 . Zagadnienie to zostanie szczegóùowo opisane w 
Rozdziale 5, gdzie bêdzie mowa o trzech mechanizmach wywoùuj¹cych zawê¿enie linii 
rezonansu spinowego w krysztaùach ZnO. Nale¿¹ do nich: oddziaùywanie wymienne 
(Rozdziaù 5.4), hopping (Rozdziaù 5.5) oraz jonizacja donora (Rozdziaù 5.6). Z kolei drugi 
re¿im dotyczy temperatur wy¿szych ni¿ K60  i wi¹¿e siê z poszerzaniem siê sygnaùu. Ten 
problem zostanie omówiony w Rozdziale 8. 
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4.6 Wyznaczenie podùu¿nego czasu relaksacji w ZnO metod¹ nasycenia 
sygnaùu 
W przypadku linii rezonansowych o ksztaùcie lorentzowskim, technika pomiarowa rezonansu 
spinowego pozwala na wyznaczenie czasów relaksacji 1T , oraz 2T . Czas 2T  jest bezpo�rednio 
dany szeroko�ci¹ linii mierzonej przy maùej mocy mikrofalowej, natomiast czas 1T  mo¿na 
wyznaczyã dziêki metodzie nasycenia amplitudy sygnaùu. Jeste�my w stanie korzystaj¹c ze 
znanego wzoru na czê�ã urojon¹ absorpcji mikrofalowej oraz wyprowadzonego ju¿ wcze�niej 
nasycenia, wyznaczyã czas podùu¿nej i poprzecznej relaksacji zachodz¹cej w ukùadzie spinów 
precesuj¹cych na stanach donorowych w ZnO. Znormalizowana funkcja Lorentza (czê�ã 
urojona) ma postaã: 
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L 2
2

2
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 ,    ( 4.7) 

gdzie S , jak ju¿ wcze�niej wspomnieli�my w Rozdziale 3.3, jest wspóùczynnikiem nasycenia 

i wynosi 
21

2
1

21
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TTB
S


 . Z efektem nasycenia mamy do czynienia wtedy, gdy czêsto�ã 

Rabiego 1H  staje siê wiêksza ni¿ odpowiednie czêsto�ci relaksacji spinowej, a konkretnie 

gdy 121
2
1

2 TTH . 
W warunkach nasycenia obserwowane widmo ma w dalszym ci¹gu ksztaùt funkcji 

Lorentza. Zmianie podlega natomiast szeroko�ã oraz amplituda sygnaùu. Szeroko�ã linii LH , 

ulega poszerzeniu o czynnik 
S

1
 i mo¿na j¹ zapisaã jako: 

ST
H L

11

2
      ( 4.8) 

W zwi¹zku z tym szeroko�ã linii pik-pik wyra¿a siê wzorem: 

3

12 21
22

1

2

TTH
T

H pp





  ,    ( 4.9) 

gdzie 1H  jest skùadow¹ magnetyczn¹ promieniowania mikrofalowego we wnêce i w naszym 

spektrometrze wynosi 
 
102

0
2

1 10
dBP

HH  , natomiast P  oznacza moc mikrofalow¹. W 

naszym ukùadzie pomiarowym  22
0 2GH  . Po krótkich przeksztaùceniach wzoru (4.7) 

otrzymujemy: 

  SHfS

H
HHH

Hf L

L

L
L )(

1

111
Im 02

0




















  ( 4.10) 

W tym przypadku )(0 Hf L  jest znormalizowan¹ postaci¹ funkcji Lorentza z szeroko�ci¹ linii 

LH  zdefiniowan¹ wzorem (4.8). Szybko�ã zmiany energii próbki (moc absorbowana P ) 
spowodowana przez zawarte w niej momenty magnetyczne bêd¹ce w rezonansie z 
oscyluj¹cym polem jest równa   2

1HHP   . Ze wzoru tego wynika, ¿e zwiêkszanie 
amplitudy pola oscyluj¹cego 1H  prowadzi do wzrostu sygnaùu. Gdy jednak uwzglêdnimy 
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nasycanie siê poziomów spinowych to okazuje siê, ¿e mierzony sygnaù EPR jest 
proporcjonalny do funkcji ksztaùtu, podatno�ci magnetycznej oraz pierwiastka z mocy 
mikrofalowej: 

   HfHHP LIm2
10     ( 4.11) 

Zatem pole pod krzyw¹ wynosi: 

    SPdHHfSPdHHPA L
2

1

00
2

1

0int      ( 4.12) 

Z wcze�niejszych wyprowadzeñ wiemy, ¿e amplituda pik-pik linii wyra¿a siê zale¿no�ci¹: 
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. Je�li teraz do wzoru tego podstawimy LH , oraz wyprowadzon¹ 

powy¿ej zale¿no�ã, to otrzymamy: 
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     ( 4.13) 

Tak, wiêc amplitudê sygnaùu pik-pik w warunkach nasycenia mo¿emy w przybli¿eniu opisaã 
zale¿no�ci¹: 
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     ( 4.14) 

Zatem dla maùych mocy mikrofalowych amplituda sygnaùu powinna rosn¹ã wraz z 
pierwiastkiem z mocy mikrofalowej, natomiast przy du¿ych mocach sygnaù powinien maleã 
odwrotnie proporcjonalnie do przyùo¿onej mocy. 

W celu wyznaczenie podùu¿nego i poprzecznego czasu relaksacji spinowej w ZnO 
metod¹ nasycenia sygnaùu, wykonano szereg pomiarów zale¿no�ci od mocy, dla kilku 
ró¿nych próbek. Wyniki pomiarów byùy do siebie do�ã zbli¿one, dlatego w pracy tej omówiê 
jedynie jeden najbardziej typowy przykùad. Na Rys. 4.16 zestawiono widma EPR dla próbki 
bezpo�rednio po wzro�cie, które zmierzono przy dziewiêciu ró¿nych warto�ciach mocy 
mikrofalowej ( 5  - dB55 ). Pomiar zostaù wykonany w temperaturze K7.2 , w konfiguracji 

0Hc  .Mo¿na tu dostrzec, ¿e wraz ze wzrostem mocy mikrofalowej sygnaù wzrasta a¿ do 
momentu osi¹gniêcia maksimum, po czym zaczyna maleã, a jego szeroko�ã zwiêksza siê. 

Je�li teraz prze�ledzimy ten proces nieco bardziej szczegóùowo i wykre�limy 
amplitudê oraz szeroko�ã linii w funkcji przyùo¿onej mocy (patrz Rys. 4.17), to ùatwo 
dostrze¿emy, ¿e do warto�ci dB25  nie obserwujemy ¿adnej zmiany szeroko�ci linii, która w 
tym przypadku wynosi ok. G2.0 , natomiast amplituda mierzonego sygnaùu wyraênie wrasta. 
Jednak przy dalszym wzro�cie P , linia zaczyna siê poszerzaã i osi¹ga warto�ã ok. G1  przy 
mocy dB5 . Z kolei zmiana mocy w zakresie dB525   wywoùuje wyraêny spadek sygnaùu. 
Dlatego te¿ mo¿emy stwierdziã, ¿e przy mocy mikrofalowej rzêdu dB25  nastêpuje nasycenie 
sygnaùu. Je�li teraz do otrzymanych wyników eksperymentalnych dopasujemy funkcje 
opisane równaniami (4.9) oraz (4.14), to bêdziemy w stanie wyznaczyã podùu¿ny i 
poprzeczny czas relaksacji w tym ukùadzie spinów. W prezentowanej próbce wynosz¹ one 
odpowiednio sT 7

1 109   i sT 7
2 103  . 
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Rys. 4.16 Widma EPR zmierzone przy ró¿nych mocach mikrofalowych. 
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Rys. 4.17 Zale¿no�ã szeroko�ci oraz amplitudy linii od przyùo¿onej mocy mikrofalowej, dla 
próbki bêd¹cej bezpo�rednio po wzro�cie, zmierzone w temperaturze K7.2  w konfiguracji 

0Hc  . Wyznaczone czasy relaksacji spinowej to sT 7
1 109   oraz sT 7

2 103  . 
Przerywana zielona linia odpowiada funkcjom (4.7) oraz (4.12) 
 
Niestety opisana metoda wyznaczania czasów relaksacji spinowej nie mo¿e byã bezpo�rednio 
stosowana do rezonansów o dowolnym ksztaùcie linii rezonansowej. Poni¿ej poka¿emy, ¿e 
linia o ksztaùcie pokazanym na Rys. 4.11 wynika z niejednorodnego poszerzenia linii, 
prawdopodobnie wynikaj¹cego z fluktuacji lokalnych pól elektrycznych. Mo¿na j¹ traktowaã 
jako superpozycjê linii lorentzowskich o rozkùadzie czêsto�ci opisanych normalnym 
rozkùadem Gaussa. Natomiast linia pokazana na Rys. 4.12 jest superpozycj¹ linii o ró¿nym 
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stopniu zawê¿enia ruchowego, który wynika z fluktuacji potencjaùu, czyli ró¿nych energii 
stanów donorowych wzglêdem energii Fermiego. Nazywamy to niejednolitym zawê¿eniem 
ruchowym (patrz Rozdziaù 5.5.4). Konsekwencj¹ specyficznego rozkùadu czasów ¿ycia na 
donorach o ró¿nej gùêboko�ci jest równie¿ efekt niejednolitego czasu podùu¿nej relaksacji 
spinowej omówiony w Rozdziale 6.1.4. Jak pokazuj¹ dane dla silnie wygrzanych próbek ZnO, 
czas podùu¿nej relaksacji spinowej jest proporcjonalny do czasy ¿ycie na stanach donorowych. 
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Rozdziaù 5  Mechanizmy wywoùuj¹ce zawê¿enie linii rezonansu 

spinowego w ZnO 

Widmo rezonansu magnetycznego pochodz¹ce od odizolowanego, elektronowego lub 
j¹drowego momentu magnetycznego  , skùada siê z pojedynczej linii obserwowanej przy 
czêsto�ci Larmora. Spin reaguje jednak nie tylko na przyùo¿one zewnêtrzne pole magnetyczne, 
ale równie¿ na pole dipolowe pochodz¹ce od innych spinów z jego otoczenia, lub te¿ na inne 
efektywne pola lokalne. W przypadku krysztaùów tlenku cyku, które s¹ przedmiotem 
niniejszej rozprawy, moment magnetyczny donora pozostaje dodatkowo pod dziaùaniem pola 
Rashby oraz pola nadsubtelnego wynikaj¹cego z faktu, i¿ niektóre atomy Zn obdarzone s¹ 
spinem. Je�li natomiast mamy do czynienia z donorem pochodz¹cym od wodoru 
miêdzywêzùowego, to nale¿y tak¿e oczekiwaã pola nadsubtelnego protonu H. 

Pola lokalne prowadz¹ do poszerzenia linii rezonansowej. Rozrzut czêsto�ci 
rezonansowych prowadzi z kolei do niejednorodnego poszerzenia linii absorpcyjnej, lub 
pojawienia siê struktury subtelnej i nadsubtelnej. Gdy jednak brak jest rozdzielenia struktur, 
to ksztaùt linii jest najczê�ciej gaussowski, a szeroko�ã   opisuje drugi moment rozkùadu 
lokalnych, realnych lub efektywnych, pól magnetycznych.   w tym przypadku staje siê 
miar¹ fluktuacji pól lokalnych. 

Gdy mo¿liwy staje siê ruch poszczególnych elektronów lub te¿ zaczyna mieã miejsce 
oddziaùywanie wymienne, to wspomniane fluktuacje ulegaj¹ u�rednieniu, co prowadzi do 
zawê¿enia szeroko�ci linii rezonansowej. Efekt taki zwany jest w pierwszym przypadku 
ruchowym natomiast w drugim, wymiennym zawê¿eniem linii. Zjawisko zawê¿enia 
wymiennego nie jest nowe i zostaù po raz pierwszy opisane przez Gorter�a [59] i Van Vlecka 
[59, 60] w 1947 i 1948 roku. Je�li chodzi natomiast o zawê¿enie ruchowe to jest ono 
powszechnie znane we wszystkich rodzajach rezonansów spinowych. Po raz pierwszy zostaùo 
zaobserwowane w pomiarach rezonansu j¹drowego cieczy i opisane w 1948 roku przez 
Bloembergen�a, Purcell�a oraz Pound�a [61]. W tym przypadku oddziaùywania dipolowe s¹ 
u�redniane ruchem i zderzeniami molekuù. W konsekwencji obserwowane szeroko�ci linii 
NMR w cieczach s¹ znacznie wê¿sze ni¿ te mierzone w ciaùach staùych. Podobny efekt znany 
jest dla rezonansu spinowego elektronów w póùprzewodnikach. W tym przypadku pole 

Rashby zale¿ne od wektora k


 jest modulowane hoppingiem. Jest to tak zwany mechanizmem 
Dyakonova - Perela [62]. Zjawisko zawê¿enia linii rezonansowej wywoùane oddziaùywaniem 
wymiany b¹dê te¿ ruchem elektronów byùo równie¿ badane w latach póêniejszych przez 
wielu innych autorów [63, 64, 65, 66]. W rozdziale tym poka¿emy podobne zale¿no�ci, w 
których szeroko�ã widma EPR, pochodz¹cego od spinów elektronowych pùytkich donorów w 
ZnO, ulega procesowi zawê¿enia na skutek oddziaùywania wymiany lub te¿ ruchu tych 
elektronów. 

Najpro�ciej zawê¿enie szeroko�ci linii mo¿na wyznaczyã ze znanego wzoru na 
warto�ã �redni¹ N  pomiarów. Je�li bowiem ka¿dy z pomiarów czêsto�ci rezonansowej jest 
wielko�ci¹ przypadkow¹, opisan¹ rozkùadem prawdopodobieñstwa o wariancji 2 , to przy 
braku zawê¿enia, wariancja warto�ci �redniej x , odpowiada mierzonej szeroko�ci linii,  . 

Je�li jednak w �czasie pomiaru� spin N  razy zmienia swoj¹ czêsto�ã i przyjmuje inn¹ 
warto�ã statystyczn¹, to wariancja warto�ci �redniej N  pomiarów wynosi:  

Nx

2
22 
  ,     ( 5.1) 



Rozdziaù 5 Mechanizmy wywoùuj¹ce zawê¿enia linii rezonansu spinowego w ZnO 

 59 

Liczbê pomiarów, N  mo¿na wyraziã jako stosunek �czasu pomiaru� 2T  do �redniego czasu 

pomiêdzy poszczególnymi zmianami czêsto�ci, 
m

m 
 1

 : 

m
m

TTN 
 2

2       ( 5.2) 

Przez �czas pomiaru� rezonansu spinowego 2T  nale¿y rozumieã �redni czas, po którym spin 
traci swoj¹ pamiêã o fazie precesji. Jak ju¿ wcze�niej zostaùo wspomniane jest to dokùadnie 

czas równy odwrotno�ci szeroko�ci linii rezonansowej 



1

2T . Zatem gdy wariancja z 

rozkùadu fluktuacji 2  jest modulowana ze �redni¹ czêsto�ci¹ m , to dla przypadku szybkiej 

modulacji ( m ), obserwowana szeroko�ã linii mo¿e byã wyra¿ona zale¿no�ci¹: 

m


2
       ( 5.3) 

Równanie to daje jedynie ogólne wyobra¿enie o procesie zawê¿enia. W dalszych 
rozwa¿aniach poka¿emy, ¿e jest ono jedynie zgrubnym przybli¿eniem znacznie bardziej 
skomplikowanego procesu. Je�li bowiem chcemy mówiã o zagadnieniu zawê¿enia ruchowego 
w nieco bardziej formalny sposób to nale¿aùoby posùu¿yã siê formalizmem matematycznym 
wyprowadzonym przez R. Kubo, K. Tomitê [65] oraz P. W. Andersona [63, 64]. Jako pierwsi 
do rozwi¹zania tego problemu zastosowali oni metodê funkcji relaksacji. W dalszej czê�ci 
pracy (Rozdziaù 5.1), zastosujemy j¹ do analizy ksztaùtów linii. 

Innym podej�ciem do zagadnienia zawê¿enia linii rezonansowej mo¿e byã u¿ycie 
macierzy gêsto�ci. Z kolei najtrudniejsze przypadki, których nie jeste�my w stanie rozwi¹zaã 
przy pomocy ¿adnej z wy¿ej podanych metod nale¿y liczyã numerycznie. Wspóùczesny opis 
tych metod zostaù najlepiej omówiony przez D. Kruk [66]. 

5.1 Wpùyw mechanizmów zawê¿aj¹cych na ksztaùt linii 
Istniej¹ dwa podej�cia [67], które okazaùy siê niezwykle pomocne dla zrozumienia ksztaùtu 
linii rezonansu magnetycznego. Jednym z nich jest metoda momentów, któr¹ stosowaù Van 
Vleck [60]. Pozwala ona wyliczyã 2  dla oddziaùywañ spin-spin. Drugie natomiast podej�cie 
to wcze�niej wspomniana metoda funkcji relaksacji, która zastaùa rozwiniêta przez R. Kubo, 
K. Tomitê [65] i P. W. Andersona [63, 64]. Ta wùa�nie metoda posùu¿y nam do analizy 
zmiany ksztaùtu linii rezonansu magnetycznego pochodz¹cego od pùytkich donorów w ZnO 
na skutek wpùywu ró¿nych czynników zawê¿aj¹cych. Zostanie ona w caùo�ci przeprowadzona 
w oparciu o analizê podan¹ przez R. White�a [67]. Metoda funkcji relaksacji pozwala 
wyznaczyã ksztaùt linii rezonansowej. Pokazuje ona, ¿e je�li funkcjê autokorelacji skùadowej 
poprzecznej magnetyzacji  tG  zdefiniujemy nastêpuj¹co: 

   tGMtM xx  ,     ( 5.4) 

to funkcjê ksztaùtu linii  F  mo¿na wyraziã jako: 

    


  deGF i
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1
    ( 5.5) 
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A wiêc funkcja ksztaùtu jest transformat¹ Fouriera funkcji korelacji. Zgodnie z zaùo¿eniami, 
R. White�a  tG  mo¿emy zapisaã w formie: 
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Je¿eli teraz rozpatrzymy tylko gùówn¹ liniê absorpcyjn¹, to suma po n  i n  zawieraã bêdzie 
tylko te czùony, których warto�ci wùasne ró¿ni¹ siê o 0 . Dodatkowo zdefiniujmy: 

   txtdt
t

nn  
0

      ( 5.7) 

W takim przypadku o funkcji korelacji mo¿na my�leã jako o �redniej z   tixexp  z rozkùadem 
prawdopodobieñstwa   txP . Zatem mo¿e byã ona wyra¿ona zale¿no�ci¹: 

   




 ixtiixti eeexdxPetG 00      ( 5.8) 

Wedùug zaùo¿enia R. White�a   nnt   jest gaussowsk¹ funkcj¹ czasu a jej warto�ã �rednia 
dana jest momentem drugiego rzêdu. White przyjmuje wiec, ¿e: 
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  ,    ( 5.9) 

gdzie m  jest charakterystyczn¹ czêsto�ci¹ modulacji. Poniewa¿ �rednia z kwadratu x  na 

podstawie równania (5.9) wynosi: 
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to wzór na funkcjê korelacji mo¿na ostatecznie zapisaã jako: 

  ))(exp()exp()exp()exp( ttiixtitG   ,   ( 5.11) 

gdzie  t  wynosi: 

    





  22

0

2 4
exp  m

t

tdMt     ( 5.12) 

Na podstawie powy¿szego wyra¿enia w ùatwy sposób mo¿na prze�ledziã zmiany szeroko�ci i 
ksztaùtu linii obserwowane eksperymentalnie. Przy maùej czêsto�ci modulacji funkcja 
wykùadnicza nie zd¹¿y bardzo zmaleã zanim osi¹gnie górn¹ granicê caùkowania, zatem wzór 
(5.12) przyjmuje postaã: 

  2
22

1 tMt       ( 5.13) 

Obserwowana funkcja ma ksztaùt Gaussa z szeroko�ci¹ linii 2M . W przypadku, gdy 
czêsto�ã modulacji jest bardzo du¿a, to funkcja pod caùk¹ jest szybko wygaszona zanim 
osi¹gnie górn¹ granicê caùkowania. Zatem: 
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  tMt
m

 22
 ,     ( 5.14) 

a ksztaùt linii EPR opisuje funkcja Lorentza o szeroko�ci poùówkowej 
m

L
M


 2 . Tak, 

wiêc w miarê jak ro�nie czêsto�ã modulacji zmienia siê nie tylko szeroko�ã linii, ale tak¿e jej 
ksztaùt. Poszerzona linia dipolowa przechodzi od krzywej Gaussa do Lorentza. Szczegóùow¹ 
analizê oraz komputerowe symulacje tego zagadnienia przeprowadziùa w swojej pracy 
magisterskiej Marta Pabich [68]. W celu opisania dwóch skrajnych przypadków posùugiwaùa 
siê ona zale¿no�ciami (5.13) oraz (5.14). Natomiast, je�li chodzi o przypadki po�rednie to w 
odró¿nieniu od klasycznego wzoru (5.11), gdzie przyjmuje siê funkcjê autokorelacji czêsto�ci 
w postaci gaussowskiej funkcji czasu, do swojej analizy zaùo¿yùa ona wykùadniczy zanik tej 

funkcji,     mt
nnnn eMôtÄùtÄù




 2' ' , gdzie m  jest charakterystycznym czasem 

modulacji. Dziêki temu zabiegowi wykùadnik we wzorze (5.12) mogùa przedstawiã w postaci 
funkcji analitycznej: 
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2)(     ( 5.15) 

Licz¹c numerycznie funkcjê korelacji skorzystaùa ze wzoru (5.11), natomiast je�li chodzi o 
funkcje ksztaùtu to zastosowaùa formuùê (5.5). Podana analiza ksztaùtów pozwala na 
znalezienie opisowej formuùy na szeroko�ã linii pik-pik w caùym zakresie czêsto�ci modulacji. 
Przykùady symulacji uzyskanych przez M. Pabich [68] przedstawiono na Rys. 5.1, 
Rys. 5.2, oraz Rys. 5.3. 
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Rys. 5.1 Wykresy funkcji ksztaùtu dla przypadku, gdy 1 m . Zielona krzywa odpowiada 
symulacji komputerowej, natomiast pomarañczowa przerywana linia jest najlepszym 
dopasowaniem funkcji Gaussa. 
 
Rys. 5.1 odpowiada funkcjom ksztaùtu (zielone krzywe) uzyskanym przy pomocy symulacji 
komputerowych, dla przypadku, 1 m . Obie krzywe daje siê dopasowaã funkcj¹ 
gaussowsk¹ (pomarañczowa przerywana linia), która w pierwszym przypadku ma szeroko�ã 

995.0 , a w drugim 97.0 . Je�li chodzi natomiast o funkcjê korelacji, to w 
pierwszym przypadku (patrz Rys. 5.1a) miaùa ona zanik gaussowski, który malaù tak jak 
funkcja wykùadnicza. W drugim przypadku (patrz Rys. 5.1b) widoczne jednak ju¿ byùy efekty 



Rozdziaù 5 Mechanizmy wywoùuj¹ce zawê¿enia linii rezonansu spinowego w ZnO 

 62 

zwi¹zane z zawê¿aniem siê sygnaùu. Dla dùugich czasów funkcja korelacji malaùa wolniej ni¿ 
funkcja wykùadnicza. 
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Rys. 5.2 Wykresy funkcji ksztaùtu dla przypadku, gdy 1 m . Zielona krzywa odpowiada 
symulacji komputerowej, natomiast przerywana czerwona oraz pomarañczowa jest najlepszym 
dopasowaniem odpowiednio Lorentza i Gaussa. 
 
W zakresie 1 m  (Rys. 5.2) funkcje ksztaùtu znajduj¹ siê pomiêdzy funkcj¹ Lorentza i 
Gaussa. Dlatego nie jeste�my w stanie dobrze dopasowaã do nich ¿adnej ze znanych nam 
formuù. Jednak ju¿ goùym okiem mo¿na dostrzec, ¿e wzrastaj¹ca czêsto�ã modulacji, poza 
zmian¹ ksztaùtu, powoduje równie¿ zawê¿anie siê sygnaùu. W przypadku funkcji korelacji 
mo¿na zaobserwowaã dwa obszary. Dla krótkich czasów (odpowiadaj¹cym ogonom funkcji 
ksztaùtu) ma ona przebieg gaussowski, natomiast dla dùugich czasów przechodzi w 
wykùadniczy. 
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Rys. 5.3 Wykresy funkcji ksztaùtu dla przypadku, gdy 1 m . Zielona krzywa odpowiada 
symulacji komputerowej, natomiast czerwona przerywana jest dopasowaniem funkcji Lorentza. 
 
Na Rys. 5.3 przedstawiono funkcje ksztaùtu dla 1 m . Zielona krzywa odpowiada 

symulacji komputerowej, natomiast czerwona przerywana linia jest dopasowaniem 
lorentzianu. Mo¿na tu zauwa¿yã ju¿ bardzo mocne zawê¿enie linii wywoùane wpùywem 
czêsto�ci moduluj¹cej. Odpowiadaj¹ce im funkcje korelacji charakteryzuj¹ siê wykùadnicz¹ 
krzyw¹ zaniku z czasem zaniku równym mT  2

2 1  . 
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Otrzymane od M. Pabich wyniki symulacji komputerowych, dotycz¹ce funkcji ksztaùtu dla 
czêstotliwo�ci z zakresu od 62 1010   zró¿niczkowaùam, a nastêpnie odczytaùam ich 
szeroko�ci metod¹ pik-pik. Uzyskane w ten sposób dane przedstawiono na Rys. 5.4. Jest to 
teoretyczna zale¿no�ã szeroko�ci linii pik-pik od czêsto�ci modulacji. Dodatkowo 
zaznaczyùam obszary, w jakich mog¹ byã obserwowane poszczególne ksztaùty linii. Wykres 
taki daje mo¿liwo�ã, w ùatwy sposób, sklasyfikowania trzech rodzajów linii. I tak dla 
przypadku, gdy m  eksperymentalnie obserwowana linia powinna daã siê opisaã funkcj¹ 
Gaussa, natomiast w zakresie  10m  ksztaùt linii jest po�redni pomiêdzy Lorentzem i 

Gaussem. Na koniec dla  10m  oczekujemy czystej funkcji Lorentza. 

Do przedstawionych na Rys. 5.4 teoretycznych punktów jeste�my w stanie dobraã nastêpuj¹ce 
fenomenologiczne wyra¿enie (linia ci¹gùa): 

22
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      ( 5.16) 

Wzór ten, na podstawie zmierzonej szeroko�ci linii EPR, pozwala na wyznaczenie czêsto�ci 
modulacji równie¿ w obszarze sùabego zawê¿enia 1m . Niezbêdna jest tu jednak 
znajomo�ã amplitudy fluktuacji  , jaka wystêpuje w badanych krysztaùach. 

 

Rys. 5.4 Teoretyczna zale¿no�ã szeroko�ci linii pik-pik od czêsto�ci modulacji 
znormalizowane wzglêdem Ù. 
 

5.2 Amplituda fluktuacji pól efektywnych w ZnO 
Tak jak to zostaùo omówione w Rozdziale 4.2 jako gùówne êródùo amplitudy fluktuacji   w 
badanych próbkach ZnO traktujemy fluktuacje pól elektrycznych, które poprzez sprzê¿enie 
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spinowo-orbitalne prowadz¹ do fluktuacji pól rezonansowych. Poniewa¿ amplituda fluktuacji 
pól elektrycznych równolegùych do osi krystalograficznej c  jest znacznie wiêksza od 
amplitudy skùadowych poprzecznych pól elektrycznych, zatem w dalszych rozwa¿aniach 
bêdziemy uwzglêdniali jedynie t¹ konfiguracjê. Jak ju¿ wcze�niej wspomnieli�my 
pochodzenie wspomnianych pól elektrycznych, mo¿na przypisywaã efektom 
piezoelektrycznym pochodz¹cy od fluktuacji naprê¿eñ mechanicznych. 

Aby wyznaczyã warto�ã amplitudy fluktuacji w badanych krysztaùach najwygodniej 
byùoby po prostu zmierzyã widmo rezonansu spinowego w warunkach, gdy m , a linia 

ma ksztaùt funkcji Gaussa, a nastêpnie na jego podstawie wyznaczyã  , które w tym 
przypadku równe jest  . Niestety w naszym eksperymencie nie byli�my w stanie tego zrobiã, 
poniewa¿ wszystkie mierzone spektra byùy ju¿ w mniejszym lub wiêkszym stopniu zawê¿one, 
a obserwowana linia nigdy nie przyjmowaùa dokùadnie ksztaùtu gaussowskiego. Zatem 
zmuszeni byli�my u¿yã pewnego zabiegu, który pozwoliù nam na oszacowanie warto�ci   na 
podstawie widm, jakie posiadali�my. Gdy szczegóùowo przyjrzeli�my siê danym 
teoretycznym M. Pabich oraz zmierzonym przeze mnie spektrom to dostrzegli�my pewne 
podobieñstwa. A mianowicie widmo uzyskane w temperaturze K6.2  dla próbek wygrzanych 
jest identyczne z symulacj¹ komputerow¹ dla przypadku, w którym m , co pokazano na 

Rys. 5.5. 
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Rys. 5.5 (a) Przykùad ksztaùtu linii EPR zmierzonego w temperaturze K6.2  dla próbki 
wygrzanej. (b) Przykùad symulacji komputerowej dla przypadku gdy m . Linia znajduje 
siê tu pomiêdzy funkcj¹ Lorentza (czerwona kropkowana linia) a Gaussa (zielona przerywana 
linia). 
 
Linia w tym zakresie znajduje siê pomiêdzy ksztaùtem Gaussa a Lorentza. Dziêki temu 
byli�my w stanie okre�liã, w którym obszarze czêsto�ci modulacji siê znajdujemy. Chc¹c 
teraz wyznaczyã, jaka byùaby nie zawê¿ona szeroko�ã linii w warunkach, gdy m , 

musimy prze�ledziã, w jakim stopniu ulegaj¹ zmianie widma pochodz¹ce z symulacji, a 
nastêpnie uwzglêdniã ten wpùyw w danych eksperymentalnych. Z naszych wyliczeñ wynika, 
¿e szeroko�ã linii odczytana metod¹ pik-pik z Rys. 5.4 po przej�ciu, od tzw. 
obszaru ,,kolanka� do zakresu plateau w którym obserwowana jest ju¿ naturalna szeroko�ã 
linii, ulega poszerzeniu o %98.84 . Dla prezentowanego na Rys. 5.5a widma pochodz¹cego od 
wygrzanej próbki tlenku cynku linia ma szeroko�ã G17.3 . Zatem prosta kalkulacja pozwala 
na wyznaczenie warto�ci GH pp 86.5  , jako tej, która byùaby obserwowana w warunkach 

braku jakichkolwiek mechanizmów zawê¿aj¹cych. Poniewa¿ w tym zakresie czêsto�ci, linia 
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przybiera funkcjê ksztaùtu Gaussa, dla której pp 2 , to szukana amplituda fluktuacji 

wynosi G93.2



. 

Jak ju¿ wcze�niej wspomniano znajomo�ã   dla ZnO pozwala, na podstawie wzoru 
(5.16), na wyznaczenie czêsto�ci modulacji jaka odpowiada zmierzonej szeroko�ci linii. Dla 
uùatwienia �ledzenia zmian m , teoretyczny wykres zale¿no�ci  mppH   

przeskalowali�my na taki, który charakteryzuje ju¿ �ci�le mierzone krysztaùy tlenku cynku. W 
tym celu wykorzystali�my wyznaczon¹ wcze�niej warto�ci amplitudy fluktuacji  , natomiast 
czêsto�ci modulacji przeliczyli�my na jednostki czasu. Uzyskane wyniki przedstawiono na 
Rys. 5.6. 
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Rys. 5.6 Zale¿no�ã szeroko�ci linii pik-pik w funkcji czêsto�ci modulacji dla krysztaùów tlenku 
cynku. Okno eksperymentalne oznaczono czerwonym kwadratem. 
 
Na jego podstawie mo¿emy w ùatwy sposób odczytywaã warto�ci czêsto�ci modulacji dla 
eksperymentalnie obserwowanych szeroko�ci linii rezonansowych. Zatem dla próbek 
bezpo�rednio po wzro�cie, dla których widmo w temperaturze K6.2  ma szeroko�ã ok. G2.0 , 

maj¹ czêsto�ã modulacji rzêdu 
s
1

109 , natomiast po wygrzaniu ich w tlenie maleje ona a¿ o 

dwa rzêdy wielko�ci. Ujmuj¹c natomiast, caùy zakres temperatur, w którym mamy do 
czynienia z modulowaniem czêsto�ci, mo¿emy stwierdziã, ¿e m  mie�ci siê w granicach od 

s
1

107  do 
s
1

1010 . Na Rys. 5.6 oznaczono go czerwonym kwadratem. Nale¿y tu podkre�liã, ¿e 

mo¿liwo�ã wyznaczenia konkretnej warto�ci czêsto�ci modulacji na podstawie szeroko�ci 
linii rezonansu magnetycznego pochodz¹cego od donorów w ZnO, jest zupeùnie oryginalna i 
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nie byùa dotychczas raportowana w literaturze. Nie wolno jednak zapominaã, ¿e odczytywanie 
warto�ci m  na podstawie ppH   dotycz¹ jedynie tych zakresów temperatur, w których 

mamy do czynienia z wiêksz¹ lub mniejsz¹ obecno�ci¹ mechanizmów zawê¿aj¹cych. 
Zale¿no�ã ta nie stosuje siê natomiast do obszarów, w których linia na skutek jakich� innych 
procesów ulegùa poszerzaniu. S¹ to ju¿ caùkowicie odmienne zjawiska i nie mog¹ byã 
analizowane w jednakowy sposób. 

5.3 Trzy mechanizmy zawê¿aj¹ce 
W Rozdziale 5.1 pokazali�my ¿e wzrost czêsto�ci modulacji m  powoduje zawê¿anie siê 
widma rezonansu spinowego, a jednocze�nie zmianê jego ksztaùtu. Linia przechodzi z ksztaùtu 
Gaussa na ksztaùt opisany funkcj¹ Lorentza. Nic nie wspomnieli�my jednak, jakie fizyczne 
zjawiska mog¹ byã êródùem tej modulacji. Najogólniej mo¿na powiedzieã, ¿e przyczyn¹ 
zawê¿enia widma EPR s¹ ró¿nego rodzaju mechanizmy u�redniaj¹ce. Znany jest fakt, ¿e 
elektrony mog¹ posiadaã ró¿ne otoczenie, w zwi¹zku z tym odczuwaj¹ ró¿ne oddziaùywania. 
Zatem w zale¿no�ci od tego, z jakim rodzajem elektronów mamy do czynienia, pole iH


, jakie 

odczuwa ka¿dy z nich, ulega u�rednianiu w inny sposób. W przypadku elektronów 
pasmowych, u�rednianie to odbywa siê na skutek zmiany wektora falowego k


 natomiast, 

je�li chodzi o elektrony donorowe, to u�rednienie jest konsekwencj¹ przeskoku elektronu 
pomiêdzy donorami.  

W badanych krysztaùach ZnO mamy do czynienia z dwoma gùównymi mechanizmami 
u�redniaj¹cymi. Pierwszym z nich jest ruchowe zawê¿enie. Mamy tu na my�li przeskoki 
elektronów zarówno hoppingowe pomiêdzy s¹siednimi stanami donorowymi, jak równie¿ te 
zwi¹zane z jonizacj¹ donora do pasma przewodnictwa. Zagadnienie zjawiska hoppingu oraz 
jego wpùyw na szeroko�ã linii zostanie szczegóùowo zanalizowane w Rozdziale 5.5. Z kolei 
zawê¿enie widma rezonansowego wynikaj¹ce z aktywacji elektronów ze stanów donorowych 
do pasma przewodnictwa omówimy w Rozdziale 5.6.  

Drugim mechanizmem u�redniaj¹cym, prowadz¹cym do zawê¿ania siê sygnaùu EPR w 
badanych krysztaùach ZnO, jest zjawisko oddziaùywania wymiennego. Szczegóùowa analiza 
ksztaùtu, szeroko�ci oraz sposobu zawê¿ania siê sygnaùu w przypadku próbek wygrzanych i 
tych bezpo�rednio po wzro�cie, pozwoliùa zbadaã jego specyfikê. Okazuje siê, bowiem ¿e 
najlepszy opis wyników do�wiadczalnych uzyskujemy, gdy wymiany nie bêdziemy traktowaã 
jako zale¿no�ci czasowej (czêsto�ci wymiany), jak ma to miejsce w klasycznych podej�ciach 
teoretycznych [65], lecz gdy wymianê potraktujemy jako u�rednienie przestrzenne 
sprzê¿onych wymiennie spinów. Zagadnienie to jest szczegóùowo przedyskutowane w 
Rozdziale 5.4. 

W celu przypisania okre�lonych sposobów zawê¿ania siê linii rezonansowej 
konkretnym mechanizmom, musieli�my bardzo szczegóùowo przyjrzeã siê szeroko�ciom oraz 
ksztaùtom wszystkich zmierzonych widm. Dokùadna analiza ka¿dego z trzech, wy¿ej 
wymienionych, procesów nie jest ùatwa z powodu ich wspóùistnienia. Jednak¿e mo¿na 
znaleêã pewne klasy próbek, oraz zakresy temperatur, w których pojedyncze zjawiska 
zaczynaj¹ dominowaã nad pozostaùymi. 

Na Rys. 5.7 przedstawiono zale¿no�ã szeroko�ã linii pik-pik w funkcji odwrotno�ci 
temperatury zmierzone dla piêciu przykùadowych próbek tlenku cynku. Zaznaczono na nim 
obszary, w których dane mechanizmy zawê¿aj¹ce staj¹ siê gùównymi procesami. I tak 
czêsto�ã wymienn¹ oznaczono symbolem ex , hoppingow¹ h , natomiast czêsto�ã zwi¹zan¹ 
z jonizacja donora opisano symbolem c . Daj¹ one swój wkùad do wcze�niej zdefiniowanej, 
wspólnej czêsto�ci modulacji m . 
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Rys. 5.7 Zale¿no�ã szeroko�ci linii EPR dla piêciu wybranych próbek z zaznaczonymi 
obszarami, w których poszczególne mechanizmy zawê¿aj¹ce staj¹ siê dominuj¹cymi 
procesami. 
 
Zaobserwowali�my, ¿e w badanych krysztaùach w zakresie niskich temperatur, istniej¹ dwa 
mechanizmy zawê¿aj¹ce liniê EPR: sprzê¿enie wymienne oraz hopping. W zwi¹zku z tym, ¿e 
oddziaùywanie wymiany skaluje siê wraz z nakùadaniem siê funkcji falowych donorowych, 
które jak wiemy zanikaj¹ wykùadniczo w przestrzeni, to bardzo silnie zale¿y ono od 
koncentracji neutralnych donorów. W przypadku badanych krysztaùów tlenku cynku, daje 
nam to mo¿liwo�ã podziaùu wszystkich próbek na dwie gùówne kategorie: przed i po procesie 
wygrzewania. W próbkach bezpo�rednio po wzro�cie oddziaùywanie wymiany dominuje nad 
efektem hoppingowym. Natomiast w przypadku krysztaùów wygrzanych, gdzie koncentracja 
elektronów donorowych jest o rz¹d wielko�ci mniejsza, wpùyw tego efektu jest 
porównywalny z hoppiem. Podane zale¿no�ci dotycz¹ oczywi�cie zakresu niskich temperatur. 
Zatem w pomiarach rezonansu spinowego najlepsze mo¿liwo�ci obserwacji, wpùywu 
oddziaùywania wymiany w próbkach ZnO, mamy w temperaturze K6.2 . Efekt dziaùania 
innych mechanizmów zawê¿aj¹cych jest wtedy najsùabszy, a w zwi¹zku z tym wszelkie 
zmiany ksztaùtu i szeroko�ci linii powi¹zane ze spadkiem lub wzrostem koncentracji 
no�ników, mog¹ byã w prosty sposób przypisane wùa�nie temu zjawisku. 

Je�li chodzi natomiast o zawê¿enie hoppingowe, to najlepsze okno obserwacji 
wystêpuje w zakresie temperatur od K5  do K20 . W obszarze tym transport ùadunków 
nastêpuje gùównie poprzez przeskoki elektronów pomiêdzy stanami donorowymi. Cech¹ 
charakterystyczn¹ tego zjawiska jest wyraêna zmiana szeroko�ci oraz ksztaùtu linii EPR dla 
wygrzanych w tlenie próbek ZnO. 

Jak ju¿ wcze�niej wspomnieli�my, trzecim i ostatnim mechanizmem wywoùuj¹cym 
zawê¿anie siê widma rezonansowego w krysztaùach ZnO jest jonizacja donora. Efekt ten jest 
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ùatwo rozpoznawalny ze wzglêdu na swoj¹ jednorodno�ã. Najlepszym zakresem temperatur, 
w którym mo¿e byã on obserwowany jest K6025  . I dotyczy to w szczególno�ci próbek 
wygrzanych. 

5.4 Wymienne zawê¿enie linii 
W tym rozdziale omówiony jest efekt wymiennego zawê¿enia linii. W podrozdziale 5.4.1 
dane do�wiadczalne dyskutowane s¹ w formalizmie �wymiennej czêsto�ci modulacji�. 
Odpowiedni klasyczny opis wymiennego zawê¿enia omówiony jest w rozdziale 5.4.2. 
Analiza danych dotycz¹ca próbek o wyraênym zawê¿eniu wymiennym i jednocze�nie 
pewnym zawê¿eniu ruchowym omówiona w Rozdziale 5.5 pokazuje jednak, ¿e efekt 
jednoczesnego zawê¿enia wymiennego i ruchowego nie mo¿e byã traktowany jako zwykùe 
sumowanie czêsto�ci wymiany i hoppingu. Dlatego w podrozdziale 5.4.3 omawiamy inn¹, 
przestrzenn¹ interpretacjê zawê¿enia wymiennego � mówimy o u�rednianiu czêsto�ci 
poszczególnych donorów wynikaj¹cym z mieszania siê funkcji falowych tych donorów. 

5.4.1 Wyniki do�wiadczalne 
Jak ju¿ wspomnieli�my w Rozdziale 5.3, najlepszym oknem obserwacji zjawiska zawê¿enia 
linii rezonansowej w ZnO, wywoùanego oddziaùywaniem wymiany jest zakres najni¿szych 
temperatur, a wiêc K56.2  . W obszarze tym wpùyw dwóch pozostaùych mechanizmów 
zawê¿aj¹cych jest na tyle sùaby, ¿e mo¿e byã praktycznie zaniedbywany. Najogólniej mo¿na 
powiedzieã, ¿e sprzê¿enie wymienne jest konsekwencj¹ przekrywania siê rozkùadów ùadunku 
s¹siednich atomów. A wiêc bliskie s¹siedztwo dwóch elektronów donorowych powoduje 
uwspólnianie siê ich funkcji falowych. Poniewa¿ ogony funkcji falowych donora maj¹ zanik 
wykùadniczy, efektywno�ã zawê¿enia wymiennego powinna siê wykùadniczo skalowaã z 
koncentracj¹ no�ników. Jest to w zgodzie z naszymi obserwacjami eksperymentalnymi. 
Próbki nie wygrzane o koncentracji elektronów rzêdu 31710 cm  charakteryzuj¹ siê ponad 
dziesiêã razy wê¿sz¹ lini¹ rezonansow¹ ( G2.0 ) w porównaniu do próbek wygrzanych 
( G3 ) o koncentracji no�ników na poziomie 31610 cm .  

Przekùadowe widma pokazano na Rys. 4.13. Analiza szeroko�ci linii pozwala 
wyznaczyã czêsto�ã wymiany. Zakùadaj¹c, ¿e w niskiej temperaturze ( K6.2 ) obserwowana 
szeroko�ã linii jest zawê¿ana wyù¹cznie poprzez wpùyw oddziaùywania wymiennego, 
korzystaj¹c z równania (5.16) oraz wyznaczonej w Rozdziale 5.2 warto�ci poszerzenia 
niejednorodnego,  , mo¿emy wykazaã ¿e próbki wygrzane charakteryzuj¹ siê 100 razy 

mniejsz¹ ex  ni¿ próbki bezpo�rednio po wzro�cie, dla których wynosi ona 
s
1

109 . Warto�ci 

te mo¿na równie¿ odczytaã w sposób bezpo�redni z Rys. 5.6. Nale¿y jednak pamiêtaã, ¿e na 
szeroko�ã linii mo¿e mieã wpùyw wiele ró¿nych czynników, dlatego nie mo¿e byã ona 
traktowana jako jedyny wyznacznik wzrostu lub spadku siùy oddziaùywania wymiennego.  

Jak pokazali�my w Rozdziale 5.1, zmiana czêsto�ci modulacji ( m ) wpùywa nie tylko 
na szeroko�ã obserwowanego widma, ale równie¿ w znacznym stopniu wywoùuje zmiany w 
jego ksztaùcie. I tak dla du¿ych warto�ci czêsto�ci modulacji oczekiwana jest funkcja ksztaùtu 
Lorentza, natomiast maùe warto�ci m  nie zaburzaj¹, wyznaczonego wpùywem lokalnych 
fluktuacji potencjaùu, ksztaùtu linii. Jest on wtedy opisywany funkcj¹ Gaussa. A jak to siê ma 
z do�wiadczeniem? Otó¿ nasze pomiary wykazaùy, ¿e w temperaturze K6.2  sygnaù EPR, w 
przypadku próbek wygrzanych, ma ksztaùt, który mo¿e byã opisany funkcj¹ znajduj¹c¹ siê 
pomiêdzy Gaussem a Lorentzem. Przykùad takiego widma pokazano na Rys. 4.11. Wskazuje 
on na obecno�ã lokalnych fluktuacji, które w gùównej mierze dyktuj¹ szeroko�ã, oraz ksztaùt 
linii. Spektrum to jest ju¿ jednak w pewnym stopniu zaburzone wpùywem oddziaùywania 
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wymiennego. Z tego powodu obserwowany ksztaùt nie mo¿e byã opisany czyst¹ funkcj¹ 
Gaussa (zielona przerywana linia). Z kolei widma próbek bezpo�rednio po wzro�cie, w tym 
samym zakresie temperatur, przyjmuj¹ ksztaùt lorentzianu (patrz Rys. 4.9). Przypadek ten 
dotyczy wiec sytuacji, w której oddziaùywanie zawê¿aj¹ce, w tym przypadku wymienne, jest 
silniejsze od amplitudy fluktuacji potencjaùu. Tak, wiêc niezale¿nie od tego czy porównujemy 
szeroko�ci linii, czy te¿ ich ksztaùty jednoznacznie mo¿emy stwierdziã, ¿e próbki 
bezpo�rednio po wzro�cie wykazuj¹ mocniejszy wpùyw siù wymiany, ni¿ te poddane 
procesowi wygrzewania, który zmniejsza koncentracjê rodzimych defektów.  

5.4.2 Klasyczny model zawê¿enia wymiennego 
O zjawisku zwê¿enia wymiennego mo¿na mówiã w przypadku tych paramagnetyków, w 
których wystêpuje oddziaùywanie wymienne J  miêdzy spinami najbli¿szych elektronów. W 
takim ukùadzie szeroko�ã linii rezonansowej EPR jest du¿o mniejsza od spodziewanej 
szeroko�ci linii zwi¹zanej z wpùywem lokalnych fluktuacji  . Fenomen tego zjawiska po raz 
pierwszy opisali w swoich pracach Van Vleck (1948) [60] oraz Anderson i Weiss (1953) [63]. 
Aby zbadaã efekty wymienne Van Vleck policzyù moment drugiego i czwartego rzêdu. 
Doprowadziùo go to do wniosku, ¿e w przypadku, gdy oddziaùywanie wymienne jest 
silniejsze ni¿ dipol-dipol wówczas moment czwartego rzêdu przewy¿sza kwadrat momentu 
drugiego rzêdu. Jak podaje White, w miarê jak ro�nie oddziaùywanie wymiany, ksztaùt linii 
absorpcyjnej zmienia siê z gaussowskiego na lorentzowsk¹. Co wiêcej je�li moment 
czwartego rzêdu ro�nie, podczas gdy moment drugiego rzêdu pozostaje staùy natê¿enie 
bocznych skrzydeù na krzywej absorpcji powinno wzrastaã. Je�li przy tym caùkowite 
natê¿enie ma pozostaã niezmienione to musi nast¹piã zmniejszenie natê¿enia w pobli¿u 
�rodka linii. Wywoùuje to tzw. wymienne zawê¿enia linii, co zilustrowano na Rys. 5.8.  

 

Rys. 5.8 Schemat przedstawiaj¹cy sposób zawê¿ania siê linii absorpcyjnej w przypadku 
obecno�ci silnego oddziaùywania wymiennego [67]. Strzaùki przedstawiaj¹ 
kierunek ,,przepùywu natê¿enia�. 
 
Podstawow¹ definicjê szeroko�ci linii w przypadku obecno�ci silnego oddziaùywania 
wymiennego podaje Anderson. Zgodnie z jego zaùo¿eniami szeroko�ã linii   jest 
proporcjonalna do kwadratu statycznej szeroko�ci dipolowej przy braku oddziaùywania 
wymiennego, dzielonej przez siùê oddziaùywania wymiennego ex  wyra¿on¹ w jednostkach 
czêsto�ci: 

 f  

0    
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ex


2
 ,      ( 5.17) 

gdzie 


J
ex  . Nale¿y tu jednak zaznaczyã, ¿e w przypadku rezonansu elektronowego 

szeroko�ã   wynika z lokalnych fluktuacji potencjaùu a nie oddziaùywania dipolowego, jak 
to ma miejsce dla rezonansu j¹drowego. 

5.4.3 U�rednianie przestrzenne 
Opisane powy¿ej podej�cie sùabo jednak nadaje siê do opisu EPR donorów. Wynika to 
gùownie z faktu, i¿ amplituda fluktuacji   ma w tym przypadku zupeùnie inne pochodzenie. 
Dodatkowo zawê¿enia wymienne ,,dodaje� siê w specyficzny sposób do zawê¿enia 
ruchowego. W szczególno�ci nie wolno dodawaã czêsto�ci chex   . Dlatego w 

przypadku naszych próbek mówimy o u�rednianiu przestrzennym. 
Dokùadna analiza specyfiki wszystkich trzech mechanizmów wywoùuj¹cych 

zawê¿enie linii rezonansowej, pochodz¹cej od donora masy efektywnej w ZnO, pozwoliùa 
nam na modyfikacjê ogólnego wzoru (5.17) opisuj¹cego szeroko�ã widma w obecno�ci 
silnego oddziaùywania wymiennego. Twierdzimy, ¿e ukùad elektronów donorowych 
znajduj¹cych siê pod silnym oddziaùywaniem wymiany jest na tyle mocno powi¹zany ze sob¹, 
¿e mo¿e byã traktowany niemal jak jeden obiekt. W zwi¹zku z tym szeroko�ã linii takiego 
klastra donorowego jest opisywana równaniem:  

D
ex N


 ,     ( 5.18) 

gdzie DN  jest �redni¹ liczb¹ elektronów w klastrze, których czêsto�ci precesji s¹ mniejsze ni¿ 
czêsto�ã wymiany. Zjawisko takie mo¿na zaobserwowaã w zakresie bardzo niskich 
temperatur, gdzie prawdopodobieñstwo przej�ã elektronowych pomiêdzy poszczególnymi 

klastrami jest maùe. Jest to analogiczna zale¿no�ã do równania 
m


2

 . Wynika st¹d, ¿e 

stosowany do opisu oddziaùywania wymiennego, czynnik geometryczny 
DN

1
 mo¿e byã 

traktowany jako odpowiednik czêsto�ci 
m


. 

5.4.4 Szeroko�ã pasma donorowego 
Kolejn¹ istotn¹ konsekwencj¹ oddziaùywania wymiennego jest zmiana szeroko�ci oraz 
ksztaùtu rozkùadu gêsto�ci stanów dla poziomu donorowego. Klasyczny, jednoelektronowy 
obraz zakùada, ¿e przy odpowiednio maùej koncentracji elektronów, a wiêc dla przypadku, 
gdy BD aR   oraz TFD rR   domieszki nie maj¹ na siebie wpùywu. Poprzez DR  oznaczono 

�redni¹ odlegùo�ã pomiêdzy donorami, Ba  promieñ orbity Bohra, natomiast TFr  promieñ 
ekranowania Thomasa-Fermiego. Oznacza to, ¿e zaniedbywalne jest przekrycie funkcji 
falowych elektronów na s¹siednich centrach defektowych oraz nieistotnym staje siê wpùyw 
pól elektrostatycznych centrów defektowych na elektrony zwi¹zane na s¹siednich centrach. 
Ka¿dy donor daje wtedy taki sam wkùad do gêsto�ci stanów i jest w peùni niezale¿ny od 
pozostaùych. Gdy koncentracja elektronów zaczyna wzrastaã BD aR  , to istotnym staje siê 
przekrycie funkcji falowych s¹siednich centrów donorowych prowadz¹ce do kwantowego 



Rozdziaù 5 Mechanizmy wywoùuj¹ce zawê¿enia linii rezonansu spinowego w ZnO 

 71 

poszerzenia widma stanów domieszkowych - powstaje pasmo donorowe. Centra nie s¹ ju¿ 
niezale¿ne, ale pasmo domieszkowe jest w¹skie i od dna pasma przewodnictwa oddziela je 
przerwa w widmie stanów energetycznych. Natomiast dla przypadku bardzo silnego 
domieszkowania, gdy BD aR  , przekrycie funkcji falowych centrów donorowych jest 
bardzo silne i prowadzi do istotnego poszerzenia pasma domieszkowego a¿ do zlania siê ze 
stanami dna pasma przewodnictwa, (tzw. ogony gêsto�ci stanów) i brakiem przerwy 
energetycznej pomiêdzy stanami domieszkowymi a pasmem przewodnictwa. Ewolucjê 
struktury elektronowej poziomu donorowego w zale¿no�ci od koncentracji elektronów 
donorowych przedstawiono na Rys. 5.9.  

 

Rys. 5.9 Ewolucja struktury elektronowej poziomu donorowego od re¿imu sùabego 
domieszkowania do silnie uporz¹dkowanego ukùadu [57]. Symbolem  ED  oznaczono 
gêsto�ã stanów, natomiast gE  przerwê energetyczn¹. 

 
Okazuje siê, ¿e obecno�ã oddziaùywania wymiennego mo¿e powodowaã pewn¹ modyfikacjê 
opisanego powy¿ej obrazu. Nasz eksperyment daje podstawy s¹dziã, ¿e wpùyw oddziaùywania 
wymiany powoduje nie tylko u�rednianie czêsto�ci spinowych, a co za tym idzie zawê¿anie 
siê linii rezonansu spinowego, ale równie¿ u�rednianie lokalnych fluktuacji potencjaùu. 
Konsekwencj¹ tego jest zawê¿anie siê pasma donorowego. Zatem próbki tlenku cynku, które 
wykazuj¹ mniejsz¹ koncentracjê elektronów, charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ szeroko�ci¹ pasma 
donorowego ( ) ni¿ te o koncentracji wy¿szej. W przypadku badanych próbek ZnO oznacza 
to wzrost szeroko�ci pasma donorowego w próbkach poddanych procesowi wygrzewania. 
Hipotetyczny schemat gêsto�ci stanów poziomu donorowego dla próbki wygrzanej i nie 
wygrzanej przedstawiono na Rys. 5.10. Zaùo¿enia takie daj¹ podstawê do zapisu wcze�niej 
podanego wzoru (5.18) na szeroko�ã linii rezonansowej w obecno�ci oddziaùywania 
wymiennego, w postaci: 

N


 ,      ( 5.19) 

gdzie N  jest liczb¹ elektronów w klastrze, sprzê¿onych ze sob¹ wymiennie silniej ni¿ 
amplituda fluktuacji potencjaùu, odpowiadaj¹ca szeroko�ci pasma donorowego  . W 
konsekwencji, �rednia liczba elektronów N , opisuj¹ca zawê¿enie szeroko�ci pasma donorowego, 
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jest mniejsza ni¿ DN , opisuj¹ce zawê¿enie wymienne szeroko�ci linii rezonansowej. W tym 
przypadku zliczamy donory sprzê¿one energi¹ wiêksz¹ od szeroko�ci linii rezonansowej, a ta jest o 
rzêdy wielko�ci mniejsza od szeroko�ci pasma donorowego. 

 
(a) 

 
(b) 

Rys. 5.10 Diagram przedstawiaj¹cy wykres gêsto�ci stanów  ED  dla nie wygrzanej (a) i 
wygrzanej (b) próbki ZnO. Symbolem   oznaczono szeroko�ã pasma donorowego. 
 
Przedstawiona powy¿ej analiza pozwala nam na identyfikacjê dwóch klas próbek. Tak, wiêc 
próbki bezpo�rednio po procesie technologicznym wykazuj¹ charakter przewodz¹cy, dla 
uproszczenia bêdziemy mówiã o próbkach metalicznych, choã to s¹ próbki poni¿ej przej�cia 
metal-izolator. Próbki poddane procesowi wygrzewania mo¿na okre�liã jako izoluj¹ce. W 
pierwszym przypadku elektronów na poziomie donorowym jest du¿o i tworz¹ one w¹skie 
pasmo donorowe. Dodatkowo w próbkach tych przewodnictwo elektryczne ma równie¿ 
bardziej metaliczny charakter. Z kolei próbki wygrzane charakteryzuj¹ce siê mniejsz¹ 
koncentracj¹ elektronów, posiadaj¹ szersze pasmo donorowe, a tworz¹ce go donory wykazuj¹ 
pomiêdzy sob¹ wiêksze ró¿nice potencjaùów. 

Na Rys. 5.11 przedstawiono hipotetyczn¹ zale¿no�ã szeroko�ci pasma donorowego od 
koncentracji elektronów wchodz¹cych w skùad danego klastra. Na wykresie wyodrêbniono 
dwa gùówne obszary: metaliczny i izoluj¹cy, oraz zaznaczono przypuszczalne poùo¿enie 
wygrzanych i nie wygrzanych próbek ZnO. S¹dzimy, ¿e w badanych krysztaùach brak 
typowego przej�cia metal-izolator wynika z wysokiej koncentracji gùêbokich donorów 
(du¿ego stopnia kompensacji), która wpùywa na bilans ùadunków, oraz jest êródùem 
dodatkowych fluktuacji potencjaùu. W dalszej czê�ci pracy postaramy siê pokazaã jak bardzo 
istotny jest wpùyw koncentracji elektronów donorowych oraz zwi¹zanej z ni¹  , na sposób 
zawê¿enia hoppingowego. 

E  

  

 ED  
nie wygrzana wygrzana 

  

 ED  

E  
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Rys. 5.11 Zale¿no�ã szeroko�ci pasma donorowego od koncentracji elektronów w klastrze. 
Na rysunku zaznaczono obszar o charakterze metalicznym (zielony) oraz izoluj¹cym 
(pomarañczowy), oraz pokazano przypuszczalne poùo¿enie badanych krysztaùów ZnO. 
 

5.5 Hoppingowe zawê¿enie linii 

5.5.1 Wyniki do�wiadczalne 
Przeprowadzone, na próbkach tlenku cynku, badania rezonansu magnetycznego wykazaùy, ¿e 
w niskich temperaturach, w zakresie, kiedy dominuje transport hoppingowy (Rys. 2.6), 
obserwuje siê charakterystyczne zawê¿anie siê linii EPR (Rys. 5.7). Jest to zjawisko tak 
zwanego hoppingowego zawê¿enia linii. Poniewa¿ stopieñ wygrzania decyduje o liczbie 
elektronów na poziomie donorowym, to w istotny sposób wpùywa on równie¿ na czêsto�ã 
hoppingow¹ ( h ). Daje to mo¿liwo�ã klasyfikacji wszystkich próbek wedùug sposobu 
zawê¿enia hoppingowego. Nasze obserwacje odno�nie tego zagadnienia, pozwoliùy nam na 
wyodrêbnienie trzech gùównych klas próbek. Ich przykùady przedstawiono na Rys. 5.12. 

Próbka I  (zielone kule) reprezentuje krysztaùy o charakterze metalicznym. Do grupy 
tej zaliczaj¹ siê wszystkie próbki nie poddane procesowi wygrzewania. Ich cech¹ 
charakterystyczn¹ jest obecno�ã silnego oddziaùywania wymiennego, czego nastêpstwem jest 
bardzo w¹ska linia rezonansowa (ok. G2.0 ). Jak zostanie pokazane w rozdziale 5.5.3, 
poprzez u�rednianie h , wywiera ono równie¿ istotny wpùyw na sposób zawê¿enia 
hoppingowego. Dla wszystkich, nale¿¹cych do tej grupy próbek, czêsto�ã hoppingu jest 
wiêksza od amplitudy modulacji ( h ). 

Kolejn¹ grupê, reprezentowan¹ przez próbkê numer II  (ró¿owe kwadraty), stanowi¹ 
krysztaùy izoluj¹ce, dla których h . Jak ju¿ wcze�niej wspomnieli�my, dotyczy ona 
próbek uprzednio wygrzanych. W obrêbie grupy tej mo¿na bardzo dokùadnie prze�ledziã 
proces zawê¿enia hoppingowego ze wzglêdu na znacznie sùabsze (ponad 100 razy) 
oddziaùywanie wymienne. Jej cech¹ charakterystyczn¹ jest bardzo niejednorodne zawê¿enie. 
Zagadnienie to zostanie bardziej szczegóùowo omówione w Rozdziale 5.5.4. 

Ä 

N 

metaliczne izoluj¹ce 

wygrzane nie wygrzane 
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Rys. 5.12 Szeroko�ã linii EPR w funkcji odwrotno�ci temperatury dla trzech wybranych 
próbek. Próbka I wykazuje charakter metaliczny, natomiast próbki o numerach II ( h ) i 
III ( h ) s¹ krysztaùami izoluj¹cymi. 

 
Ostatni¹ klasê stanowi¹ próbki o charakterze izoluj¹cym, dla których h  jest mniejsze od 
amplitudy lokalnych fluktuacji. Na Rys. 5.12 odpowiada jej próbka o numerze III . Jest to 
przypadek krysztaùów mocno wygrzanych. W tej grupie nie obserwuje siê zawê¿enia linii 
EPR. Z tego wzglêdu w dalszej czê�ci pracy nie bêdziemy skupiali siê na tych krysztaùach. 

5.5.2 Hopping � zjawisko 
W póùprzewodniku, pojedyncze stany donorowe charakteryzuj¹ siê nieco inn¹ energi¹. Mo¿na 
j¹ interpretowaã jako fluktuacje potencjaùu pochodz¹ce od ùadunków domieszkowych (patrz 
Rys. 5.13a). Jest to spowodowane tym, ¿e ka¿dy z donorów posiada nieco inne otoczenie, tzn. 
umiejscowiony jest w ró¿nej odlegùo�ci od akceptorów oraz s¹siednich donorów (patrz  
Rys. 5.13b). Warunkiem koniecznym do zaobserwowania zjawiska hoppingu jest obecno�ã 
pustych stanów donorowych. W takim przypadku w skoñczonej temperaturze pojawiaj¹ siê 
przeskoki elektronów pomiêdzy s¹siednimi stanami donorowymi. Schematycznie 
zilustrowano to na Rys. 5.14. W przypadku, gdy czêsto�ã przeskoków hoppingowych h  staje 

siê wiêksza od czasu pomiaru rezonansu,  12T , to nastêpuje efekt u�redniania fluktuacji 
czêsto�ci rezonansowych, który prowadzi do zawê¿ania siê linii rezonansowej. W praktyce 
mamy jednak do czynienia najczê�ciej z kilkoma efektami jednocze�nie, w zwi¹zku z tym 
analiza zawê¿enia hoppingowego staje siê nieco bardziej skomplikowana. 
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(a) (b) 

Rys. 5.13 Schemat przedstawiaj¹cy uùo¿enie donorów na skali energii w zale¿no�ci od ich 
wzajemnej odlegùo�ci od siebie oraz od akceptorów. 
 

 

Rys. 5.14 Schemat obrazuj¹cy mechanizm hoppingu. 
 
W badanych krysztaùach tlenku cynku zaobserwowali�my istnienie dwóch, jako�ciowo 
ró¿nych mechanizmów zawê¿enia hoppingowego. W zale¿no�ci od klasy, do której 
przynale¿y próbka proces ten wykazywaù zupeùnie odmienne wùasno�ci. Dla przypadku 
próbek metalicznych, w pomiarach EPR, istnieje specyficzne dodawanie siê dwóch efektów: 
hoppingu oraz wymiany. Wywieraj¹ one istotny wpùyw na sposób zawê¿ania siê linii 
rezonansowej, co objawia siê jednorodnym sposobem jej zawê¿ania siê. Bêdziemy 
argumentowaã, ¿e sposób zawê¿ania hoppingowego linii EPR w próbkach metalicznych 
odpowiada skorelowanym przeskokom, wymiennie sprzê¿onych, elektronów donorowych. 
Zupeùnie inny jest charakter zawê¿ania hoppingowego w próbkach silnie wygrzanych. Tutaj 
efekty wymiany mo¿na pomin¹ã, pojawia siê natomiast silna zale¿no�ã czêsto�ci modulacji 
(prawdopodobieñstwa przeskoku) od energii donora, czyli tzw. efekt niejednolitego 
zawê¿enia ruchowego. 

5.5.3 Zawê¿enie hoppingowe w próbkach metalicznych 
Poniewa¿ dla próbek metalicznych w niskich temperaturach dominuj¹cym mechanizmem 
zawê¿aj¹cym jest oddziaùywanie wymiany, to nie mo¿emy pomin¹ã jego wspóùistnienia w 
zakresie hoppingowym. Szeroko�ã takiej linii rezonansowej nie mo¿e byã, zatem opisana 
¿adnym z wcze�niej podanych równañ. W tym przypadku, w celu opisu zawê¿enia 
wymiennego i jego zgodno�ci z pomiarami przewodnictwa elektrycznego, nale¿y skorzystaã z 
zale¿no�ci: 
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gdzie ex  jest szeroko�ci¹ linii ju¿ zawê¿onej poprzez oddziaùywanie wymienne, natomiast 

h  jest czêsto�ci¹ hoppingow¹. To jest wa¿ny wniosek niniejszej rozprawy, który mówi, ¿e 
obiektami przeskakuj¹cymi s¹ kwazicz¹stki powstaùe z wymiennie sprzê¿onych elektronów. 
Je�li teraz uwzglêdnimy równanie (5.18), zakùadaj¹ce przestrzenny charakter oddziaùywania 
wymiany donor-donor to otrzymamy ostateczn¹ formuùê w postaci: 

hD
hex N 


2

,


      ( 5.21) 

W tym przypadku   jest amplitud¹ fluktuacji potencjaùu, DN  �redni¹ liczb¹ elektronów w 
klastrze, natomiast h ,tak jak poprzednio, czêsto�ci¹ hoppingow¹. 

Przeprowadzone pomiary rezonansu spinowego pozwoliùy wyznaczyã: czêsto�ã 
hoppingu, energiê jego aktywacji oraz po�rednio ksztaùt poziomu donorowego. Nasze 
pomiary oporno�ci (Rozdziaù 2.5) dotycz¹ce krysztaùów metalicznych, wykazaùy istnienie 
transportu hoppingowego w niskiej temperaturze w zakresie K206.2  . W ukùadzie takim 
przewodnictwo elektryczne jest proporcjonalne do czêsto�ci przeskoków h  pomiêdzy 
donorami. Czêsto�ã ta zale¿y od temperatury i zwykle jest opisywana zale¿no�ci¹ 
aktywacyjn¹. Energie aktywacji hoppingu mierzone dla metalicznych próbek ZnO ró¿ni¹ siê 
nieco od siebie, ale zawsze s¹ rzêdu uùamka meV . Dla przedstawionej na Rys. 5.15 próbki o 
numerze I  wynosi ona meV6.0  (zielone kwadraty). 
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Rys. 5.15 Szeroko�ã linii EPR w funkcji odwrotno�ci temperatury (otwarte zielone koùa), oraz 
opór w funkcji odwrotno�ci temperatury (zielone kwadraty) dla metalicznej próbki o 
 numerze I . Energia aktywacji wyznaczona z nachylenia obu krzywych jest identyczna i 
wynosi meV6.0 . 
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W tym samym zakresie temperatur pomiary rezonansu spinowego wykazuj¹ 
charakterystyczne zawê¿anie siê linii wraz ze wzrostem temperatury (patrz Rys. 5.12 zielone 
koùa). Efekt ten przypisujemy wcze�niej omówionemu mechanizmowi ruchowego zawê¿enia 
zwi¹zanego z hoppingowymi przeskokami elektronów donorowych. W celu wyznaczenia 
energii aktywacji tego procesu na podstawie pomiarów rezonansu spinowego, nale¿y 
wykre�liã logarytm szeroko�ci linii w funkcji odwrotno�ci temperatury. Przykùad takiej 
zale¿no�ci przedstawiono na Rys. 5.15 (zielone kwadraty). 
Je�li zaùo¿ymy, ¿e czêsto�ã h  opisana jest zale¿no�ci¹ aktywacyjn¹: 
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gdzie 0h  jest funkcj¹ koncentracji ( 0h ), natomiast AE  energi¹ aktywacji, to równie¿ 
szeroko�ã linii powinna siê charakteryzowaã tak¹ zale¿no�ci¹.  
Korzystaj¹c, zatem z powy¿szego równania oraz wcze�niej wyprowadzonej zale¿no�ci 
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  otrzymujemy: 
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Jak ju¿ wspomnieli�my wcze�niej, dla przedstawionej za Rys. 5.15zale¿no�ci 
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gdzie 
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dla której wspóùczynnik kierunkowy prostej wynosi 
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. Wyznaczona z nachylenia krzywej 
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 energia aktywacji hoppingu dla metalicznej próbki tlenku cynku o numerze I  

wynosi meVEA 6.0  (patrz Rys. 5.15 zielone okrêgi). Otrzymana warto�ã jest bardzo maùa w 
zwi¹zku z tym nie nale¿y jej traktowaã jako energii aktywacji, ale raczej jako warto�ã 
identyfikuj¹c¹ istotê zachodz¹cego procesu. Nachylenia krzywych, oporno�ci oraz szeroko�ci 
linii, w funkcji odwrotno�ci temperatury s¹ identyczne. Zbie¿no�ã ta mo¿e potwierdzaã 
poprawn¹ identyfikacjê zachodz¹cego procesu, jednak¿e zdajemy sobie równie¿ sprawê z 
tego, ¿e z powodu bardzo silnego uwspólnienia wynikaj¹cego z oddziaùywania wymiennego 
mo¿e byã jedynie przypadkowa. 
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W przypadku próbek metalicznych wspóùistniej¹ce oddziaùywanie wymiany powoduje 
specyficzny charakter hoppingu. W tym przypadku linia EPR przybiera funkcjê ksztaùtu 
Lorentza oraz w caùym zakresie temperatur zawê¿a siê w bardzo jednorodny sposób. 
Przyczyny takiego stanu rzeczy dopatrujemy siê w silnym oddziaùywaniu wymiennym. 
Wpùywa ono nie tylko na u�rednianie czêsto�ci precesji wszystkich elektronów na stanach 
donorowych, ale tak¿e jak to pokazano w Rozdziale 5.4, na ksztaùt oraz szeroko�ã pasma 
donorowego. W przypadku próbek metalicznych, na skutek u�rednienia fluktuacji potencjaùu, 
poziom donorowy wyraênie siê zawê¿a. S¹dzimy, ¿e jest on na tyle w¹ski, ¿e w 
aktywowanym termicznie, procesie hoppingu bior¹ udziaù wszystkie elektrony donorowe. W 
takim przypadku jest speùniony warunek TkW B , co schematycznie przedstawiono na  
Rys. 5.16. Nastêpstwem tego jest jednorodny sposób zawê¿ania siê widma rezonansu 
spinowego wraz ze wzrostem temperatury. Dodatkowo elektrony donorowe s¹ ze sob¹ na tyle 
mocno sprzê¿one wymiennie, ¿e poruszaj¹ siê niemal z identyczn¹ czêsto�ci¹. Z tego te¿ 
powodu obserwowana linia EPR jest lorentzianem. 

 

Rys. 5.16 Diagram przedstawiaj¹cy rozmiar oraz ksztaùt pasma donorowego dla przypadku 
metalicznej próbki ZnO. 
 
Wyznaczenie nominalnej warto�ci h  nie jest ùatwe, poniewa¿ w zakresie niskich temperatur 

bardzo trudno jest rozdzieliã zawê¿enie pochodz¹ce od hoppingu i oddziaùywania wymiany. 
W tym celu musieli�my poczyniã pewne uogólnienia. Jak wiemy, oddziaùywanie wymiany 
skaluje siê z koncentracja elektronów donorowych. Mo¿emy, zatem zaùo¿yã, ¿e w obszarze 
niskich temperatur, gdzie nie ma zjawiska ich ekscytacji do pasma przewodnictwa, ich liczba 
pozostaje staùa. Oznacza to, ¿e w caùym zakresie hoppingowym szeroko�ã linii wynikaj¹ca z 
wpùywu oddziaùywania wymiennego nie ulega zmianie. W zwi¹zku z tym wprowadzili�my 
pewne uproszczenie my�lowe przyjmuj¹c, ¿e w najni¿szej zmierzonej temperaturze ( K6.2 ), 
szeroko�ã linii w gùównej mierze zdeterminowana byùa obecno�ci¹ oddziaùywania wymiany. 
Na tej podstawie wyznaczyli�my ex . Poniewa¿ dla przypadku próbek metalicznych 

h , to wszelkie zawê¿anie siê sygnaùu na skutek wzrostu temperatury mo¿na w caùo�ci 
przypisaã wpùywowi mechanizmu hoppingu. Wykorzystuj¹c równanie (5.20), obliczyli�my 
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h  w temperaturze K15  a wiêc w zakresie gdzie mechanizm ten wywoùuje najsilniejsze 

zawê¿enie. W przypadku metalicznych krysztaùów tlenku cynku wynosi ona 
s
1

108 . 

Nasze badania doprowadziùy nas do wniosku, ¿e hopping obserwowany w pomiarach 
rezonansu spinowego dla próbek metalicznych wykazuje pewne specyficzne wùasno�ci. 
Dzieje siê tak za spraw¹ wspóùistniej¹cego, silnego oddziaùywania wymiennego, które 
u�rednia czêsto�ci h , oraz mocno zawê¿a pasmo donorowe. W konsekwencji w procesie 
hoppingu bior¹ udziaù wszystkie elektrony donorowe. Wyznaczona z pomiarów EPR oraz 
oporno�ci, warto�ã energii aktywacji hoppingu jest jednakowa i wynosi meVEA 6.0 . 
Nasuwa to dodatkowy wniosek, i¿ mechanizmu tego nie mo¿emy ju¿ dùu¿ej traktowaã jako 
klasycznych elektronowych przeskoków pomiêdzy pustymi stanami donorowymi, ale raczej 
nale¿y go rozpatrywaã jak ruch quasi cz¹stki. 

5.5.4 Zawê¿enie hoppingowe w próbkach izoluj¹cych 
Próbki nale¿¹cego do klasy krysztaùów izoluj¹cych charakteryzuj¹ siê niejednolitym 
sposobem zawê¿enia hoppingowego. Na podstawie naszych pomiarów mo¿emy stwierdziã, 
¿e proces hoppingu w tych próbkach ma charakter wieloelektronowy (quasi cz¹stka) i nie 
mo¿e byã traktowany jak przeskoki pojedynczych elektronów, co zakùada teoria klasyczna. 
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Rys. 5.17 Sygnaù EPR zmierzony w temperaturze K20  pochodz¹cy od izoluj¹cej próbki ZnO. 
Zostaù on dofitowany sum¹ (czerwona przerywana linia) dwóch funkcji Lorentza o 
szeroko�ciach G71.0  (oliwkowa krzywa) oraz G4.2  (fioletowa krzywa).  
 
Hopping w próbkach izoluj¹cych charakteryzuje siê znacznie sùabszym, ni¿ w przypadku 
krysztaùów metalicznych, wpùywem oddziaùywania wymiennego. Z tego powodu hoppingowe 
zawê¿enie linii rezonansowej cechuje wyraêna niejednolito�ã widma. W badanych 
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izoluj¹cych krysztaùach ZnO, ten typ zawê¿enia, obserwuje siê w temperaturze, od K5  do 
K20  (patrz Rys. 5.12, ró¿owe kwadraty).  

Jak pokazano na Rys. 5.17, ilustruj¹cym widmo rezonansu spinowego zmierzonego w 
temperaturze K20 , pochodz¹cego od próbki izoluj¹cej, zawê¿eniu ulega jedynie centralna 
jego czê�ã pozostawiaj¹c szerokie ramiona. W celu przeprowadzenia bardziej szczegóùowej 
analizy, uzyskane spektrum opisali�my sum¹ (czerwona przerywana linia) dwóch funkcji: 
Lorentza A  (oliwkowa krzywa) i B  (fioletowa krzywa). Jak widzimy w dostatecznie dobry 
sposób dopasowuje siê ona do wyniku eksperymentalnego. Analogicznie post¹pili�my ze 
wszystkimi zmierzonymi widmami z zakresu hoppingowego. Uzyskany wynik przedstawiono 
na Rys. 5.18. Pokazuje on szeroko�ci linii pik-pik dla dopasowywanych ksztaùtów A  
(niebieski kóùka) i B  (czerwone kóùka) w funkcji odwrotno�ci temperatury dla izoluj¹cej 
próbki nr II . 
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Rys. 5.18 Szeroko�ã linii w funkcji odwrotno�ci temperatury. Ró¿owe kwadraty odpowiadaj¹ 
eksperymentalnemu wynikowi odczytanemu metod¹ pik-pik. Natomiast otwarte czerwone(B) i 
niebieskie (A) koùa s¹ danymi uzyskanymi poprzez dofitowanie wyniku eksperymentalnego 
suma dwóch funkcji Lorentza. Niebieskie kule odpowiadaj¹ elektronom znajduj¹cym siê 
poni¿ej poziomu Fermiego, a tym samym nie wnosz¹cym zawê¿enia do sygnaùu EPR. 
Czerwone kule dotycz¹ elektronów w pobli¿u energii Fermiego, bêd¹cych gùównym êródùem 
zawê¿enia linii.  
Dodatkowo naniesiono tu szeroko�ã linii odczytan¹ metod¹ pik-pik bezpo�rednio ze 
zmierzonego widma dla tej samej próbki (ró¿owe kwadraty). £atwo mo¿na zauwa¿yã pewn¹ 
prawidùowo�ã. Mianowicie, wraz ze wzrostem temperatury, tylko jedna z dopasowywanych 
funkcji ( B ) ulega zawê¿eniu, podczas gdy druga z nich pozostaje niezmieniona. 
Przedstawiony model, opisuj¹cy sposób hoppingowego zawê¿enia linii EPR w przypadku 
próbek o charakterze izoluj¹cym, jest jedynie uproszczon¹ metod¹ podgl¹dow¹. Tak 
naprawdê mierzone spektra nale¿y rozpatrywaã jako zùo¿enie wielu linii o ró¿nych 
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szeroko�ciach. To prowadzi z kolei do ksztaùtu linii, który nie mo¿na opisany w sposób 
trywialny poprzez dofitowanie funkcji Lorentza lub Gaussa. Niejednorodne hoppingowe 
zawê¿enie linii nasuwa wniosek, ¿e w procesie hoppingu bierze udziaù jedynie czê�ã 
elektronów donorowych. Skoro tak postarajmy siê wyznaczyã, jak¹ energiê mo¿e mieã 
aktywacja takiego procesu. Aby opisaã udziaù hoppingu we wcze�niej zdefiniowanej, w 
sposób ogólny, czêsto�ci modulacji u¿yli�my formuùy (5.25). Energia aktywacji wyznaczona 

z nachylenia krzywej 





  T

H pp
1

 dla funkcji B  w przedziale temperatur K205   wynosi 

meV1 . Z kolei AE wyznaczona z pomiarów transportowych, jest bardzo do niej zbli¿ona i 
wynosi meV2.1 . Obie wielko�ci wskazuj¹ na to, ¿e otrzymane energie s¹ rzêdu TkB . W 
takim wypadku, lepszy opis efektu uzyskujemy u¿ywaj¹c formuùy: 

Th   ,      ( 5.26) 

ze wspóùczynnikiem proporcjonalno�ci  . 
Obserwacja ta daje mo¿liwo�ã wytùumaczenia niejednolitej natury zawê¿enia 

hoppingowego widma rezonansu spinowego. Zgodnie z zaùo¿eniami przedstawionymi w 
Rozdziale 5.4 cech¹ charakterystyczn¹ próbek izoluj¹cych jest sùaby wpùyw oddziaùywania 
wymiany. Konsekwencj¹ tego jest znacznie szersze pasmo donorowe ni¿ w przypadku próbek 
metalicznych. Z badañ rezonansu spinowego wynika ze jest ono na tyle szerokie, ¿e w 
hoppingu bierze udziaù jedynie czê�ã elektronów. Jest to przypadek, gdy TkW B . W 
praktyce oznacza to, ¿e du¿o poni¿ej poziomu Fermiego, elektrony nie posiadaj¹ 
wystarczaj¹cej energii, aby zmieniaã swoje stany donorowe. Ich wkùadem do sygnaùu EPR s¹ 
szerokie nie zawê¿one hoppingowo linie o szeroko�ci G3 . Na warto�ã h  wpùywaj¹ zatem te 
elektrony, które znajduj¹ siê w pobli¿u energii Fermiego. Na diagramie gêsto�ci stanów 
przedstawionym schematycznie na Rys. 5.19 oznaczono je kolorem czerwonym. Z ich 
przeskokami zwi¹zana jest centralna, w¹ska czê�ã linii EPR. Natomiast obszar oznaczony 
kolorem niebieskim nale¿y do elektronów nie bior¹cych udziaùu w procesie hoppingu. 

 

Rys. 5.19 Diagram przedstawiaj¹cy rozmiar oraz ksztaùt pasma donorowego dla przypadku 
izoluj¹cej próbki ZnO. 
 
Korzystaj¹c z wcze�niej wyprowadzonej zale¿no�ci (5.20), obliczyli�my h  w temperaturze 

K15  a wiêc w zakresie gdzie mechanizm ten wywoùuje najsilniejsze zawê¿enie. W przypadku 
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izoluj¹cych krysztaùów tlenku cynku wynosi ona 
s
1

107 . Jest to warto�ã o rz¹d wielko�ci 

mniejsza od tej wyznaczonej dla próbek metalicznych. Fakt ten potwierdza sùuszno�ã 
zaùo¿enia o wzro�cie siùy oddziaùywania wymiennego wraz z liczb¹ elektronów donorowych. 
Oznacza to, ¿e elektrony donorowe krysztaùów izoluj¹cych s¹ ze sob¹ znacznie sùabiej 
powi¹zane ni¿ te w próbkach metalicznych. Ich geometryczna odlegùo�ã od siebie jest 
równie¿ wiêksza, a co za tym idzie h  maleje. 

5.6 Zawê¿enie linii wywoùane jonizacj¹ donora 
W przypadku badanych krysztaùów tlenku cynku zaobserwowali�my, ¿e oprócz zjawiska 
hoppingu oraz oddziaùywania wymiany, istnieje jeszcze jeden mechanizm wywoùuj¹cy 
zawê¿anie siê widma rezonansu spinowego. Jak ju¿ wcze�niej wspomnieli�my jest nim 
jonizacja elektronów z poziomu donorowego do pasma przewodnictwa. Poprawna 
identyfikacja tego procesu staùa siê mo¿liwa dziêki serii przeprowadzonych pomiarów 
transportowych. Jak to pokazano w Rozdziale 2.5, zarówno w przypadku próbek wygrzanych 
jak i nie wygrzanych dla KT 15 , gdy energia termiczna staje siê wystarczaj¹co du¿a 
nastêpuje pobudzanie elektronów z poziomów donorowych do pasma przewodnictwa. Jak to 
mo¿na odczytaã z Rys. 2.6, zakres KTK 4015   odpowiada przewodnictwu mieszanemu, 
tzn. ma miejsce zarówno hopping jak i transport pasmowy. Jonizacja elektronów donorowych 
staje siê dominuj¹cym mechanizmem dopiero w temperaturze KT 40  i jest aktywowana 
energi¹ 1E  równ¹ meV22  niezale¿nie od stopnia wygrzania próbki. W tym obszarze 
przewodnictwo jest proporcjonalne do ilo�ci elektronów w pa�mie, zatem wyznaczona 
warto�ã 1E  odpowiada gùêboko�ci poziomów donorowych. Porównuj¹c uzyskane dane z 
wynikami uzyskanymi w pomiarach EPR widzimy, ¿e w tym samym zakresie temperatur 
zaczyna siê pojawiaã dodatkowe zawê¿enie linii rezonansowej. W przypadku próbek o 
charakterze metalicznym efekt ten w znacznym stopniu jest zakryty poprzez silne 
oddziaùywanie wymienne. Z tego powodu najlepszym przykùadem do obserwacji tego 
zjawiska s¹ krysztaùy izoluj¹ce, dla których zawê¿enie hoppingowe jest maùe, h . 

Na Rys. 5.20 przedstawiono logarytm szeroko�ci linii w funkcji odwrotno�ci 
temperatury dla izoluj¹cej próbki nr III . Z nachylenia krzywej jeste�my w stanie wyznaczyã 
energiê aktywacji tego procesu. W tym celu u¿yli�my nastêpuj¹cej formuùy: 
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c exp2/3 ,    ( 5.27) 

gdzie DE  jest energi¹ jonizacji donora, natomiast cNT 2/3  to efektywna gêsto�ã stanów 
pasma przewodnictwa. Wynosi ona podobnie jak w przypadku pomiarów oporno�ci meV22 . 
Wiêkszo�ã danych dotycz¹cych poùo¿enia pùytkiego donora w materiale, jakim jest tlenek 
cynku podaje, ¿e jego poziom znajduje siê na wysoko�ci ok. meV6020   [69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76] poni¿ej dna pasma przewodnictwa. Otrzymana przez nas wielko�ã jest, zatem w 
zgodzie z danymi literaturowymi. Dodatkowo mo¿emy stwierdziã, ¿e DE  nie zale¿y od 
koncentracji donorów masy efektywnej. 

Otrzymana w pomiarach EPR zale¿no�ã szeroko�ci linii od temperatury daje równie¿ 
mo¿liwo�ã wyznaczenia przekroju czynnego n  na wychwyt elektronów pasmowych przez 

stany donorowe. Nie jest to oczywi�cie standardowa metoda powszechnie stosowana. 
Opieraj¹c siê jednak na zale¿no�ciach wykorzystywanych w pomiarach DLTS (Deep Level 
Transcient Spectroscopy) jeste�my w stanie oszacowaã warto�ã czynnika n . Najwa¿niejsz¹ 
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wielko�ci¹ z punktu widzenia metody DLTS jest szybko�ã emisji termicznej no�ników ne do 

pasma [77]. Dostarcza ona, bowiem informacji na temat poùo¿enia energetycznego puùapki w 
pa�mie wzbronionym, a tak¿e o przekroju czynnym na puùapkowanie. Mo¿na j¹ przedstawiã 
w postaci [78]: 
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exp ,    ( 5.28) 

gdzie: CN  jest efektywn¹ gêsto�ci¹ stanów w pa�mie przewodnictwa, CE  energi¹ dna pasma 

przewodnictwa, TE  energi¹ poziomu puùapkowego, T  temperatur¹, natomiast Bk  staù¹ 
Boltzmana. Wyznaczanie metod¹ DLTS gùêboko�ci puùapki mo¿e dotyczyã zarówno 
materiaùu typu n jak i p. Poniewa¿ jednak badane krysztaùy tlenku cynku wykazuj¹ typowe 
przewodnictwo elektronowe, zatem podany powy¿ej wzór dotyczy ju¿ jedynie puùapki 
elektronowej. Schematyczny obraz jej poùo¿enia przedstawiono na Rys. 5.21. 
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Rys. 5.20 Zale¿no�ã szeroko�ci linii rezonansu spinowego od odwrotno�ci temperatury dla 
izoluj¹cej próbki nr III w zakresie temperatur obejmuj¹cych ekscytacjê elektronów 
donorowych do pasma przewodnictwa. Punkty pomiarowe oznaczono pomarañczowymi 
trójk¹tami, natomiast czarna przerywana linia odpowiada energii 1E . 

 
W przypadku krysztaùów charakteryzuj¹cych siê przewodnictwem typu n, szybko�ci emisji 
staje siê proporcjonalna do gêsto�ci stanów CN , �redniej prêdko�ci termicznej elektronów 

ev  oraz przekroju czynnego na puùapkowanie e . Je�li teraz zaùo¿ymy, ¿e �rednia prêdko�ã 

termiczna elektronów ev 2/1T , natomiast gêsto�ã stanów CN 2/3T , a przekrój czynny 
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na puùapkowanie elektronów e  nie zale¿y od temperatury to wzór na szybko�ã emisji 
termicznej elektronów mo¿na przepisaã do postaci: 

Tk
EEA

T
e

B

TC
e

n 
 )ln(ln

2
 ,     ( 5.29) 

gdzie: 

  322/3232  hmkMA Bc       ( 5.30) 

cM  jest liczb¹ minimów w pa�mie przewodnictwa, m  to masa efektywna elektronu, Bk  

oznacza staù¹ Boltzmana, natomiast h  to staùa Plancka. 

 

Rys. 5.21 Schemat poùo¿enia poziomu puùapkowego w materiale typu n. 
 
Je�li teraz uwzglêdnimy, ¿e tlenek cynku jest krysztaùem jednodolinowym o masie efektywnej 
równej 028.024.0 mm   to otrzymamy warto�ã 222251084.0  smKA . Jak widzimy 

podane powy¿ej równanie (5.29) opisuje prost¹ funkcjê 
2
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en w funkcji 
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, to otrzymamy tzw. wykres 

Arrheniusa. Na jego podstawie mo¿na wyznaczyã warto�ã energii aktywacji wyliczonej jako 
nachylenie uzyskanej prostej oraz przekrój czynny na wychwyt no�ników, który wyznaczamy 
z przeciêcia siê prostej z osi¹ rzêdnych. W przypadku pomiarów DLTS stosuje siê wielko�ã, 
któr¹ wcze�niej opisali�my jako szybko�ci emisji termicznej ne . Jej odpowiednikiem w 

pomiarach EPR jest czêsto�ã modulacji m , z jak¹ elektrony s¹ pobudzane do pasma 
przewodnictwa. W takim przypadku wzór (5.29) przyjmuje postaã: 
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gdzie DTC EEE   jest energi¹ aktywacji donora. Je�li teraz przedstawione na Rys. 5.20 

dane ujmiemy w postaci 
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f m , to otrzymamy prosty wykres Arrheniusa, co 

pokazano na Rys. 5.22. 
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Rys. 5.22 Wykres Arrheniusa dla próbki III. Czarne punkty wyznaczono na podstawie danych 
do�wiadczalnych, natomiast czerwona krzywa odpowiada najlepszemu dopasowaniu funkcji 
liniowej postaci baxy  . 

 
Najlepsze dopasowanie funkcji liniowej, która opisuje przedstawione punkty eksperymentalne 

ma postaã:  18
2

1012,1ln
186

ln 






 A
TT

m . Z nachylenia tej prostej dostajemy warto�ã 

energii aktywacji poziomu puùapkowego. Wyznaczona odlegùo�ã poziomu donorowego od 
pasma przewodnictwa wynosi meVED 16 . Oprócz wyznaczenia DE  z wykresu Arrheniusa, 

tak jak ju¿ wcze�niej wspomnieli�my, mo¿na tak¿e wyznaczyã przekrój czynny e  na 

wychwyt no�ników. Znaleziona warto�ã to 2141012,1 cme
 . Jak wiemy przekrój czynny 

na wychwyt elektronów donorowych powinien mie�ciã siê w zakresie 21513 1010 cm . 
Uzyskana, zatem warto�ã potwierdza, wcze�niejsz¹ tezê zakùadaj¹c¹, ¿e zawê¿enie linii EPR 
w zakresie temperatur K6040   jest �ci�le zwi¹zane z jonizacj¹ pùytkich elektronów 
donorowych do pasma przewodnictwa. 
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5.7 Wnioski 
Na podstawie przeprowadzonych badañ doszli�my do wniosku, ¿e na ksztaùt oraz szeroko�ã 
widma rezonansu spinowego w ZnO w pierwszej kolejno�ci wywiera wpùyw sprzê¿enie 
wymienne, a dopiero póêniej inne mechanizmy zawê¿aj¹ce, takie jak hopping i aktywacja 
elektronów donorowych. W zwi¹zku z tym, w zale¿no�ci od charakteru próbki, proces 
hoppingu mo¿e mieã jako�ciowo zupeùnie ró¿ne przebiegi. I tak dla przypadku krysztaùów o 
charakterze metalicznym, obserwuje siê specyficzne dodawanie siê efektów, które w 
konsekwencji prowadzi do bardzo jednorodnego zawê¿enia linii rezonansowej. Z kolei próbki 
izoluj¹ce wykazuj¹ wyraênie mniejszy wpùyw oddziaùywania wymiennego w zwi¹zku, z 
czym ksztaùt takiej linii nie mo¿e byã dobrze opisany ¿adn¹ ze znanych funkcji ksztaùtu, a 
hoppingowe zawê¿enie widma jest wyraênie niejednolite. Istotn¹ cech¹ takiego mechanizmu 
hoppingowego jest jego, wieloelektronowo�ã tzn. nie mo¿e byã on ju¿ dùu¿ej traktowany jako 
przeskoki pojedynczych elektronów, ale nale¿y go rozpatrywaã jako ruch quasi cz¹stki. Nasze 
pomiary doprowadziùy nas równie¿ do wniosku, i¿ obserwowany w próbkach tlenku cynku 
mechanizm wymiany donor-donor ma charakter u�redniania bardziej przestrzennego ni¿ 
czasowego. 
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Rozdziaù 6  CI ESR elektronów przewodnictwa 

Dla silnie wygrzanych próbek tlenku cynku, pomiary rezonansu spinowego, pozwalaj¹ 
zaobserwowaã nietypowe widmo skùadaj¹ce siê nie z jednej, jak w mniej wygrzanych 
próbkach, ale dwóch w¹skich linii o podobnej zale¿no�ci k¹towej pola rezonansowego, ale o 
zupeùnie innym ksztaùcie linii. 

W tym rozdziale bêdziemy argumentowaã, ¿e te linie odpowiadaj¹ elektronom 
donorowym i elektronom pasmowym. Wskazaniem na to, ¿e dodatkowa linia pochodzi od 
elektronów przewodnictwa jest wùa�nie tzw. dyspersyjny ksztaùt linii, charakterystyczny dla 
elektronów przewodnictwa w krysztaùach o symetrii ¿yroskopowej. Dodatkowym 
argumentem jest fakt, ¿e z podwy¿szaniem temperatury, gdy mo¿liwe staja siê przeskoki 
elektronów pomiêdzy stanami donorowymi i pasmowymi, dwie linie zlewaj¹ siê w jedn¹ 
w¹sk¹ linie rezonansow¹. 

W silnie wygrzanym ZnO, gdy koncentracja elektronów donorowych jest maùa i 
ekranowanie potencjaùu sùabe, pojawiaj¹ siê silne fluktuacje potencjaùu. Gdy amplituda 
fluktuacji przewy¿sza energiê donora, a charakterystyczna dùugo�ã fluktuacji jest 
wystarczaj¹co du¿a, czê�ã minimów potencjaùu jest wypeùniona elektronami. Istnienie takiej 
przestrzennie niejednorodnej fazy dokumentowane jest jednoczesn¹ obserwacj¹ widma ESR 
elektronów donorowych i elektronów pasmowych. Temu zagadnieniu po�wiêcony jest 
Rozdziaù 7. 

6.1 Dane do�wiadczalne 

6.1.1 Ksztaùt linii 
Na Rys. 6.1 przedstawiono charakterystyczne widmo (czarne kropki) pochodz¹ce od 
wygrzanej próbki ZnO zmierzone w temperaturze K6.2 , przy konfiguracji cH 

0 . Mostek 

mikrofalowy spektrometru ESR jest tak zbudowany, ¿e mierzony sygnaù jest proporcjonalny 
do pochodnej absorpcji mocy, tzn. dyspersyjna skùadowa dynamicznej podatno�ci 
magnetycznej nie ma wpùywu na ksztaùt linii EPR. Lina ( A ), odpowiadaj¹ca EPR elektronów 
donorowych, jest typowym przykùadem linii absorpcyjnej, opisanej funkcj¹ ksztaùtu Lorentza, 
konkretnie urojon¹ (absorpcyjn¹) skùadow¹ podatno�ci dynamicznej,  H  . Natomiast linia 
( B ) ma zupeùnie inny charakter, daleki od skùadowej absorpcyjnej. 

Przykùad ilo�ciowej analizy widma przedstawiony jest na Rys. 8.1. Do�wiadczalny 
ksztaùt linii (czarna kropkowana linia) dopasowali�my sum¹ trzech funkcji: skùadow¹ 
absorpcyjn¹ centrowan¹ na polu rezonansowym elektronów donorowych,   DHH 0  

(linia ró¿owa), oraz kombinacj¹ rzeczywistej (dyspersyjnej) i urojonej skùadowej podatno�ci 
magnetycznej, centrowanych na polu rezonansowym elektronów przewodnictwa, 

 CICI HH   (linia fioletowa),  CICI HH   (linia zielona). Z dopasowania wyznaczyli�my 

podstawowe parametry widma dla konfiguracji 0Hc
  . Pola rezonansowe wynosz¹ 

GH D 5.34540   dla elektronów donorowych, oraz GH CI 8.3456  w przypadku elektronów 
pasmowych. Na ich podstawie otrzymali�my warto�ci g-czynników równe 955.1Dg  oraz 

954.1CIg . Szeroko�ci linii to GH pDp 18.4  oraz GH pCLp 23.2   ,a amplitudy to 
6101A  i 5105B . Zasymulowany w ten sposób ksztaùt (szara ci¹gùa linia) bardzo 

dobrze opisuje widmo uzyskane eksperymentalnie. Tak wiec przedstawione tu podej�cie 
wydaje siê byã poprawne. W dalszym ci¹gu pozostaje jednak otwarty temat pochodzenia 
dodatkowego sygnaùu B  oraz êródùa jego asymetrii. 
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Rys. 6.1 Widmo EPR zmierzone w temperaturze KT 6.2 , konfiguracji cB 

0 , oraz mocy 
dBP 27  dla wygrzanej próbki tlenku cynku. Spektrum skùada siê z dwóch linii: 

symetrycznej A  oraz asymetrycznej B . Wynik eksperymentalny (czarne kropki) 
zasymulowano sum¹ (szara ci¹gùa linia) trzech funkcji: absorpcyjnej skùadowej lorentzianu 1 
(    ró¿owa przerywana linia), która opisuje sygnaù A , oraz absorpcyjnej ( CI  , zielona 
przerywana linia) i dyspersyjnej ( CI  , fioletowa przerywana linia) czê�ci lorentzianu 2 
odpowiadaj¹cej sygnaùowi B . 
 
Nale¿y tu podkre�liã, ¿e wùasno�ci¹, prezentowanej w tym rozdziale klasy próbek, jest du¿a 
ró¿norodno�ã ich widm. Na podstawie zebranych danych do�wiadczalnych wiemy, ¿e 
przedstawione na Rys. 6.1 spektrum nie jest jednakowe dla wszystkich mierzonych 
krysztaùów tlenku cynku, w których obserwuje siê dodatkow¹ liniê rezonansow¹. Okazuje siê, 
bowiem ¿e poszczególne próbki mog¹ znacz¹co ró¿niã siê po miedzy sob¹ amplitud¹ sygnaùu 
B . Na Rys. 6.2 zestawiono przykùadowe widma EPR zmierzone dla trzech ró¿nych 
krysztaùów tlenku cynku wyhodowanych oraz wygrzanych w zupeùnie oddzielnych procesach. 
We wszystkich przypadkach pomiar zostaù wykonany w jednakowych warunkach, tj.: 
temperaturze ( KT 5.2 ), mocy mikrofalowej ( dBP 25 ), oraz konfiguracji 0Hc

  , a 

jednak ich widma s¹ odmienne. Jak widzimy dla próbki 4245d (Rys. 6.2a) sygnaù B  jest 
ledwo zauwa¿alny. Dla uùatwienia jej poùo¿enie zaznaczono strzaùk¹. O poprawnej 
interpretacji obserwowanego spektrum mo¿emy siê przekonaã po przyùo¿eniu wiêkszej mocy 
mikrofalowej oraz zmianie orientacji próbki. Ju¿ dla dBP 10 , amplituda linii B  wyraênie 
wzrasta wykazuj¹c charakterystyczny dla tego typu sygnaùu asymetryczny ksztaùt, co 
pokazano w zakùadce do Rys. 6.2a. Amplituda tej linii wykazuje równie¿ charakterystyczn¹ 
anizotropiê wzglêdem orientacji krysztaùu w spektrometrze. Z kolei dla próbki F1 060411 
(Rys. 6.2b) uzyskane spektrum charakteryzuje siê wyraênie widoczn¹ obecno�ci¹ linii 
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asymetrycznej. Jej amplituda w dalszym ci¹gu jest jednak mniejsza od ju¿ wcze�niej 
zidentyfikowanego sygnaùu odpowiadaj¹cego pùytkiemu donorowi. Ostatni wykres (Rys. 6.2c) 
przedstawia widmo pochodz¹ce od próbki tlenku cynku o numerze F2 060404. Jest to 
najbardziej skrajny przypadek, gdzie linia B  wyraênie przewa¿a nad lini¹ A . 
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Rys. 6.2 Przykùad widm EPR (czarna linia) charakteryzuj¹cych siê obecno�ci¹ dodatkowego 
sygnaùu B  (oznaczono go strzaùk¹) zmierzonych dla trzech ró¿nych próbek (a) 4245d,  
(b) F1 060411, (c) F2 060404. Wszystkie pomiary zostaùy wykonane w konfiguracji 0� Hc


 , 

przy mocy mikrofalowej dBP 25 . Czerwona linia odpowiada dopasowaniu wyniku 
pomiarowego sum¹ funkcji:   , CI  , CI  . 

6.1.2 Zale¿no�ã k¹towa widma 
Oprócz przedstawionej powy¿ej analizy ksztaùtu, badane próbki dostarczaj¹ równie¿ 
ciekawych wyników dotycz¹cych zale¿no�ci k¹towej linii rezonansowej. Przykùadowe widma 
EPR zmierzone w temperaturze K6.2  dla wygrzanego w tlenie krysztaùu ZnO przedstawiono 
na Rys. 6.3. Wszystkie pomiary zostaùy wykonane w podùu¿nej konfiguracji Voight�a. 
Oznacza to, ¿e propagacja mikrofal byùa prostopadùa do zewnêtrznego pola magnetycznego, 

0H


, natomiast mikrofalowe pole elektryczne, 1E


, byùo równolegùe do 0H


. Prezentowane 
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widma zostaùy zmierzone przy ró¿nym k¹cie pomiêdzy osi¹ c�  a polem 0H


. Zmierzone w 

takiej konfiguracji widmo, wykazuje wyraên¹ anizotropiê poùo¿enia obu linii wzglêdem 
zewnêtrznego pola magnetycznego. 
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Rys. 6.3 Zale¿no�ã k¹towa zmierzona dla wygrzanej próbki ZnO w temperaturze K6.2  przy 
podùu¿nej konfiguracji Voight�a. Symbolem A  oznaczono poùo¿enie typowej linii EPR 
pochodz¹cej od elektronów donorowych, natomiast znak B  odpowiada zagadkowemu 
sygnaùowi EPR. K¹t 0  oznacza konfiguracjê, w której o� c�  jest równolegùa do pola 0H


. 

 
Na podstawie poùo¿enia centralnej czê�ci linii A  oraz B  wyznaczyli�my zale¿no�ã  
g-czynnika w funkcji k¹ta ( ) pomiêdzy osi¹ c�  krysztaùu a kierunkiem zewnêtrznego pola 

magnetycznego 0H


. Wynik ten przedstawiono na Rys. 6.4. Niebieskie punkty odpowiadaj¹ 
warto�ciom g-czynnika wyznaczonym dla sygnaùu A . W tym przypadku 955.1g  

natomiast 957.1|| g , sk¹d otrzymujemy anizotropiê g-czynnika na poziomie 3102 g . 

Jest to typowa zale¿no�ã dla donora masy efektywnej. Jak ju¿ zauwa¿yli�my w Rozdziale 4.2 

dobrze opisuje j¹ zale¿no�ã  22
||

22 cossin ggg   , która potwierdza zaùo¿enie o 
symetrii osiowej badanych próbek. Z kolei niebieskie punkty odpowiadaj¹ linii B , dla której 

954.1g . W tym przypadku nie mo¿emy odczytaã warto�ci ||g , poniewa¿ w tej 

konfiguracji sygnaù znika. Z przedstawionej na Rys. 6.4 zale¿no�ci wynika ¿e anizotropia obu 
sygnaùów jest do siebie bardzo podobna. W zwi¹zku z tym mo¿emy przypuszczaã, ¿e w obu 
przypadkach mamy do czynienia ze zbli¿onymi obiektami. Je�li natomiast mamy mówiã o 
szeroko�ci linii rezonansowej to w obu przypadkach jest ona niezale¿na od orientacji próbki 
wzglêdem kierunku zewnêtrznego pola magnetycznego. 
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Przedstawiona powy¿ej k¹towa zale¿no�ã g-czynnika, nie jest jednak jedynym 
przykùadem anizotropii obserwowanej w krysztaùach nale¿¹cych do tej klasy próbek. 
Kolejnym przykùadem takiej wùasno�ci jest amplituda sygnaùu. Ju¿ goùym okiem mo¿na 
zauwa¿yã, ¿e prezentowane na Rys. 6.3 widma wykazuj¹ istotne zmiany amplitudy sygnaùu 
B . I tak w przypadku, gdy cB 

0  osi¹ga ona swoje maksimum, natomiast caùkowicie zanika, 

gdy cH 
||0 . 
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Rys. 6.4 g-czynnik w funkcji k¹ta pomiêdzy gùówn¹ osia krystaliczn¹ c  a kierunkiem 
zewnêtrznego pola magnetycznego 0H


. Pomiary zostaùy wykonane w podùu¿nej konfiguracji 

Voight�a, w temperaturze K4.3  przy mocy mikrofalowej równej dB23 . 
 
W celu przeprowadzenia bardziej szczegóùowej analizy zaobserwowanego zjawiska, 
amplitudy obu sygnaùów wykre�lono w funkcji k¹ta pomiêdzy gùówn¹ osi¹ krystaliczn¹ c  a 

kierunkiem zewnêtrznego pola magnetycznego 0H


 (patrz Rys. 6.5). Jak widzimy anizotropia 

amplitudy dotyczy jedynie linii B , natomiast w przypadku sygnaùu A  nie pojawia siê. Taka 
zale¿no�ã dotyczy wszystkich próbek, które wykazuj¹ wspóùistnienie obu linii. Sadzimy, ¿e 
brak sygnaùu B  dla k¹ta 0  oraz wzrost jego amplitudy dla przypadku cE 

1  wskazuje 
na fakt, i¿ jego pochodzenie zwi¹zane jest z obecno�ci¹ sprzê¿enia spinowo-orbitalnego. 
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Rys. 6.5 Zale¿no�ã amplitudy sygnaùu A  (niebieskie kule) oraz B  (czerwone kwadraty) od  
k¹ta pomiêdzy gùówn¹ osia krystaliczn¹ c  a kierunkiem zewnêtrznego pola magnetycznego 

0H


. Pomiary zostaùy wykonane w podùu¿nej konfiguracji Voight�a, w temperaturze K6.2 . 

 

6.1.3 Zale¿no�ã temperaturowa 
Na Rys. 6.6 zestawiono zbiór widm pochodz¹cych od wygrzanej próbki ZnO zmierzonych w 
zakresie temperatur K1406.2  , w konfiguracji 0� Hc


 , przy mocy mikrofalowej dBP 25 . 

W niskiej temperaturze ( K6.2 ) mo¿na zaobserwowaã dwie wyraênie rozdzielone linie, ka¿da 
o innym ksztaùcie i nieco innym polu rezonansowym. Gdy jednak temperatura pomiaru 
wzrasta, obie linie zlewaj¹ siê. Najpierw pojawia siê absorpcja pomiêdzy rozdzielonymi 
liniami. W temperaturze KT 13  stanowi¹ one jedn¹, ci¹gle lekko asymetryczn¹ liniê. 
Dalszy wzrost temperatury powoduje zawê¿anie i symetryzacjê linii. Powy¿ej KT 40  
szeroko�ã uwspólnionej linii zmienia siê podobnie jak szeroko�ã linii donorowej w próbkach 
sùabiej wygrzanych. Mianowicie wraz ze wzrostem temperatury obserwujemy wyraêne 
zawê¿anie siê linii rezonansowej a¿ do osi¹gniêcia maksimum w ok. K60  (patrz  
Rozdziaù 4.5, Rys. 4.15). Zjawisko to tùumaczymy wcze�niej ju¿ omówionym mechanizmem 
ruchowego zawê¿enia. Po tym nastêpuje ju¿ tylko poszerzanie siê linii oraz sùabniecie jej 
amplitudy a¿ do caùkowitego znikniêcia w KT 140 . 

Zlewanie siê dwu linii w jedn¹ oznacza, ¿e spiny elektronowe przeskakuj¹ ze stanów 
odpowiadaj¹cych jednej linii (donorowych) do stanów odpowiadaj¹cych drugiej linii (stanów 
przewodnictwa). Przej�cie od linii rozdzielonej do pojedynczej, odpowiada czêsto�ci 
przeskoków równej ró¿nicy czêsto�ci rezonansowych,   18 s10  CED  . W ni¿szej 
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temperaturze czêsto�ã przeskoków jest mniejsza. W wy¿szej natomiast jest wiêksza, ale 
mechanizm przechodzenia elektronów ze stanów donorowych do pasmowych nie polega na 
aktywacji elektronów donorowych do pasma przewodnictwa. Ten aktywacyjny typ pobudzeñ 
poprzez wzbudzanie neutralnych donorów do pasma przewodnictwa, pojawia siê dopiero w 
temperaturze wiêkszej od KT 40  i jest widoczny w do�wiadczeniu jako dalsze zawê¿enie 
linii rezonansowej z energi¹ aktywacji odpowiadaj¹c¹ energii donora (patrz Rozdziaù 5.6). 
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Rys. 6.6 Zale¿no�ã temperaturowa dla wygrzanej próbki tlenku cynku zmierzona w 
zakresie temperatur KK 1406.2  , przy konfiguracji 0� Bc


  oraz mocy mikrofalowej 

dBP 25 . W niskiej temperaturze ( K6.2 ) mo¿na zaobserwowaã dwie wyraênie 
rozdzielone linie, ka¿da o innym ksztaùcie i nieco innym polu rezonansowym. Gdy 
temperatura pomiaru wzrasta, obie linie zlewaj¹ siê. W temperaturze KT 13  stanowi¹ 
one ju¿ jedn¹, lekko asymetryczn¹ liniê. Dalszy wzrost temperatury powoduje symetryzacjê 
oraz zawê¿anie siê linii a¿ do osi¹gniêcia maksimum w ok. K60 . Po tym nastêpuje ju¿ 
tylko poszerzanie siê linii oraz sùabniecie jej amplitudy a¿ do caùkowitego znikniêcia w 

KT 140 . 
 

Nale¿y domniemywaã, ¿e w niskiej temperaturze istniej¹ dwie, przestrzennie rozdzielone fazy: 
obszary metaliczne i obszary izolacyjne, gdzie elektrony obsadzaj¹ jedynie stany donorowe. 
Nie znamy szczegóùów mechanizmu przechodzenia elektronów pomiêdzy faz¹ metaliczn¹ a 
faz¹ izolacyjn¹, Niskotemperaturowy mechanizm nie jest jednak zwi¹zany z aktywacj¹ 
elektronów donorowych do pasma przewodnictwa. Prawdopodobnie s¹ to przeskoki na 
granicy przestrzennie rozdzielonych faz, niewymagaj¹ce du¿ej energii aktywacji. 

6.1.4 Zmiany widma przy wzro�cie mocy mikrofalowej 
Ogólnie analiza amplitudy widma od mocy mikrofalowej pozwala wyznaczyã szybko�ã 
podùu¿nej relaksacji spinowej. Zale¿no�ã obu amplitud od mocy mikrofalowej przedstawione 
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s¹ na Rys. 6.7. Pomiar wykonano w temperaturze KT 6.2  oraz konfiguracji 0� Bc


 . Na 

wykresie zamieszczono wyniki dla obu linii: symetrycznej A  (granatowe kule), oraz 
asymetrycznej B  (czerwone kule). Mo¿na z niego ùatwo odczytaã, ¿e dla prezentowanej 
próbki ZnO zale¿no�ã amplitudy sygnaùu donorowego nasyca siê ze wzrostem mocy 
mikrofalowej, tzn. amplituda tego sygnaùu nie wzrasta z pierwiastkiem mocy mikrofalowej. 
Ilo�ciowa analiza zale¿no�ci amplitudy od mocy mikrofalowej pokazuje jednak, ¿e nasycanie 
siê sygnaùu nie mo¿e byã opisane za pomoc¹ jednej warto�ci podùu¿nego czasu relaksacji 
spinowej. Oznacza to, ¿e warto�ci czasów 1T  maja szeroki rozkùad statystyczny. Jest to, tzw. 
niejednolity rozkùad czasów relaksacji, który wi¹¿emy z zale¿no�ci¹ czasu relaksacji spinowej 
z gùêboko�ci¹ energetyczn¹ konkretnego stanu donorowego. 
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Rys. 6.7 Zale¿no�ã amplitudy sygnaùu odczytanej metod¹ pik-pik w funkcji przyùo¿onej mocy 
mikrofalowej, dla sygnaùu indukowanego przej�ciami magnetycznymi (granatowe kule) oraz 
polem elektrycznym (czerwone kule). Pomiar wykonano w temperaturze KT 6.2  przy 
konfiguracji 0� Bc


 . 

 
Je�li chodzi natomiast o asymetryczn¹ liniê B  to wykazuje ona zupeùnie odmienn¹ zale¿no�ã 
od mocy mikrofalowej w porównaniu z lini¹ A . Widaã, ¿e w caùym zakresie mocy 
mikrofalowej amplituda ESR linii elektronów nie nasyca siê a¿ do najwiêkszych mocy 
mikrofalowych, tzn. do amplitudy pola mikrofalowego odpowiadaj¹cej G210 H , to 

oznacza, ¿e czas relaksacji podùu¿nej jest krótszy od s710 . Dodatkowo te¿ szeroko�ã linii 
nie ulega zmianie. Wynika st¹d, ¿e widma A  i B  musz¹ znacznie ró¿niã siê od siebie 
czasami relaksacji spinowej. Taki wniosek mo¿e wskazywaã na zupeùnie odmienne êródùa 
obu sygnaùów. 
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6.2 Zjawisko CI ESR 

6.2.1 Wstêp 
Gdy krysztaù charakteryzuje siê odpowiednio nisk¹ symetri¹ mo¿na mówiã o istnieniu 
wbudowanych do krysztaùu pól elektrycznych. Krysztaùy o symetrii wurcytu nale¿¹ do tej 
klasy symetrii. Poniewa¿ nie istnieje pùaszczyzna symetrii prostopadùa do osi c , warunki 
symetrii dopuszczaj¹ pojawienie siê pól elektrycznych równolegùych do osi c . Mog¹ to byã 
zarówno pola makroskopowe prowadz¹ce do klasy efektów piezoelektrycznych, jak i pola 
lokalne, dziaùaj¹ce w ramach jednej pùaszczyzny atomowej � inne pole elektryczne mo¿e 
dziaùaã na pùaszczyzny kationów i anionów. 

Jak wynika z transformacji Lorentza, na ùadunek elektryczny poruszaj¹cy siê w polu 
elektrycznym E


 z prêdko�ci¹ v  dziaùa pole, tzw. pole spinowo-orbitalne, które mo¿na 

zapisaã jako efektywne pole magnetyczne: 

EvH SO


       ( 6.1) 

Pole, dziaùaj¹ce na spiny elektronów poruszaj¹cych siê w krysztaùach nazywa siê polem 
Rashby RH


. Jego obecno�ã prowadzi do szerokiej klasy zjawisk. W szczególno�ci 

determinuje ono mechanizmy relaksacji spinowej i przesuniêcia czêsto�ci rezonansu 
spinowego (patrz Rozdziaù 4.3) Pole to jest o tyle wa¿ne, ¿e sprzêga elektryczne i 
magnetyczne momenty swobody, stanowi¹c podstawê do kontroli i manipulowania spinami 
za pomoc¹ pól i pr¹dów elektrycznych. Na przykùad przyùo¿enie staùego pola elektrycznego, 
które powoduje przepùyw pr¹du elektrycznego, opisanego niezerowym wektorem dryfu, 
prowadzi do pojawienia siê pewnego �redniego pola elektrycznego, które obserwuje siê jako 
przesuniecie rezonansu spinowego, zale¿ne od pr¹du elektrycznego [83]. 

Podobnie przyùo¿enie zmiennego pola elektrycznego jest równowa¿ne przyùo¿eniu 
zmiennego pola magnetycznego. Takie pole, gdy odpowiada czêsto�ci rezonansu spinowego, 
mo¿e pobudzaã precesjê spinow¹ i w konsekwencji prowadziã do dodatkowych 
mechanizmów detekcji EPR. W swojej historycznej pracy Rashba [79] dyskutuje elektryczne 
dipolowe przej�cia kwantowe pomiêdzy stanami spinowymi. Czùon SO  miesza stany 
spinowe dozwalaj¹c elektryczne - dipolowe przej�cia pomiêdzy spinowymi stanami 
kwantowymi. Rashba mówi o Electric Dipole ESR ( ED  ESR ). Jego podej�cie jest jednak o 
tyle nie kompletne, ¿e nie uwzglêdnia mechanizmów dyssypacji, rozpraszania pêdowego, ani 
relaksacji spinowej. Uwzglêdnienie rozpraszania pêdowego pokazuje [80, 82], ¿e efektywne 
pole spinowo-orbitalne pochodzi nie tyle od pola, ale od pr¹du elektrycznego. Nale¿y, wiêc 
raczej mówiã o rezonansie spinowym pobudzanym pr¹dem elektrycznym (Current Induced 
Elektron Spin Resonance) [80]. Mechanizm ten jest opisany w Rozdziale 6.2.2. Dla 
elektronów o stosunkowo niskiej ruchliwo�ci 1p  jest to pr¹d dryftowy. W tym zakresie 
efektywno�ã pobudzania skaluje siê z kwadratem ruchliwo�ci elektronów. Dla elektronów o 
du¿ej ruchliwo�ci, 1p  mamy do czynienia z pr¹dem przesuniêcia, dyssypacja mo¿e byã 
zaniedbana i CI  ESR  okazuje siê byã równowa¿ny ED  ESR  w ujêciu Rashby. 

Ostatnie prace [83] wyja�niaj¹ pochodzenie sygnaùu dyspersyjnego w widmie ESR 
elektronów przewodnictwa w krysztaùach o niskiej symetrii. Autorzy pokazuj¹, ¿e w 
warunkach istnienia rozszczepienia Rashby pobudzenie precesji spinów prowadzi do dwu 
ró¿nych mechanizmów absorpcji mocy mikrofalowej. Z jednej strony precesja magnetyzacji 
w zmiennym polu SO , równowa¿na polu magnetycznemu, prowadzi do absorpcji mocy 
mikrofalowej i przekazu mocy mikrofalowej do rezerwuaru energii magnetycznej spinów. 
Ten kanaù absorpcji zawsze jest opisany urojon¹ (absorpcyjn¹) skùadow¹ podatno�ci 
magnetycznej. Z drugiej strony precesja magnetyzacji w obecno�ci sprzê¿enia SO  powoduje 
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oscylacyjny ruch elektronów, a obecno�ã takiego, spinowo zale¿nego pr¹du elektrycznego w 
zmiennym polu elektrycznym, powoduje modyfikacjê ciepùa Joula. (patrz Rozdziaù 6.2.3) 
Zale¿no�ã spektralna tego efektu, tzn. absorpcji mocy mikrofalowej i przekazywanie jej do 
energii kinetycznej elektronów pasmowych, opisana jest kombinacj¹ absorpcyjnej i 
dyspersyjnej skùadowej dynamicznej podatno�ci magnetycznej. W próbkach o niskiej 
ruchliwo�ci dominuje skùadowa dyspersyjna, tak jak obserwowana dla elektronów 
przewodnictwa w ZnO. 

6.2.2 CI ESR 
W krysztaùach, które charakteryzuj¹ siê brakiem symetrii zwrotu, wynikaj¹cej z budowy czy 
te¿ wywoùanej w sposób wymuszony, na przykùad poprzez przyùo¿enie pola elektrycznego, 
nastêpuje rozszczepienie spinowe bez zewnêtrznego pola magnetycznego. Daje to z kolei 
przyczynek do pojawienia siê efektywnego pola magnetycznego, jakim jest pole Rashby 

( RH


). Jak ju¿ wcze�niej wspomnieli�my z obecno�ci¹ takiego pola wi¹¿e siê anizotropia pola 
rezonansowego (Rozdziaù 4.3). Jak siê okazuje inn¹ konsekwencj¹ obecno�ci efektywnego 
pola spin orbitalnego ( SO ) w krysztaùach ZnO jest mo¿liwo�ã obserwacji indukowanego 
pr¹dem rezonansu spinowego (Current Induced ESR �CI ESR) pochodz¹cego od elektronów 
przewodnictwa. Po raz pierwszy ten typ sygnaùu zostaù zaobserwowany w studniach 
kwantowych 25.075.0/ GeSiSi  przez Z. Wilanowskiego i innych [80]. 

 
(a) 

 
(b) 

Rys. 6.8 Kula Fermiego przy 0RH


  (a). Po przyùo¿eniu pola elektrycznego 0RH


 , zatem 
kula Fermiego ulega przesuniêciu.(b) 
 
Efektywne pole Rashby, w przypadku krysztaùu o strukturze wurcytu, mo¿na wyraziã 
najogólniej zale¿no�ci¹: 

 ckHg RRB �0 


 ,    ( 6.2), 

kx 

ky 

j


 kx 

ky 
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gdzie c�  jest kierunkiem gùównej osi krystalicznej wzdùu¿ której obserwuje siê brak symetrii 
zwrotu, natomiast R  jest fenomenologicznym parametrem zale¿nym od siùy oddziaùywania 
spinowo-orbitalnego. 

Warto�ã �rednia pola Rashby, u�redniana dla wszystkich pêdów elektronowych 
prowadzi do wyra¿enia:  

 jcH RR


 0      ( 6.3), 

B

R
R g

m



*

  jest parametrem materiaùowym. Zgodnie z powy¿szym równaniem �rednie 

efektywne pole Rashby jest proporcjonalne do gêsto�ci pr¹du elektrycznego j


, a co za tym 
idzie do ruchliwo�ci elektronów. Powstawanie �redniego pola Rashby mo¿na ùatwo odczytaã 
z diagramów. W sytuacji, gdy na ukùad spinów pole elektryczne nie oddziaùuje, wszystkie 
wektory pola Rashby znosz¹ siê i efektywne pole RH


  znika (patrz Rys. 6.8a). 

Istnienie takiego pola zostaùo wykazane do�wiadczalnie. Pokazano, ¿e przepùyw 
staùego pr¹du elektrycznego prowadzi do pojawienia siê efektywnego pola magnetycznego 
widzianego jako przesuniecie rezonansu spinowego. Wyniki pokazane s¹ na Rys. 6.9. 
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Rys. 6.9 Widma EPR pochodz¹ce, od dwuwymiarowej studni kwantowej w Si, zmierzone dla 
ró¿nych warto�ci przyùo¿onego pr¹du elektrycznego. Pomiar wykonano dla k¹ta, pomiêdzy 
polem 0H  a wektorem normalnym do pùaszczyzny próbki, równego  45 . 

 
Podobnie przyùo¿enie zmiennego pola elektrycznego powoduje pojawienie siê zmiennego 
pola Rashby. W próbce umieszczonej w mikrofalowym polu elektrycznym, 1E  pùynie 
zmienny pr¹d elektryczny o amplitudzie: 
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1Ej


        ( 6.4) 

Tutaj,   jest tensorem przewodnictwa elektrycznego. Odpowiednie pole Rashby dane jest 

wyra¿eniem (6.3). Je�li pole 1E


 zostanie przyùo¿one do ukùadu, to nast¹pi przesuniecie kuli 

Fermiego o warto�ã k


 . Schematycznie zilustrowano to na Rys. 6.8b. W tym przypadku 

ka¿dy z elektronów do�wiadcza dziaùania niezerowego, efektywnego pola Rashby RH


 . 
Wywoùuje to dodatkowe rozszczepienie spinowe, a co za tym idzie przesuniêcie linii 
rezonansu spinowego. Efekt ten zostaù szczegóùowo omówiony i zademonstrowany 
eksperymentalnie przez Z. Wilamowskiego [81] w dwuwymiarowej studni kwantowej w Si. 
Autor pokazaù, ¿e przykùadanie ró¿nych warto�ci pr¹du elektrycznego powodowaùo wyraêne 
przesuwanie siê linii rezonansu spinowego. 

Pr¹d zmienny prowadzi do pojawienia siê zmiennej skùadowej pola Rashby, dlatego 
mo¿e pobudzaã precesjê momentu magnetycznego. Na podstawie przedstawionych powy¿ej 
informacji mo¿na oczekiwaã, ¿e przy speùnieniu odpowiednich reguù wyboru, które zostan¹ 
szczegóùowo omówione w Rozdziale 6.2.4, przyùo¿enie pola 1E


 powinno pobudziã w 

badanych krysztaùach tlenku cynku sygnaù CI ESR.  
W dalszym ci¹gu pozostaje jeszcze zagadnienie ksztaùtu linii rezonansowej, jakiego 

powinni�my oczekiwaã w przypadku pomiarów CI ESR. Wiêkszo�ã modeli opartych o 
efektywne pole Rashby przewiduje, ¿e ksztaùt takiego widma powinien byã opisywany 
urojon¹ (absorpcyjn¹) skùadow¹ podatno�ci magnetycznej [80, 82]. W takim przypadku moc 

mikrofalow¹ zaabsorbowan¹ przez moment magnetyczny  tM


 w oscyluj¹cym polu 
magnetycznym opisuje zale¿no�ã: 

   dt
dt

tHdtM
T

P
T

M 
0

0




     ( 6.5), 

Natomiast wyra¿ona na jednostkê powierzchni jest proporcjonalna do urojonej czê�ci 
dynamicznej podatno�ci magnetycznej   , oraz kwadratu amplitudy zmiennego pola Rashby 

2

RH  i przyjmuje postaã: 
2

R
M H

dA
dP        ( 6.6) 

Dotyczy to zarówno linii indukowanych polem RH


 jak równie¿ tych bêd¹cych superpozycj¹ 
pól RH


 i 1H


. St¹d ksztaùt takiej linii ma zawsze charakter absorpcyjny. 

6.2.3 Ciepùo Joula 
Niestety przedstawiony powy¿ej model absorpcji magnetycznej nie potrafi wyja�niã 
obserwacji, które pokazuj¹ istnienie skùadowej dyspersyjnej linii absorpcyjnej. Jak zostaùo to 
pokazane powy¿ej widmo EPR skùada siê zawsze z dwóch przyczynków: absorpcyjnego (   ) 
i dyspersyjnego (   ). Czêsto te¿ amplituda czùonu dyspersyjnego jest nawet kilka razy 
wiêksza ni¿ amplituda czùonu absorpcyjnego. Szczegóùow¹ analizê tego zagadnienia dla 
dwuwymiarowej studni kwantowej w SiGe/Si/SiGe przedstawiù po raz pierwszy w swojej 
pracy Z. Wilamowski [83]. Zauwa¿yù on, ¿e pole spinowo-orbitalne prowadzi do uzale¿nienia 
prêdko�ci elektronu od orientacji spinu. W konsekwencji pobudzanie precesji spinu 
zmiennym polem Rashby prowadzi do wytworzenia oscyluj¹cej skùadowej prêdko�ci 
elektronów. Taki ruch w zmiennym polem elektrycznym 1E


 modyfikuje absorpcjê 

elektryczn¹ w próbce, a co za tym idzie zmienia widmo absorpcji mocy mikrofalowej. Ten 
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specyficzny rodzaj absorpcji mikrofalowej wpùywaj¹cej na dyspersyjny charakter widma 
nale¿y traktowaã jako spinowo zale¿ne przewodnictwo elektryczne, lub te¿ rezonansow¹ 
modyfikacjê grzania Joula.  

W ogólno�ci, spinowo zale¿ne przewodnictwo elektryczne daje zarówno dyspersyjny 
jak i absorpcyjny przyczynek do linii rezonansowej. Jednak w przypadku maùej ruchliwo�ci 
 1p , co ma miejsce w badanych krysztaùach ZnO, skùadowa absorpcyjna jest 
pomijalnie maùa. Spodziewana jest linia o dominuj¹cym ksztaùcie dyspersyjnym tak jak to 
widaã w przypadku linii B  na Rys. 6.1, Rys. 6.2, oraz Rys. 6.3. Jest to silny argument za tym, 
¿e linia B  pochodzi od elektronów przewodnictwa, a rezonans jest pobudzany za pomoc¹ 
mechanizmu spinowo zale¿nego ciepùa Joula. Dodatkowo silnym argumentem 
dokumentuj¹cy fakt, ¿e omawiana linia B  pochodzi od elektronów przewodnictwa jest 
zale¿no�ã amplitudy linii od geometrii do�wiadczalnej. 

6.2.4 Reguùy wyboru 
Tak jak zostaùo to powiedziane powy¿ej, gùównym warunkiem zezwalaj¹cym na pojawienie 
siê sygnaùu CI ESR, jest obecno�ã pola spinowo-orbitalnego. Jest ono proporcjonalne do 

iloczynu wektorowego prêdko�ci elektronu v  oraz wewnêtrznego pola krystalicznego cE


 

(patrz wzór 6.1). Kierunek wektora v  odpowiada kierunkowi przepùywaj¹cego pr¹du j


, a dla 

przypadku maùo ruchliwych elektronów wyznacza go skùadowa elektryczna 1E


 pola 
mikrofalowego. W przypadku wnêki mikrofalowej typu TE102, jak¹ dysponujemy w naszym 
spektrometrze, pokrywa siê ona z kierunkiem osi x  (patrz Rys. 6.10). 

 

Rys. 6.10 Schemat ilustruj¹cy rozkùad skùadowej elektrycznej 1E


 promieniowania 
mikrofalowego oraz kierunku zewnêtrznego pola magnetycznego 0B


 we wnêce mikrofalowej 

typu TE102. 

 
Jak wynika z zale¿no�ci (6.3), pole Rashby jest prostopadùe zarówno do kierunku pr¹du, jak 
równie¿ do wektora wewnêtrznego pola krystalicznego, równolegùego do osi symetrii 
krysztaùu, c� . Gdy krysztaù obracamy wokóù osi y  w ten sposób, ¿e o� c�  zmienia siê od 
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kierunku równolegùego do osi x   0  do kierunku równolegùego do osi z   90  to 
skùadowa zmiennego pola Rashby, poprzeczna do pola zewnêtrznego, zmienia siê z sin , tzn. 
znika gdy o� c�  jest równolegùa do osi x  i osi¹ga maksimum gdy o� c�  jest równolegùa do osi 
z   90 . Wtedy warto�ã iloczynu wektorowego we wzorze (6.3) osi¹ga maksimum, a pole 
Rashby jest skierowane równolegle do osi y .  

Wyniki do�wiadczalne prezentowane w Rozdziale 6.1, w szczególno�ci dane na  
Rys. 6.5 dokùadnie odpowiadaj¹ omówionym reguùom wyboru. W tym sensie pokazuj¹, ¿e 
obserwowana linia B  jest pobudzana za pomoc¹ pól i pr¹dów elektrycznych, poprzez 
efektywne pole Rashby. Po�rednio oznacza to, ¿e sygnaù pochodzi od elektronów 
przewodnictwa. Dodatkowym argumentem jest podobna zale¿no�ã k¹towa linii B  do 
zale¿no�ci k¹towej linii A , pochodz¹cej od stanów donorowych (patrz Rys. 6.4). Oba stany 
nale¿¹ do tzw. elektronów masy efektywnej, dla których spodziewana jest podobna zale¿no�ã 
anizotropii g-czynnika. 
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Rozdziaù 7  Wspóùistnienie dwóch faz 

Wùasno�ci widma ESR w silnie wygrzanych próbkach ZnO wskazuj¹ na mo¿liwo�ã 
jednoczesnego obserwowania rezonansu spinowego pochodz¹cego od elektronów 
zlokalizowanych na stanach donorowych oraz elektronów pasmowych. Obie linie 
rezonansowe charakteryzuj¹ siê podobn¹ zale¿no�ci¹ k¹tow¹, wskazuj¹c¹ na to, ¿e pochodz¹ 
one od elektronów masy efektywnej. Symetryczna linia w ni¿szym polu ( A ) ma wszelkie 
cechy linii donorowej, natomiast asymetryczna linia ( B ) ma wszystkie atrybuty linii 
rezonansowej elektronów przewodnictwa w krysztaùach o niskiej symetrii (braku pùaszczyzny 
symetrii prostopadùej do osi c ). Konkretnie, jej ksztaùt ma wyj¹tkowy charakter, bliski 
ksztaùtowi dyspersyjnemu, który jest spodziewany dla elektronów przewodnictwa o maùej 
ruchliwo�ci ( 1p ). Znamienna jest równie¿ zale¿no�ã k¹towa amplitudy, typowa dla 
pobudzania rezonansu pr¹dem elektrycznym w obecno�ci rozszczepienia spinowo-orbitalnego 
(pola Rashby). Ró¿nice czasów relaksacji podùu¿nej równie¿ wskazuj¹, ¿e linia ( A ) 
odpowiada elektronom donorowym o dùugich czasach relaksacji spinowej (i niejednolitym ich 
rozkùadzie), a linia ( B ) elektronom pasmowym z szybk¹ relaksacj¹ spinow¹. 

Najbardziej przekonuj¹cym dowodem na to, ¿e obie linie pochodz¹ od stanów masy 
efektywnej jest fakt u�redniania czêsto�ci elektronów przy podwy¿szeniu temperatury. W 
temperaturze okoùo K8  pojawiaj siê efekt zlewania siê dwóch linii. To oznacza, ¿e czêsto�ã 
przeskoków elektronów pomiêdzy dwoma podsystemami zaczyna przewy¿szaã ró¿nice 
czêsto�ci obu linii, czyli okoùo 18 s10  . W wy¿szej temperaturze, okoùo KT 13  czêsto�ã 
przeskoków pomiêdzy fazami jest na tyle wysoka, ¿e linia ulega zawê¿eniu ruchowemu ju¿ 
uwspólnionej linii. Nale¿y zaznaczyã, ¿e wzrost czêsto�ci przeskoków w tym zakresie 
temperatur nie ma charakteru aktywacyjnego, ten pojawia siê dopiero w temperaturze 

KT 40  gdy czêsto�ã pobudzania elektronów donorowych do pasma przewodnictwa 
powoduje dalsze zawê¿enie linii z energi¹ aktywacji odpowiadaj¹c¹ termicznej energii 
wi¹zania donora.  

W niskiej temperaturze, KT 6  czêsto�ã przeskoków pomiêdzy stanami donorowymi 
i stanami przewodnictwa jest na tyle maùa 18 s10  , ¿e obie fazy mo¿na traktowaã jako 
wystêpuj¹ce niezale¿nie. Mo¿na domniemywaã, ¿e s¹ one przestrzennie odseparowane. 
Omawiany efekt wspóùistnienia dwu faz obserwowali�my jedynie w krysztaùach tlenku cynku 
poddanych procesowi wygrzewania. Sadzimy, zatem, ¿e wspóùistnienie obu sygnaùów  
CI ESR oraz EPR mo¿na obserwowaã jedynie w silnie wygrzanych próbkach, dla których 
elektronów masy efektywnej jest znacznie mniej (równie¿ na skutek ich kompensacji przez 
akceptory) ni¿ centrów donorowych. W takim ukùadzie zaczynaj¹ siê ujawniaã silne, 
dùugozasiêgowe fluktuacje potencjaùu. Schematycznie zilustrowana to na Rys. 7.1. 

Pod ich wpùywem nastêpuje spontaniczne rozdzielanie siê faz: póùprzewodnikowej z 
elektronami na donorach (zielona przerywana linia), metalicznej tworz¹cej niejako ,,jeziorka� 
wypeùnione elektronami (czerwone doliny), oraz obszarów w których poziom Fermiego le¿y 
poni¿ej energii donorów (tych nie widzimy w ESR). Dziêki temu podczas jednego pomiaru 
rezonansu spinowego mo¿liwa staje siê obserwacja zarówno elektronów donorowych (EPR, 
symetryczna linia A ) oraz przewodnictwa (CI ESR- asymetryczna linia B ). Zatem wzrost 
temperatury w takich krysztaùach musi powodowaã ju¿ nie tylko hoppingowe przeskoki 
elektronów w zakresie póùprzewodnikowym, ale równie¿ ich przemieszczanie siê pomiêdzy 
podsystemami, co prowadzi do uwspólnienia oraz zawê¿ania siê obu linii rezonansowych. 
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Rys. 7.1 Schemat ilustruj¹cy wspóùistnienie fazy metalicznej oraz póùprzewodnikowe w ZnO. 
Obszarem czerwonym oznaczono ,,jeziorka � metaliczne, natomiast niebieskim obszary o 
charakterze póùprzewodnikowym. Czerwona przerywana linia wyznacza poziom Fermiego. 
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Rozdziaù 8  Relaksacja spinowa spin-sieã 

Oprócz zjawiska zawê¿enia linii, badane próbki wykazuj¹ równie¿ bardzo silne poszerzenie 
sygnaùu w temperaturach powy¿ej K60 . Na Rys. 8.1 przedstawiono zale¿no�ã szeroko�ci linii 
odczytanej metod¹ pik-pik w funkcji odwrotno�ci temperatury w zakresie w którym zachodzi 
wspomniany efekt. Pomiar wykonano dla 5 próbek w tym trzy z nich poddano procesowi 
wygrzewania (pomarañczowe, ró¿owe i fioletowe kule), a dwie nie (czerwone i zielone 
trójk¹ty). 
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Rys. 8.1 Zale¿no�ã szeroko�ci linii w funkcji odwrotno�ci temperatury w zakresie temperatur 
powy¿ej K60 . Pomiar zostaù wykonany przy konfiguracji 0|| Bc  dla trzech próbek 
wygrzanych: (pomarañczowe, ró¿owe i fioletowe kule) oraz dwóch nie wygrzanych (zielone i 
czerwone trójk¹ty). 
 
Ju¿ goùym okiem mo¿na dostrzec, ¿e k¹t nachylenia wszystkich linii jest jednakowy 
niezale¿nie od tego czy zostaùy one wygrzane czy te¿ nie. W celu wyznaczenia energii 
aktywacji AE  tego procesu u¿ywali�my formuùy: 











Tk
E

B

Aexp0       ( 8.1), 

Wyznaczona warto�ã jest rzêdu meVEA 35 . Jak to zostaùo pokazane w poprzednich 
rozdziaùach wszystkie przej�cia elektronowe pomiêdzy stanami masy efektywnej w tlenku 
cynku s¹ zawsze zwi¹zane z zawê¿eniem siê linii rezonansu spinowego. W zwi¹zku z tym 
obserwowane poszerzenie nie mo¿e byã przypisane w ¿aden sposób do tego typu zjawiska. 
�ródùo obserwowanego poszerzenie jest w dalszym ci¹gu niejasne, jednak skùaniamy siê ku 
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stwierdzeniu, i¿ mo¿e byã ono powi¹zane z relaksacj¹ typu spin-sieã. Ze wzglêdu na fakt, ¿e 
szeroko�ã linii zale¿y od relaksacji spin-sieã, to wzrost energii 1T  mo¿e wywoùywaã równie¿ 
poszerzanie siê widma. Z danych literaturowych [84, 85, 86] wiemy, ¿e energie wùasne 
fononów optycznych w ZnO maj¹ szeroki zakres i wynosz¹ meVmeV 5.723.12  . W zwi¹zku 
z tym mo¿na przypuszczaã, ¿e poszerzenie linii we wszystkich mierzonych próbkach tlenku 
cynku, które obserwuje siê w temperaturach powy¿ej K60  pochodzi od termicznego grzania 
sieci, które prowadzi do podùu¿nej relaksacji spinowej. 
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Rozdziaù 9  Podsumowanie 

Prezentowane w pracy wyniki badañ rezonansu spinowego pochodz¹cego od objêto�ciowych 
krysztaùów tlenku cynku pozwoliùy wyja�niã oraz zrozumieã szereg ich wùasno�ci. Gùówna 
czê�ã pracy dotyczy analizy widma EPR elektronów masy efektywnej a wiêc takich, które 
obsadzaj¹ stany donorowe b¹dê te¿ s¹ aktywowane termicznie do pasma przewodnictwa. Na 
podstawie zgromadzonych danych eksperymentalnych wykazano istnienie trzech 
mechanizmów zawê¿aj¹cych: hoppingu, jonizacji donorów oraz oddziaùywania wymiennego. 
Dwa pierwsze mo¿na zaliczyã do tak zwanego zjawiska ruchowego zawê¿enia. W tym 
przypadku o szeroko�ci oraz ksztaùcie linii decyduje czêsto�ã przeskoków elektronów po 
miedzy s¹siednimi stanami donorowymi lub te¿ w przypadku wy¿szych temperatur do stanów 
pasmowych. I tak, dla przypadku, gdy czêsto�ã modulacji m  jest maùa eksperymentalnie 
obserwowana linia jest niezawê¿on¹ i ma charakter gaussowski. Gdy z kolei mamy do 
czynienia z szybk¹ modulacj¹, a wiec tak¹, dla której speùniony jest warunek m  

spodziewamy siê linii lorentzowskiej o szeroko�ci malej¹cej odwrotnie proporcjonalnie do 

m . Przeprowadzone badania rezonansu magnetycznego pozwoliùy wykazaã, ¿e w zakresie 
przej�ciowym linia przyjmuje ksztaùt po miedzy funkcj¹ Lorentza i Gaussa a jej szeroko�ã 
daje siê opisaã wzorem fenomenologicznym. 

Na podstawie uzyskanych wyników badane krysztaùy tlenku cynku udaùo siê 
sklasyfikowaã w dwóch grupach: metalicznej oraz izoluj¹cej. Okazuje siê, ¿e wykazuj¹ one 
zupeùnie odmienny przebieg procesu zawê¿enia hoppingowego pomiêdzy sob¹. Próbki o 
charakterze metalicznym, w których obserwuje siê bardzo silny wpùyw oddziaùywania 
wymiennego. Na skutek u�rednienia fluktuacji potencjaùu, poziom donorowy zawê¿a siê tak 
mocno, ¿e w aktywowanym termicznie, procesie hoppingu bior¹ udziaù wszystkie elektrony 
donorowe, czego nastêpstwem jest jednorodny sposób zawê¿ania siê linii Dodatkowo 
elektrony te s¹ ze sob¹ na tyle mocno sprzê¿one wymiennie, ¿e poruszaj¹ siê niemal z 
identyczn¹ czêsto�ci¹. Z tego te¿ powodu obserwowana linia EPR jest lorentzianem. Cech¹ 
charakterystyczna zawê¿enia hoppingowego, obserwowanego dla próbek izoluj¹cych, jest 
jego niejednorodno�ã. Krysztaùy takie wykazuj¹ sùaby wpùyw oddziaùywania wymiany, zatem 
istotnie wpùywa to na szeroko�ã pasma donorowego. Nasze pomiary rezonansu spinowego 
pozwoliùy stwierdziã, i¿ jest ona na tyle du¿a, ¿e w aktywowanym termicznie mechanizmie 
hoppingu bierze udziaù jedynie czê�ã elektronów. I to one daj¹ przyczynek do zawê¿ania siê 
centralnej czê�ci widma. Je�li chodzi natomiast o elektrony donorowe le¿¹ce du¿o poni¿ej 
poziomu Fermiego, to nie posiadaj¹ one wystarczaj¹cej energii, aby zmieniaã swoje poùo¿enia. 
Ich wkùadem do sygnaùu EPR s¹, zatem szerokie nie zawê¿one hoppingowo ramiona.  

Nasze badania pozwoliùy nam równie¿ zaobserwowaã w próbkach tlenku cynku 
przej�cia spinowe indukowane skùadow¹ elektryczna promieniowania mikrofalowego. Nale¿y 
tu podkre�liã fakt, ¿e do tej pory nie raportowano jeszcze tego typu sygnaùu w krysztaùach 
ZnO. Dowodem na poprawn¹ interpretacjê uzyskanych wyników jest zgodno�ã z reguùami 
wyboru oraz dyspersyjny charakter widma, które mo¿na traktowaã jako niemal¿e ,,odcisk 
palca� dla CI ESR. W rozprawie wykazali�my równie¿ ¿e jedn¹ z konsekwencji istnienia 
dùugo zasiêgowych oddziaùywañ jest spontaniczne rozdzielanie siê faz: póùprzewodnikowej z 
elektronami na donorach oraz metalicznej tworz¹cej niejako ,,jeziorka� wypeùnione 
elektronami. Úwiadczy o tym fakt, i¿ sygnaù indukowany pr¹dem w krysztaùach tlenku cynku 
obserwuje siê zawsze przy wspóùistnieniu widma bêd¹cego nastêpstwem klasycznych przej�ã 
dipolowych. 

Do osi¹gniêã niemniejszej rozprawy nale¿y równie¿ zaliczyã wyznaczenie, na 
podstawie anizotropii poùo¿enia linii, warto�ci pola Rashby, któr¹ w tym przypadku szacuje 
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siê na GH R 2002  . Praca ta dostarcza tak¿e informacji o warto�ciach czêsto�ci 

hoppingowej oraz tej zwi¹zanej z jonizacj¹ donora, a tak¿e podaje warto�ã amplitudy 
fluktuacji potencjaùu w krysztaùach ZnO. 

Oprócz omówionych powy¿ej zagadnieñ, które uwa¿am za gùówny trzon pracy, do 
ci¹gle zagadkowych nale¿y zjawisko poszerzania widma EPR wraz ze wzrostem temperatury 
powy¿ej K60 . Jako ¿e mechanizm ten jest wspólny zarówno dla metalicznych jak i 
izoluj¹cych próbek, a otrzymana z nachylenia krzywej energia jest rzêdu energii wùasnej 
typowego fononu optycznego w ZnO, to podejrzewamy, ¿e mo¿e mieã to zwi¹zek z 
relaksacj¹ typu spin-sieã. 
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