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1. Wstęp

1. Wstęp

Niniejsza  rozprawa  dotyczy  doświadczalnych  badań  optycznych  właściwości 
półprzewodnikowych  heterostruktur  PbTe/CdTe  wytwarzanych  metodą  epitaksji  z  wiązek 
molekularnych  (MBE)  w  postaci  wielowarstwowych  układów  epitaksjalnych.  W  tych 
nanostrukturach PbTe – wąskoprzerwowy (Eg=0.3 eV) półprzewodnik z rodziny IV-VI jest 

materiałem studni lub kropek kwantowych aktywnych optycznie w zakresie podczerwieni. 
CdTe – półprzewodnik z rodziny II-VI o znacznie szerszej przerwie wzbronionej (Eg=1.5 eV) 

jest materiałem bariery elektronowej.
Materiały  rodziny IV-VI  (PbTe,  PbSe,  PbS –  sole  ołowiu)  są  jednymi  z  najstarszych 

znanych półprzewodników [1] a pierwsza dioda PbS została zrobiona przez F. Brauna ponad 
sto lat temu [2]  Wąska przerwa energetyczna pozwala na wykorzystanie tych materiałów w 
optoelektronice w obszarze średniej i dalekiej podczerwieni 2-30 μm jako półprzewodnikowe 
diody laserowe. Już podczas drugiej wojny światowej  zastosowano te materiały także do 
budowy  detektorów podczerwieni  [3-5].  Pierwszy  półprzewodnikowy laser  wykorzystujący 
sole ołowiu  został  otrzymany wkrótce po zbudowaniu  lasera na GaAs [6].  Ciągły  postęp 
technik epitaksjalnych pozwolił na zbudowanie wydajnych laserów na bazie związków IV-VI 
pracujących w zakresie średniej podczerwieni w modzie ciągłym do temperatury 250 K [7,8] 
a  w  modzie  impulsowym  aż  do  temperatury  340  K  [9,10].  Przyrządy  te  mogą  być 
zastosowane w ochronie środowiska do analizy zanieczyszczenia atmosfery, w spektroskopii 
molekularnej,  w  bezprzewodowej  komunikacji  na  duże  odległości  oraz  w  medycynie  do 
analizy  składu  wydychanego  powietrza  [11-14].  Tellurek  ołowiu  jest  półprzewodnikiem  o 
prostej przerwie energetycznej, charakteryzującym się małymi masami efektywnymi i wysoką 
ruchliwością  nośników  ładunku  oraz  bardzo  dużą  stałą  dielektryczną  i  dużym 
współczynnikiem  załamania  światła  (n=5.8  dla  PbTe  w  T=300  K).  Kombinacja 
półprzewodników IV-VI z materiałami szerokoprzerwowymi (np. EuTe, SrTe) posiadającymi 
znacznie  mniejsze  (n=2-3)  współczynniki  załamania  pozwala  na  wytworzenie  bardzo 
efektywnych  podczerwonych  struktur  optoelektronicznych,  np.  interferencyjnych  luster 
Bragga [15]. Przerwa energetyczna PbTe może być w szerokim zakresie zmieniana poprzez 
wytworzenie  kryształów mieszanych z chalkogenidkami różnych metali  (np.  MnTe,  SnTe, 
SrTe, EuTe), przy zachowaniu dobrych właściwości optycznych takich roztworów stałych, np. 
Pb1-xEuxTe [16,17-19]. Pozwala to na efektywne strojenie energii emisji diod laserujących i 

zakresu spektralnego czułości detektorów promieniowania podczerwonego [20-23].
Ostatnio intensywnie rozwijanym kierunkiem badań materiałowych w tej dziedzinie  są 

optoelektroniczne  heterostruktury  PbTe/CdTe.  Pomimo,  że  materiały  te  krystalizują  w 
różnych kubicznych strukturach krystalicznych (PbTe w strukturze NaCl; CdTe w strukturze 
blendy cynkowej) to wykazują bardzo dobre dopasowanie stałych sieci (niedopasowanie 0.3 
%). Jakościowo  różne  struktury  krystaliczne  i  natura  wiązań  chemicznych  prowadzi  do 
zaniedbywalnej  wzajemnej  mieszalności  obu materiałów i  termodynamicznej  tendencji  do 
utworzenia  ostrych w skali  atomowej  międzypowierzchni  nanostruktur  (studni  lub  kropek 
kwantowych) PbTe z barierami CdTe. Kropki kwantowe PbTe są prawie wolne od naprężeń 

1



Rozdział 1. Wstęp

związanych z niedopasowaniem sieciowym i bliskie stanowi równowagi termodynamicznej co 
skutkuje  ich  symetrycznym  (rombo-kubo-oktaedrycznym)  kształtem  [111,113]  Struktury 
PbTe/CdTe są szczególnie interesujące ze względu na dużą różnicę przerw energetycznych 
obu materiałów (ΔEg=1.2 eV) i duży kontrast ich współczynników załamania światła CdTe (n 

=2.7). Prowadzi to do efektywnej lokalizacji nośników i modów optycznych w obszarze PbTe. 
Zaobserwowana duża aktywność optyczna kropek PbTe w matrycy CdTe w temperaturze 
pokojowej wzbudziła nadzieje na zastosowanie tych zerowymiarowych nanostruktur w nowej 
generacji wydajnych podczerwonych przyrządów optoelektronicznych takich jak lasery typu 
VECSEL,  źródła  pojedynczych  fotonów  czy  detektory  podczerwieni  z  wnękami 
rezonansowymi [24,25]. 

W  niniejszej  rozprawie  podjęto  prace  technologiczne  i  doświadczalne  dotyczące 
heterostruktur  PbTe/CdTe  hodowanych  epitaksjalnie  metodą  MBE  na  dwóch  podłożach: 
GaAs (001)  z  buforową  warstwą  CdTe/ZnTe  oraz  BaF2 (111).  Pozwoliło  to  na  zbadanie 

wpływu kształtu, anizotropii  struktury elektronowej i  naprężeń termicznych na właściwości 
optyczne  (fotoluminescencję)  kropek  kwantowych  PbTe.  Jako  materiał  studni  lub  kropki 
kwantowej  wykorzystaliśmy  zarówno  dotychczas  badany  materiał  (PbTe)  jak  i  kryształ 

mieszany Pb1-xEuxTe (x0.04) o przerwie energetycznej Eg(x) silnie zależnej od koncentracji 

Eu.
Podstawowym celem rozprawy  było  doświadczalne  pokazanie  możliwości  sterowania 

aktywnością  optyczną  niskowymiarowych  struktur  półprzewodnikowych  na  bazie  PbTe  z 
barierami CdTe poprzez kontrolę rozmiarów nanostruktur, wymiarowości (2D-0D) naprężeń 
sieci krystalicznej i przerwy energetycznej materiału studni (kropki) kwantowej Pb1-xEuxTe.

Osiągnięcie  tego  celu  wymagało  zrealizowania  szeregu  zadań  technologicznych  i 
doświadczalnych:

● Wytworzenie  metodą  MBE  szeregu  dwuwymiarowych  i  zerowymiarowych 
heterosturktur PbTe/CdTe i Pb1-xEuxTe/CdTe na podłożach GaAs i BaF2.

● Dokonanie  szczegółowej  charakteryzacji  strukturalnej  studni  i  kropek  kwantowych 
PbTe  i  Pb1-xEuxTe  metodami  mikroskopii  elektronowej,  dyfrakcji  promieni  X  i 
mikroskopii sił atomowych.

● Doświadczalnego  zbadania  własności  optycznych  tych  heterostruktur  metodą 
fotoluminescencji  w  zakresie  podczerwieni.  Określenia  wpływu  rozmiarów 
heterostruktur i koncentracji Eu na widmo fotoluminescencji.

● Porównanie  wyników  pomiarów  fotoluminescencji  z  obliczeniami  kwantowania 
stanów elektronowych i naprężeń w studniach oraz kropkach kwantowych na bazie 
PbTe.

Wszystkie heterostruktury badane w niniejszej pracy zostały wytworzone metodą MBE w 
Oddziale Fizyki Półprzewodników IFPAN. Do osadzania struktur warstwowych wykorzystano 
zarówno  standardowe  podłoża  BaF2 jak  i  podłoża  GaAs  z  naniesioną  metodą  MBE 

specjalistyczną warstwą buforową CdTe/ZnTe (Środowiskowe Laboratorium Fizyki i Wzrostu 
Kryształów Niskowymiarowych IFPAN). Szeroki program badań związany z charakteryzacją 
strukturalną i chemiczną nanostruktur został zrealizowany przy wykorzystaniu dostępnych w 
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IFPAN  różnych  technik  mikroskopii  elektronowej,  mikroskopii  sil  atomowych  oraz 
dyfraktometrii  rentgenowskiej  i  elektronowej.  Kluczowe  pomiary  fotoluminescencji 
heterostruktur  PbTe/CdTe  i  PbEuTe/CdTe  w  zakresie  podczerwieni  autorka  wykonała  w 
Oddziale Fizyki Półprzewodników IFPAN.

Rozprawa  składa  się  z  pięciu  rozdziałów  i  podsumowania.  W  rozdziale  2  opisano 
własności fizyczne kryształów PbTe, CdTe oraz wpływ jonów Eu na strukturę pasmową PbTe. 
W rozdziale 3 przedstawiono podstawowe informacje na temat półprzewodnikowych struktur 
o obniżonej wymiarowości i metod ich wytwarzania na przykładzie heterostruktur PbTe/CdTe. 
Oryginalne  wyniki  badawcze  autorki  przedstawione  są  w  rozdziałach  4  i  5.  Rozdział  4 
poświęcony  jest  omówieniu  zrealizowanych  prac  technologicznych  oraz  dokonanej 
charakteryzacji  strukturalnej  i  chemicznej  studni  i  kropek  kwantowych  PbTe/CdTe  i  Pb1-

xEuxTe/CdTe.  W rozdziale  5  przedstawione są  wyniki  doświadczalnych badań własności 

optycznych studni  i  kropek kwantowych PbTe/CdTe i  Pb1-xEuxTe/CdTe wykonane metodą 

fotoluminescencji. Przedstawiona jest również ilościowa analiza wpływu efektu kwantowania 
wymiarowego, naprężeń termicznych oraz zmiany przerwy energetycznej studni kwantowych 
Pb1-xEuxTe/CdTe  na  widmo  fotoluminescencji  Na  końcu  rozprawy  umieszczono 

podsumowanie,  dodatek  (widma absorpcji  gazów atmosferycznych)  oraz spis  publikacji  i 
prezentacji autorki.
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2. Podstawowe informacje o badanych materiałach

2.1. Charakterystyka PbTe

2.1.1. Struktura krystaliczna PbTe

Tellurek  ołowiu  (PbTe)  należy  do  grupy  półprzewodników  IV-VI. Wykazuje  wiązanie 
jonowo  -  kowalencyjne,  tak  samo  jak  sole  metali  organicznych,  co  wynika  z  dużej 
elektroujemności  ołowiu  (2.1  wg.  Paulinga)  i  telluru  (2.33  wg.  Paulinga).  Materiał  ten 

charakteryzuje  się  dużą  stałą  dielektryczną  ( ε 300K=414 ,  ε 77K=1000 ,  ε 4.2K=1350 ) 

[26,27]  ,  małymi  masami  efektywnymi  (m*<0.1m0)  i  bardzo  dużą  wartością  promienia 

Bohra (aB=360 nm dla elektronów, aB=290 nm dla dziur) [28]. Powoduje to, że nie obserwuje 
się w tym materiale efektów ekscytonowych. Tellurek ołowiu krystalizuje w strukturze halitu - 
chlorku sodu (NaCl) ze stałą sieci  a = 6.462 Å [29]. Kryształ taki zbudowany jest z dwóch 
sieci regularnych powierzchniowo centrowanych (fcc) - kationowej (Pb2+) i anionowej (Te2-). 
Jedna z sieci przesunięta jest względem drugiej o połowę przekątnej komórki elementarnej, 
tak że  każdy atom jednego rodzaju otoczony jest przez sześć  atomów drugiego rodzaju. 
Konfiguracja  jonów  Te  odpowiada  regularnemu  układowi  zwartemu,  w  którym  wszystkie 
przestrzenie  oktaedryczne  zajęte  są  przez  atomy  Pb.  Liczba  atomów  w  komórce 
elementarnej  to  4  kationy  i  4  aniony.  Taki  układ  atomów  posiada  regularną  komórkę 

elementarną o symetrii Fm3m(Oh
5) .

Rysunek 2.1. (a) Komórka elementarna tellurku ołowiu: kolorem niebieskim zaznaczono sieć 
anionową a zielonym sieć kationową (b) Strefa Brillouina dla PbTe z zaznaczonymi punktami 
i liniami wysokiej symetrii [26] (c) Strefa Brillouina dla PbTe z elipsoidalnymi powierzchniami 
stałej energii w kierunkach [111] [30].
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2.1. Charakterystyka PbTe

2.1.2. Struktura pasmowa PbTe

Tellurek  ołowiu  jest  półprzewodnikiem  wąskoprzerwowym z  prostą  przerwą 
energetyczną: Eg = 0.19 eV (T = 0 K), Eg = 0.319 eV (T = 300 K) [26]. Przerwa wzbroniona 
PbTe  maleje  wraz  z  malejącą  temperaturą  tj.  zachowuje  się  inaczej  niż  u  większości 
półprzewodników, w których obserwuje się wzrost przerwy wraz z obniżaniem temperatury. 
Przerwa energetyczna  w tellurku ołowiu znajduje się w punkcie  L (111)  na krańcu strefy 
Brillouina (SB). Wierzchołek pasma walencyjnego opisuje parzysta funkcja falowa, zgodnie z 

notacją  podwójnej  grupy  reprezentacji  
6L  (rozdział  2.1.3.)  a  dno  pasma  przewodnictwa 

opisuje nieparzysta funkcja falowa 
6L . Zgodnie z regułami wyboru proste przejścia optyczne 

w  punktach  o  wysokiej  symetrii  w  SB  mogą  zachodzić  pomiędzy  stanami  o  przeciwnej 
parzystości względem inwersji.

Rysunek  2.2.  (a) Struktura  pasmowa PbTe obliczona metodą pseudo-potencjału  [31] (b) 
model struktury elektronowej w punkcie  L  stosowany do analizy efektów transportowych i 
optycznych,  Eg  -  przerwa  energetyczna,  EF -  energia  Fermiego,  EΣ -energia  pomiędzy 
wierzchołkami pasma walencyjnego w punkcie L i  Σ strefy Brillouina, k - wektor falowy, p – 
koncentracja dziur.

W PbTe pasmo przewodnictwa i pasmo walencyjne znajdujące się w punkcie L opisane 
są  przez  stany  o  różnej  parzystości. Materiał  ten  jest  więc  dobrym  materiałem 
optoelektronicznym w obszarze podczerwieni.  Pasmo walencyjne i  pasmo przewodnictwa 
posiadają 4 doliny energetyczne. Powierzchnie stałej energii w okolicy ekstremów pasma 
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przewodnictwa i walencyjnego tworzą 4 elipsoidy obrotowe skierowane wzdłuż kierunków 
równoważnych  [111] .  Oba  pasma  są  silnie  nieparaboliczne.  Dla  PbTe  istnieje  duża 

anizotropia mas efektywnych:  K=
m║

m⊥
=10  dla  pasma przewodnictwa i  K=

m║

m⊥
=14  dla 

pasma  walencyjnego  w  T=4.2  K  [32]  ( m║  -  masa efektywna  w  kierunku  dłuższej  osi 

elipsoidy, m⊥  - masa poprzeczna). Jest ona większa o rząd wielkości niż dla PbS (K=1.4 - 
pasmo walencyjne, K=1.3 pasmo przewodnictwa) i PbSe (K=2.0 - pasmo walencyjne, K=1.7 
pasmo  przewodnictwa)  co  powoduje,  że  w  tellurku  ołowiu  elipsoidy  są  wydłużone  a  w 
siarczku i selenku ołowiu są w przybliżeniu kuliste.

W punkcie   strefy  Brillouina  obserwuje  się  drugie  pasmo walencyjne  dziur  ciężkich. 
Przerwa energetyczna pomiędzy drugim pasmem walencyjnym a głównym wierzchołkiem 
pasma walencyjnego wynosi  E =0.16 eV dla  T=0 K [26]. Przerwa energetyczna pomiędzy 
dwoma  pasmami  walencyjnymi  zmniejsza  się  wraz  ze  wzrostem  temperatury,  a 

temperaturowy  współczynnik  wynosi  ( ∂ EΣ

∂T
=−4 • 10−4 eV

K )  [26].  Wierzchołki  obu pasm 

walencyjnych w temperaturze powyżej 400 K osiągają ten sam poziom.
Przerwa  energetyczna  PbTe  wzrasta  wraz  ze  wzrostem  temperatury 

(∂ E g

∂T
=4.5• 10−4 eV

K )  [26]. W  temperaturach  do  ~400  K  PbTe  posiada  dodatni 

współczynnik  zmiany  przerwy  energetycznej  a  powyżej  tej  temperatury  obserwuje  się 
odchylenie od liniowej zależności zmiany  Eg(T). W wysokich  temperaturach  Eg prawie nie 
zależy  od  temperatury.  Jest  to  spowodowane  przesunięciem  wierzchołka  pasma  dziur 
ciężkich powyżej wierzchołka pasma dziur lekkich.

Przerwa  energetyczna  PbTe  maleje  wraz  ze  wzrostem  ciśnienia  hydrostatycznego 

(∂ E∂ P=−7.5• 10−3 meV
bar )  [26],  początkowo  zmniejsza  się  do  zera  (dno  pasma 

przewodnictwa  styka  się  z  wierzchołkiem  pasma  walencyjnego).  Przy  dalszym  wzroście 
ciśnienia  wierzchołki  pasm  zaczynają  się  od  siebie  odsuwać  (przerwa  dodatnia),  ale 
zamieniają się miejscami (tzw. inwersja pasm).

2.1.3. Obliczenia teoretyczne struktury pasmowej

Teoretyczne obliczenia struktury pasmowej chalkogenidków ołowiu muszą uwzględniać 
efekty relatywistyczne ponieważ materiały te zawierają atomy o dużych liczbach atomowych 
(Z=82 dla Pb,  Z=52 dla Te). Poprawki  do energii spowodowane uwzględnieniem członów 
relatywistycznych wynoszą kilka elektronowoltów. Rozszczepienie spin-orbita (s-o) jest rzędu 
~1 eV przy wąskiej przerwie energetycznej tych materiałów.

Strukturę pasmową dla tellurku ołowiu obliczono różnymi metodami: ortogonalnych fal 
płaskich (Orthogonalized Plane Waves – OPW) [33], za pomocą metody dołączonych fal 
płaskich  uwzględniając  efekty  relatywistyczne  niezależne  od  spinu  i  oddziaływanie  spin-
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orbita (Augmented Plane Waves – APW) [34-36], metodą funkcji Green’a (Green Function 
Method)  [37],  metodą  pseudo-potencjału  (Pseudopotential  Method)  [31,38-41]  i  metodą 
liniowej kombinacji atomowych orbitali (Linear Combination Atomic Orbital – LCAO) [42-44]. 
Do obliczeń struktury pasmowej PbTe trudno jest jednak zastosować metody z pierwszych 
zasad np. OPW, ponieważ nie pozwalają one wyznaczyć wartości  energii z dokładnością 
większą  niż  0.2  –  0.5  eV.  Dlatego  też,  należy  stosować metody  empiryczne,  w  których 
odległości  między  pasmami  są  parametrami  dopasowania  i  aby  otrzymać  prawidłowe 
rozmieszczenie pasm należy uwzględniać efekty relatywistyczne.

Tellurek ołowiu jest materiałem o wąskiej przerwie energetycznej, dlatego też zależność 
energii nośników od wektora falowego nie będzie kwadratowa gdy energia elektronów lub 
dziur względem wierzchołka odpowiedniego pasma będzie porównywalna z Eg. Oznacza to, 
że  najniższe  pasmo  przewodnictwa  i  najwyższe  pasmo  walencyjne  w  PbTe  są  silnie 
nieparaboliczne.  W pobliżu  przerwy energetycznej w punkcie  L znajduje  się sześć pasm 
energetycznych położnych  blisko  siebie  (pasmo  przewodnictwa  i  walencyjne  rozdzielone 
małą energią i cztery pasma odległe o ~1 eV), które należy brać pod uwagę w rachunkach 
struktury  pasmowej.  Do  obliczeń  pasm  nieparabolicznych  stosuje  się  metodę  k·p gdzie 
uwzględnia  się  oddziaływanie  najbliższych,  najsilniej  oddziałujących  pasm  w  zerowym 
rzędzie rachunku zaburzeń. Jeżeli przyjąć oddziaływanie tylko dwóch pasm rozdzielonych 
przerwą energetyczną, to otrzymamy dwupasmowy model Kane’a [45]. Ekstrema pasm w 
PbTe nie znajdują się w środku strefy Brillouina tylko w punkcie L. Powierzchnie stałej energii 
mają kształt elipsoid obrotowych:

E (k )=
ħ2 k┴

2

2m┴
+
ħ2 k ||

2

2m||
(2.1)

gdzie: k ⊥
2=(k x−k xL)

2+(k y−k yL )
2 , k ||

2=(k z−k zL)
2 , ℏ  - stała Plancka. Oś ẑ  skierowana jest 

wzdłuż osi obrotu elipsoidy (kierunek  [111] ),  oś  x̂  - kierunek  [1 1̄ 0]  a oś  ŷ  - kierunek 
[11 2̄] .

Przyjmując początek osi energii w punkcie ekstremum pasma przewodnictwa otrzymuje się 
dla dwóch oddziałujących pasm układ równań [46]:

∣−E+ħ
2 k 2

2m0

ħ
m0
k p̂vc

ħ
m0
k p̂vc −E−Eg+

ħ2

2m0
∣ (2.2)

gdzie:  k 2=k ⊥
2+k║

2 ,  vcp̂  -  element  macierzowy  operatora  pędu  pomiędzy  pasmami. 

Równanie (2.2) ma dwa rozwiązania dla zależności  E(k) energii od wektora falowego dla 
elektronów w paśmie przewodnictwa i dziur w paśmie walencyjnym:
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E=ħ
2 k 2

2m0
−
E g

2
±( E g

2

4
−
ħ2 k 2E g

2m0
+P⊥

2 k ⊥
2+P ||

2 k ||
2)

1
2

(2.3)

gdzie:

P⊥=
ħ
m0

∣〈u ck L∣ p̂┴∣uvk L〉∣, P ||=
ħ
m0

∣〈u ck L∣ p̂||∣uvk L〉∣ .

W  pobliżu  krawędzi  pasm  równanie  (2.3)  rozkłada  się  w  szereg  (k⊥ P⊥ , k ||P ||<E g)  i 

przyrównuje do wartości energii dla małych wektorów falowych E (k )=
ħ2 k ⊥

2

2m ⊥0
+
ħ2 k ||

2

2m0||
,  0m , 

||0m  to masa efektywna dla dziur i elektronów w wierzchołkach pasm. Wówczas:

P⊥
2=
ħ2E g

2m0┴
, P ||

2=
ħ2E g

2m0||
(2.4)

Podstawiając  (2.4)  do  (2.3)  otrzymujemy  zależność energii  od  wektora  falowego dla 
elektronów i dziur w modelu dwupasmowym:

E=ħ
2 k 2

2m0
−
Eg

2
±( E g

2

4
−
ħ2 k ⊥

2 E g

2m ⊥0
(1−ν ⊥)+

ħ2 k ||
2E g

2m0||
(1−ν ||))

1
2

(2.5)

ν ⊥=
m0⊥

m0
,ν ||=

m0||

m0
.

Składowe tensora odwrotności masy efektywnej zależą od energii nośników. Definiujemy 

je następująco: 
1
m⊥

= 1
ℏ2 k ⊥

∂ E
∂ k ⊥

 i 
1
mǁ
= 1
ℏ2 k ||

∂ E
∂ k ||

.

W liniowym przybliżeniu względem 
E
Eg

i dla ν ⊥=ν ||=ν  otrzymujemy (przybliżenie właściwe 

dla PbS i PbSe):

1
m⊥

= 1
m0

+ 1−ν

m0 ⊥[1+2E
E g

(1−ν )] (2.6)

W przypadku ν ⊥<ν ||≤ 1 , jak jest dla PbTe, też w liniowym przybliżeniu względem 
E
Eg
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1
m⊥

= 1
m0

+ 1
m0 ⊥

1

1+2E
E g

(1−ν ||)+
ħ2k ⊥

2

m0⊥E g
ν ⊥

(2.7)

1
m||
= 1
m0

+ 1
m0||

1−ν ||

1+2 E
E g

(1−ν ||)+
ħ2 k ⊥

2

m0⊥E g
ν ⊥

(2.8)

Z powyższych równań wynika, że składowe mas efektywnych nośników rosną wraz ze 
wzrostem  energii  (wraz  z  zapełnianiem  się  pasm  energetycznych).  Zależność  masy 
efektywnej  od  energii  jest  następstwem  niekwadratowej  zależności  relacji  dyspersji  dla 
nośników (nieparaboliczne pasma). Z pomiarów oscylacji  Szubnikowa -  de Hassa [32,47] 
wynika, że dla PbTe masa podłużna, mająca większą wartość, rośnie wolniej ze wzrostem 
energii niż masa poprzeczna. Dwupasmowy model Kane’a niedostatecznie dobrze opisuje 
nieparaboliczność pasm przewodnictwa i walencyjnego. Drugim modelem do opisu struktury 
elektronowej jest  uproszczony model Cohen'a, stosowany także dla bizmutu  [48].  W tym 
przypadku masa poprzeczna określona jest przez oddziaływanie najbliższych pasm a masa 
podłużna przez oddziaływanie z dalszymi pasmami, co nie zgadza się z wynikami pomiarów 
efektu Szubnikowa - de Hassa w PbTe. Dla masy poprzecznej model Cohen’a pokrywa się z 
modelem Kane’a,  a  dla  masy podłużnej  daje  paraboliczną zależność  energii  od wektora 
falowego.  W modelu  Cohen’a  powierzchnie  stałej  energii  nie  są  elipsoidami  obrotowymi 
(masa poprzeczna zmienia się w funkcji energii a masa podłużna nie). Aby otrzymać lepszą 
zgodność obliczeń z danymi doświadczalnymi należy uwzględnić oddziaływanie najbliższych 
sześciu  pasm  energetycznych.  Najpełniejszym  modelem  teoretycznym  jest  model 
Dimmock’a [49,50], który opiera się na rachunku k·p, uwzględniający oddziaływanie pasma 
przewodnictwa z pasmem walencyjnym, a oddziaływanie tych pasm z wyższymi pasmami 
potraktowane zostało w tym modelu jako poprawka do masy efektywnej drugiego rzędu w 
rachunku zaburzeń.

W  modelu  Dimmocka  równanie  relacji  dyspersji  dla  energii  własnych  elektronów  w 
paśmie przewodnictwa i dziur w paśmie walencyjnym opisane jest przez równanie [27]: 

(−E0

2
+
ħ2k ||

2

2m||
- −E)( E0

2
−
ħ2 k ⊥

2

2m⊥
+ −E)= ħ2

2m0
2 (P⊥

2 k ⊥
2+P||

2 k ||
2) (2.9)

m0 - jest masą swobodnego elektronu, E0 - wielkość przerwy energetycznej między pasmami 


6L  i  

6L ,  k ⊥=(k x2+k y2 )
1
2  i  k ||=k z  to  składowa  podłużna  wektora  falowego, P⊥  i  P ||  to 

poprzeczny  i  podłużny  element  macierzowy  pędu  sprzęgający  pasmo  przewodnictwa  i 

pasmo  walencyjne.  Parametry  m⊥  i  m ||
±  opisują  dodatkowy  wkład  do masy  efektywnej 

(poprzecznej  i  podłużnej),  pochodzący  z  uwzględnienia  oddziaływań  pasm  
6L  i  

6L  z 

pozostałymi czterema pasmami w drugim rzędzie rachunku zaburzeń. Równanie (2.9) jest 
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relacją dyspersji w każdej z czterech ekwiwalentnych dolin (oś ẑ  || do osi <111>  elipsoidy 
izoenergetycznej).  Zerowa  wartość  energii  dla  k=0  odpowiada  połowie  przerwy 
energetycznej. Równanie (2.9) opisujące relację dyspersji nie jest paraboliczne i nie redukuje 
się do postaci zależnej tylko od modułu wektora falowego.

Według Hewsa [49] parametry liczbowe w modelu Dimmock'a wynoszą:

2P||
2

m0
=0.52eV ,

2P⊥
2

m0
=5.6eV (2.10)

m0

m⊥
- =9.6eV ,

m0

m||
- =1.2eV

m0

m⊥
+=7.5eV ,

m0

m||
+=0.7eV

Uwzględnienie  wpływu  wyższych  pasm  powoduje  zmniejszenie  wartości  masy 
efektywnej na krawędzi pasm energetycznych. Wkłady do wartości masy efektywnej opisują 
równania [27]:

m0

m⊥
c=

2P⊥
2

E gm0
+
m0

m⊥
- ,   

m0

m||
c=

2P||
2

E gm0
+
m0

m||
- (2.11)

m0

m⊥
v=

2P⊥
2

E gm0
+
m0

m⊥
+ ,   

m0

m||
v=

2P||
2

E gm0
+
m0

m||
+

m⊥
c ,  m||

c  -  masa  efektywna  w  kierunku  prostopadłym  i  równoległym  na  dnie  pasma 

przewodnictwa,

m⊥
v ,  m ||

v  - masa efektywna w kierunku prostopadłym i równoległym w wierzchołku pasma 

walencyjnego.

Gdy zaniedba się wkład wyższych pasm ( m0

m⊥ , ||
± →0)  to model Dimmock'a zredukuje się 

do dwupasmowego modelu Kane’a ((E− E0

2 )(1
2
+ E
E0)=(ħ

2 k ⊥
2

2m⊥
+ħ2 k ||

2

2m||)) , a gdy 
m0

m⊥
± →0  

i P ||→0  przejdziemy do modelu Cohena.

10



2.1. Charakterystyka PbTe

2.1.4. Zestawienie parametrów dla PbTe

Struktura krystaliczna NaCl, Symetria Fm3m( 5
hO )

Stała sieci a [Å] 6.462

Promień jonowy[Å]
Kationowy 1.29
Anionowy 1.94

Liniowy współczynnik rozszerzalności 
cieplnej α=19.8• 10−6 1

K

Stałe elastyczne [1010 N
m 2 ]

C11 10.53
C12 0.70
C44 1.32

Przerwa energetyczna prosta w punkcie L 
(111)

Eg (T=0 K) [eV] 0.19
Eg (T=77 K) [eV] 0.217
Eg (T=300 K) [eV] 0.319

Temperaturowy współczynnik przerwy 
energetycznej

∂ E g

∂ T
=4.5• 10−4[eV

K ]
Ciśnieniowy współczynnik przerwy 

energetycznej
∂ E
∂ P

=−7.5• 10−3[meV
bar ]

Masa efektywna [m0]


em

m||=0.24

m⊥=0.02


dm

m||=0.3

m⊥=0.02

Anizotropia masy efektywnej K=
m ||

m⊥

Elektrony 10

Dziury 14

Ruchliwość [103 cm2

Vs ]
T [K] n p
300 1.73 0.84
77 31.6 26.0
4.2 800 250

Statyczna stała dielektryczna 0

300 K 414
77 K 1000
4.2 K 1350

Optyczna stała dielektryczna 33

Promień Bohra a B  [nm] T=300 K
Elektrony 360 

Dziury 290 

Współczynnik załamania T=300 K n=5.8
Własności magnetyczne Diamagnetyk
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2.2. Charakterystyka EuTe i PbEuTe

Jednym z najskuteczniejszych sposobów zwiększania przerwy energetycznej PbTe jest 
wprowadzenie jonów europu i wytworzenie stopów podstawieniowych (PbTe)1-x(EuTe)x.

Europ (ang./łac.  Europium,  Eu -  liczba atomowa =63,  masa atomowa =151.964) jest 
pierwiastkiem leżącym w grupie  lantanowców.  Europ posiada 63 elektrony,  z  których 54 
zapełnia  całkowicie  wewnętrzne  powłoki  atomowe  natomiast  9  stanowi  konfigurację 

[Xe ]−4f 75d0 6s2 .  Powłoka  4f zachowuje  w  kryształach  charakter  atomowy.  Zgodnie z 
regułą Hunda spiny siedmiu elektronów f ustawione są równolegle, dając maksymalny spin 

S=7
2  i zerowy moment orbitalny  L=0 dla jonów Eu2+.  Dwa elektrony z powłoki  6s europu 

przekazywane są do orbitali  p anionu:  O, S, Se lub Te co spowodowane jest  ich dużym 
powinowactwem  elektronowym.  Eu  występuje  w  stopniu  utlenienia  +3  a  rzadziej  +2  - 
wartościowym  i  jest  pierwiastkiem  silnie  reaktywnym  (reaguje  z  wodą  w  temperaturze 
pokojowej i utlenia się na powietrzu).

2.2.1. Struktura krystaliczna EuTe

Tellurek europu EuTe należy do rodziny chalkogenidków europu (EuO, EuS, EuSe, EuTe) 
- modelowych półprzewodnikowych materiałów magnetycznych. Związki te krystalizują, tak 
jak PbTe,  w strukturze soli  kuchennej (NaCl)  i  wykazują  jonowy charakter wiązań.  W tej 
grupie związków stała sieci wzrasta wraz ze wzrostem promienia anionowego od a0=5.141 Å 
dla  EuO do  a0=6.598 Å [51]  dla EuTe.  W tej  strukturze  każdy dwuwartościowy jon  Eu2+ 

umieszczony  jest  w  środku  oktaedru  zbudowanego  z  anionów.  Druga  powłoka 
koordynacyjna składa się z 12 kationów, które są jednocześnie pierwszymi magnetycznymi 
sąsiadami.

Rysunek  2.3. (a) Chemiczna  komórka  elementarna  EuTe  (b) magnetyczna  komórka 
elementarna EuTe z typem II struktury antyferromagnetycznej (AFM) zawierającej jony Eu2+ 

ferromagnetycznie  uporządkowane  w  płaszczyźnie  (111)  z  antyferromagnetycznym 
łańcuchem spinów wzdłuż kierunku [111] [51].

12

(a) (b)



2.2. Charakterystyka EuTe i PbEuTe

2.2.2. Struktura pasmowa EuTe

Tellurek europu ma skośną przerwę energetyczną z wierzchołkiem pasma walencyjnego 
w punkcie  Γ i  dnem pasma  przewodnictwa  w punkcie  X. Doświadczalnie  obserwowana 
krawędź absorpcji EuTe wynosi ~2 eV (T=300K). Pasmo przewodnictwa zbudowane jest z 
orbitali 5d i 6s kationu (europu). Pole krystaliczne rozczepia pasmo 5d na podpasma: t 2g  i 

eg .  Pasmo  walencyjne  zbudowane  jest  z  orbitali  anionu  (telluru)  5p6 .  Jednym  z 
decydujących czynników w strukturze elektronowej chalkogenidków europu jest lokalizacja 
stanów elektronowych 4f 7 , traktowanych jako silnie zlokalizowane stany atomowe. Poziom 
4f  zlokalizowany  jest  między  pasmem  przewodnictwa  i  pasmem  walencyjnym.  Schemat 
diagramu energetycznego EuTe przedstawia rys.  2.4. Na tym rysunku pokazany jest stan 

energetyczny  4f n  w  konfiguracji  4f n−1  +  elektrony  co  oznacza,  że  różnica  energii 
odczytana z tego diagramu oznacza energię, która musi być dostarczona do kryształu aby 
zaszło przejście np. przy wzbudzeniu optycznym. Wzbudzenie może zachodzić z poziomu 
walencyjnego anionu p do kationowego 5d lub 6s lub ze stanu  4f 7  do stanów 5d-6s w 

pasmie  przewodnictwa.  Działanie  pole  krystalicznego poszerza  stany  p6  i  6s.  Stan  5d 

zostaje podzielony na niżej energetyczny poziom 5d t2g
 i wyżej energetyczny poziom 5deg . 

Odległość  między  tymi  stanami  W (eg−t 2g)  dla  EuTe  wynosi  1.5  eV.  Poziom  5d t2g

zdegenerowany jest sześciokrotnie a 5deg  czterokrotnie. Dno pasma przewodnictwa 6s jest 

położone  wyżej  energetycznie  niż  poziom  5d t2g
.  Odległość  energetyczna  pomiędzy 

poziomami 4f 7−5d t2g
 odpowiada krawędzi absorpcji w EuTe.

Rysunek  2.4.  Poziomy  energetyczne w chalkogenidkach europu  (a) schemat  poziomów 
energetycznych w EuTe  (b) gęstość stanów w funkcji  energii dla chalkogenidków europu 
[52,53].
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Rozdział 2. Podstawowe informacje o badanych materiałach

Przejścia elektronowe 4f →5d są głównymi przejściami optycznymi w chalkogenidkach 
europu. Dzięki  pomiarom optycznym można określić  gęstość stanów dla  poszczególnych 

poziomów a zwłaszcza dla 5d t2g
. Szerokość multipletu FJ

7  zmniejsza się ze wzrostem stałej 

sieci od EuO do EuTe (1.1 eV - EuO, 0.7 eV - EuS i EuSe, 0.6 ÷ 0.62 eV - EuTe) [52,54].

2.2.3. Wpływ jonów Eu na strukturę pasmową PbTe

Pb1-xEuxTe  jest  podstawieniowym  roztworem  stałym  powstałym  na  bazie 
wąskoprzerwowego PbTe (Eg =0.19 eV) i szerokoprzerwowego EuTe (Eg =2 eV), w którym Eu 
losowo  zajmuje  miejsce  Pb.  Oba  materiały  krystalizują  w  tej  samej  strukturze  -  NaCl. 
Dodanie europu do tellurku ołowiu powoduje zmianę różnych właściwości materiału takich 
jak: przerwa energetyczna, stała sieci, współczynnik załamania, właściwości magnetyczne. 
Obecność Eu w PbTe skutkuje  wzrostem przerwy  energetycznej  i  wzrostem stałej  sieci. 
Przerwa energetyczna rośnie nieliniowo w szerokim zakresie składów, przy czym dla małych 

koncentracji Eu  0<x ≤0.1  obserwuje się wzrost liniowy według zależności  
dE g

dx
=3.5 eV  

[53,55,56],  
dE g

dx
=4.48 eV  [57] (rys.  2.5). W zakresie wyższych składów Eu  0.1< x<0.3  

przerwa  energetyczna wzrasta  wolniej  (rys.  2.5b)  według zależności  
dE g

dx
=1.7 eV  [56], 

dE g

dx
=1.4 eV  [58].

Na rysunku 2.6 przedstawiona jest zależność stałej sieci Pb1-xEuxTe od zawartości Eu (x 
≤ 0.55) dla warstw osadzonych na podłożu BaF2.  Na wykresie  zaznaczono również linię 
odpowiadającą prawu Vegard'a. Wraz ze wzrostem koncentracji Eu obserwuje się nieliniowy 
wzrost stałej sieci. Zaobserwowane zostało silne odchylenie od prawa Vegard'a. Przyczyna 
tego zjawiska nie jest obecnie znana. Podobne odchylenie od prawa Vegard'a obserwowano 
w przypadku kryształów mieszanych Pb1-xYbxTe [59,60]. Dla małych koncentracji Eu (x<0.1) 

parametru sieci wzrasta według zależności liniowej 
da0

dx
=0.25 Å  [58].

Pod względem właściwości magnetycznych PbTe jest typowym diamagnetykiem, EuTe 
jest antyferromagnetykiem II rodzaju (temperatura Neela  TN  =9.58 K) a kryształy mieszane 
Pb1-xEuxTe są paramagnetykami Curie - Weissa. Pod względem właściwości elektrycznych, 
niedomieszkowany  i  bezdefektowy  EuTe  jest  izolatorem.  PbTe  jest  półprzewodnikiem 
zdegenerowanym o wysokiej koncentracji nośników generowanych przez defekty rodzime 
(luki).
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Rysunek  2.5. Zależność przerwy energetycznej  w funkcji  x  dla  Pb1-xEuxTe  (a) dla  trzech 

różnych przedziałów koncentracji Eu: ♦ przejścia pasmo-pasmo analogicznie jak w PbTe w 

przedziale  0<x≤0.06,  zmiana  przerwy  wg  zależności  dE g /dx=4.48 eV ;● przejście  z 
poziomu 4f Eu do pasma przewodnictwa PbTe (0.06<x≤0.80), zmiana przerwy wg zależności 
dE g /dx=2.03 eV ; ■ przejścia w EuTe (0.08<x≤1); ▼ przejścia z najniższego poziomu w 

paśmie  walencyjnym  na  poziom  4f  Eu;  obrazek  w  prawym  dolnym  rogu  przedstawia 
otwieranie się przerwy energetycznej pomiędzy pasmami PbTe w funkcji koncentracji Eu i 
referencyjny  poziom  4f-EuTe  [57]  (b) zmiana  przerwy  energetycznej  wg  zależności 
dE g /dx=3.5 eV  i dE g /dx=1.7 eV  [56].

Dla PbTe przejścia optyczne zachodzą pomiędzy pasmem walencyjnym L +
6 i pasmem 

przewodnictwa  L
-
6  a dla EuTe między poziomem  4f 7  i  pasmem przewodnictwa. Uważa 

się, że dla niskich zawartości Eu (x<0.1) przejścia optyczne w Pb1-xEuxTe zachodzą między 

stanem 5p Te2- (pasmo walencyjne L
+
6 ) a poziomami L6

-+5d t2g
 pasma przewodnictwa. Dla 

małych zawartości Eu (x<0.06 [57], x<0.07 [56]) pasmo walencyjne Pb1-xEuxTe jest podobne 

do pasma walencyjnego PbTe. Przejścia optyczne z poziomu 4f możliwe są na poziom 5d 

Eu2+. Poziom  4f  w  kryształach  Pb1-xEuxTe  (x<0.6)  jest  zlokalizowany  1.2  eV  ÷  1.5  eV 

[53,56,57]  pod  wierzchołkiem  pasma  walencyjnego  (wg  badań  metodą  spektroskopii 

fotoelektronów XPS).

15



Rozdział 2. Podstawowe informacje o badanych materiałach

Rysunek  2.6. Zależność stałej  sieci  (a0)  dla  Pb1-xEuxTe w funkcji  koncentracji  Eu (x)  wg 
różnych autorów [58]. Zależność Vegard'a, określona na podstawie stałej sieci PbTe i EuTe - 
zaznaczono linią czerwoną (─).  Eksperymentalne wyniki wg.: Partin et al.  znaczono linią 
zieloną (─) [60,61], Krost et al. linią fioletową (─) [62], Ishida et al. linią żółtą (─) [63], a 
niebieskie punkty (●) odpowiadają wynikom Suryanarayanan et al. [58].

Model struktury elektronowej Pb1-xEuxTe przedstawiony jest na rysunku 2.8, na którym 

kolorem czerwonym zaznaczony jest poziomy multipletu 4f Eu. Przerwa energetyczna PbTe 

znajduje  się  w punkcie  L SB pomiędzy  pasmem przewodnictwa  i  pasmem walencyjnym 

(rozdz.  2.1.2) i szybko rośnie z rosnącą zwartością europu. Dla zawartości  x<0.06 ÷ 0.07 

[56,57] przejścia optyczne zachodzą pomiędzy pasmem przewodnictwa L -
6  i wierzchołkiem 

pasmem  walencyjnego  L
+
6 ,  analogicznie  do  PbTe.  Rosnąca  zawartość  Eu  wpływa  na 

poszerzenie się poziomu 4f, ponieważ atomy Eu rozmieszczają się losowo w węzłach sieci 

podstawiając  atomy  Pb.  W  wyniku  poszerzania  poziom 4f osiąga  wierzchołek  pasma 

walencyjnego dla zawartości x =0.06 ÷ 0.07. Przejścia optyczne pojawiają się wówczas także 

między poziomem  4f Eu a pasmem przewodnictwa.  W wyniku  dalszego poszerzania  się 

(x>0.07) poziom  4f  przekracza wierzchołek pasma walencyjnego i  przejścia  optyczne są 

zdeterminowane  przez  poziom  4f  zlokalizowany  w  przerwie  energetycznej: 

4f 7( S8 7
2)→ 4f6 ( F J

7 )5d t 2g
.
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Rysunek 2.7. (a) Przerwy energetyczne i odpowiadająca im długość fali (prawa strona skali) 
(b) stałą sieci i współczynnik załamania zaznaczony dla różnych materiałów (III-V, II-VI, IV-
VI), grupa IV i fluorki zaznaczone są linią przerywaną [55].

Pb1-xEuxTe  jest  obiecującym  materiałem  do  zastosowań  w  laserach 

półprzewodnikowych  w  obszarze  średniej  podczerwieni  (ang.  mid-infrared),  które  mogą 

pracować w dosyć wysokich temperaturach (270 K, 3.9 μm; 230 K, 3.8 μm, - impulsowy, 174 

K, 4.4 μm - w modzie ciągłym) i w krótszych falach (80 K, 2.7 μm - impulsowy) [64-69]. Duża 

różnica współczynników załamania n dla PbTe (n≈5.8) i EuTe (n≈2) sprawia, że na bazie Pb1-

xEuxTe można otrzymać różnorodne układy optoelektroniczne np. lustra Bragg'a, lasery typu 

VCSEL (  ang.  vertical  cavity  surface  emitting  laser)  [70,71]  i  detektory  z  wnękami 

rezonansowymi RCED ( ang. resonant cavity enhanced detector) [72,73].

17



Rozdział 2. Podstawowe informacje o badanych materiałach

Rysunek  2.8. Model  struktury  elektronowej  Pb1-xEuxTe.  (a) Kolorem  czerwonym 
zaznaczono  gęstość  stanów  elektronowych  (DOS)  multipletu  4f 7  europu.  Dla 
wartości  x<xC poziom  4f Eu znajduje się poniżej wierzchołka pasma walencyjnego 
PbTe,  a  powyżej  krytycznej  wartości  x>xC górna  krawędź wkładu  poziomu  4f Eu 
znajduje  się  ponad  wierzchołkiem  pasma  walencyjnego  PbTe  [56].  (b) Schemat 
przejść elektronowych w Pb1-xEuxTe [53]. Niebieskie linie pokazują rozsuwanie się 
krawędzi  pasm  przewodnictwa  L6

-  i  pasma  walencyjnego  L6
+ w  PbTe  wraz  ze 

wzrostem  zawartości  Eu,  notacja  L6
- +5d t2g

 odpowiada  hybrydyzacji  pasma 
przewodnictwa ze stanami  5d Eu. Szerokość multipletu F J

n wynosi ~0.6 eV [52,74-
76].
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2.2.4. Zestawienie parametrów dla EuTe

Struktura krystaliczna
NaCl, Symetria

Fm3m (O h
5)

Stała sieci a0 [Å] 6.598

Liniowy współczynnik rozszerzalności 
cieplnej α=13.6• 10−6 1

K
Przerwa energetyczna Eg (T=300 K) [eV] ~2

Temperaturowy współczynnik przerwy 
energetycznej

∂ E g

∂ T
=−0.2[meV

K ]
Ciśnieniowy współczynnik zmiany przerwy 

∂E g

∂P
=−12 •10−3 meV

bar
Statyczna stała dielektryczna 0 6.9

Optyczna stała dielektryczna  5.75

Typ uporządkowania magnetycznego AFM 
II typ

Liczba sąsiadów magnetycznych NN – 12
NNN – 6

Moment magnetyczny 7μB(S=7
2
; L=0)

Charakter oddziaływania

J1>0 (FM)
Bk
J1 +0.043

J2<0 (AFM)
Bk
J 2 -0.15

Oddziaływanie dominujące J2 (NNN)

2.3. Charakterystyka CdTe

2.3.1. Struktura krystaliczna CdTe

Tellurek  kadmu  (CdTe)  jest  półprzewodnikiem należącym do  rodziny  związków  II-VI. 
Materiał ten krystalizuje w strukturze sfalerytu (ZnS), zwanej również blendą cynkową. Stała 
sieci w temperaturze pokojowej wynosi a0 =6.478 Å w T =300 K, a odległość między atomami 
Cd i Te jest równa 2.79 Å [77]. Jest to struktura podobna do struktury diamentu i zbudowana 
z  dwóch sieci  regularnych  fcc,  przesuniętych względem siebie  o  jedną czwartą  głównej 
przekątnej. Różnica polega jednak na tym, że dla diamentu obie sieci regularne fcc (ściennie 
centrowane) obsadzone są przez atomy tego samego pierwiastka a w blendzie cynkowej 
jedna sieć obsadzona jest przez atomy kadmu a druga przez atomy telluru. Podobnie jak w 
strukturze diamentu liczba koordynacyjna  wynosi  4 z  tym,  że  atomy jednego pierwiastka 
otoczone są tetraedrycznie  przez atomy drugiego pierwiastka. W środku geometrycznym 
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tetraedru utworzonego przez atomy Cd (lub Te) jest położony atom Te (lub Cd). Jest to więc, 
struktura zbudowana z dwu przenikających się czworościanów tworzących regularny układ, 
w którym połowę przestrzeni zajmują atomy kadmu a drugą połowę telluru. Odległość miedzy 

najbliższymi sąsiadującymi atomami jest równa d=√3
4
a .

Rysunek 2.9. (a) Komórka elementarna CdTe. (b) Pierwsza strefa Brillouina z zaznaczonymi 
liniami i punktami wysokiej symetrii dla tellurku kadmu. Punkt Γ  jest środkiem strefy (k=0), 
Λ  oznacza osie w kierunku [111] , L to punkt przecięcia osi Λ  z powierzchnią strefy, Δ  to 

oś w kierunku [010] , a X - punkty przecięcia się osi Δ  z powierzchnią strefy.

Występowanie  w  strukturze  blendy  cynkowej  atomów  dwóch  różnych  pierwiastków 

powoduje obniżenie symetrii sieci, która opisana jest przez grupę przestrzenną F 4̄ 3m(T d
2) . 

Konsekwencją  tego jest  również brak środka inwersji  co  powoduje  polarność materiału  i 
anizotropię  niektórych  własności  we  wzajemnie  przeciwnych  kierunkach  krystalicznych. 
Kierunki [111]  są w CdTe osiami polarnymi co prowadzi do odmiennych cech powierzchni 
(111)  i  (1̄ 1̄1̄)  w stosunku do niepolarnej powierzchni (110) . Na rysunku 2.10 widać rzut 
sieci na płaszczyznę (1 1̄0)  tak, że kolejne warstwy płaszczyzny (111)  obsadzone są na 
przemian przez atomy kadmu i  telluru. Warstwa telluru  znajduje się  1 /3  w odległości w 
kierunku (111)  za warstwą kadmu, a następna warstwa kadmu jest w 2 /3  tej odległości za 
warstwą telluru.

Pod wpływem ciśnienia do ~3.5 GPa CdTe zachowuje strukturę blendy cynkowej. Wraz 
ze  wzrostem  ciśnienia  powyżej  30  GPa  sieć  CdTe  transformuje  się  do  struktury  soli 
kuchennej  [78-81].  Przechodząc  z  ułożenia  tetraedrycznego  (blenda  cynkowa)  do 
oktaedrycznego (sól kuchenna) komórka zmniejsza swoją objętość o 20 %.  Przesuwają się 
kationy  z  przestrzeni  oktaedrycznych  w  strukturze  soli  kuchennej  do  jednej  z  dwóch 
przyległych przestrzeni tetraedrycznych co nie wymaga zmiany odległości między anionami 
[80].  Po  powrocie  do  ciśnienia  atmosferycznego  materiał  wraca  do  struktury  blendy 
cynkowej. 

Tellurek  kadmu  ma  mieszany  charakter  wiązania  chemicznego.  Z  powodu  różnicy 
ładunków między atomami Cd i Te występuje wiązanie kowalencyjno - jonowe z przewagą 
wiązań kowalencyjnych. W CdTe w wiązaniu chemicznym biorą udział zewnętrzne powłoki 
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elektronowe: Cd [48]−4d105s2  i  Te [52]−5s25p4 .  Wiązanie  jonowe  uwarunkowane  jest 
oddziaływaniem  kulombowskim  pomiędzy  ładunkami  jonów  powstających  z  przejścia 
elektronów  od  pierwiastka  metalicznego  do  niemetalicznego  (przejście  elektronów  5s2  
atomu  Cd  na  orbital  5p Te  prowadzi  do  powstania  stabilnej  konfiguracji  elektronowej 

Cd 2 + [4d10 5s0 ]  i Te2 -[5s25p6 ] ).

Przerwa  energetyczna  CdTe  rośnie wraz  ze  wzrostem  ciśnienia  hydrostatycznego 

(∂ E∂ P ≈8 ∙10- 3 meV
bar

w T=300 K)  [82]  natomiast maleje  ze  wzrostem  temperatury 

( ∂ E g

∂T
=−3 ∙10 -4 eV

K ) .

Rysunek 2.10. Układ warstw kadmu i telluru w sfalerycie w kierunku [111]  [83].

2.3.2. Struktura pasmowa CdTe

Podobnie  jak  inne  materiały  z  rodziny  II-VI tellurek  kadmu  ma  prostą  przerwę 
energetyczną w punkcie  (000) : Eg = 1.6 eV (T = 0 K), Eg = 1.5 eV (T = 300 K). Dno pasma 
przewodnictwa utworzone jest z orbitali  elektronowych zewnętrznych powłok kationowych 

5s2  kadmu (metalu)  a  pasmo  walencyjne  z  orbitali  anionowych  p4  telluru  (niemetalu). 

Stany elektronowe dna pasma  przewodnictwa należą do reprezentacji  Γ 6 ,  posiadającej 
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symetrię  s (J=1
2)  i  przy braku zewnętrznego pola magnetycznego są zdegenerowane 

dwukrotnie.  Natomiast  pasmo  walencyjne  charakteryzuje  się  symetrią  p  i  jest 

zdegenerowane jest sześciokrotnie w punkcie Γ 15 .

Rysunek  2.11. (a) Struktura  pasmowa  CdTe  obliczona  metodą  funkcji  Greena  [84]  (b) 
Okolica  punktu   z  uwzględnieniem  oddziaływania  spin-orbita  w  wyniku,  którego 
rozszczepione  jest  pasmo  walencyjne;  Γ 6  -  pasmo  przewodnictwa,  Γ 8  -  pasmo 
walencyjne, Γ 7  - pasmo walencyjne odszczepione s-o.

Wpływ oddziaływania spin - orbita na stany elektronowe pasma walencyjnego prowadzi 
do rozszczepienia stanu  Γ 15  na: stan  Γ 8  położone wyżej  w skali  energii  o całkowitym 

momencie pędu J=3
2  i pasmo Γ 7  o J=1

2 , odszczepione o wielkość SO   (Rys 2.11 b). 

Pasmo  8 zbudowane  jest  z  czterokrotnie  zdegenerowanego  pasma  dziur  ciężkich  o 

J z=±
3
2  i  dwukrotnie zdegenerowanego pasma dziur lekkich o  J z=±

1
2 .  Uwzględnienie 

oddziaływania spin-orbita jest konieczne, szczególnie w przypadku związków utworzonych z 
ciężkich pierwiastków, dla których oddziaływanie to jest duże. Energia rozszczepienia spin-

orbita dla tellurku kadmu wynosi ΔSO=EΓ 8
−EΓ 7

=1 eV  [85] i jest ono na tyle duże, że gdy 

stosuje się  metodę  kp do  obliczenia  struktury pasmowej w pierwszym rzędzie rachunku 

zaburzeń można zaniedbać pasmo Γ 7 .
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2.3. Charakterystyka CdTe

2.3.3. Zestawienie parametrów dla CdTe

Struktura krystaliczna
Blenda cynkowa

T d
2

Stała sieci a [Å] 6.478
Odległość między jonami Cd-Te [Å] 2.79

Promień jonowy [Å]
Kationowy 0.99
Anionowy 2.22

Liniowy współczynnik rozszerzalności 
cieplnej α=4.7 •10−6 1

K

Przerwa energetyczna prosta w punkcie Γ 
(000)

Eg (T=0 K) [eV] 1.606
Eg (T=77 K) [eV] 1.596
Eg (T=300 K) [eV] 1.528

Temperaturowy współczynnik przerwy 
energetycznej

∂ E g

∂ T
=−3 •10−4 eV

K

Ciśnieniowy współczynnik przerwy 
energetycznej (∂ E∂ P )=8• 10−3 meV

bar

Masa efektywna [m0]

em 0.11


dm 0.35

Ruchliwość (T=300 K ) [cm2

V • s ]
μ e 600

μ d 80

Statyczna stała dielektryczna 0 10.7

Współczynnik załamania n 2.75
Własności magnetyczne diamagnetyk
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3. Metody wytwarzania i podstawowe właściwości 
struktur niskowymiarowych na przykładzie 
heterostruktur PbTe/CdTe

W materiałach objętościowych nie ma ograniczenia ruchu elektronów (dziur) pasmowych 
w  żadnym  kierunku  przestrzeni.  Struktury  niskowymiarowe  są  obiektami,  które 
charakteryzują się częściowym lub całkowitym ograniczeniem ruchu nośników. Do struktur o 
obniżonej wymiarowości zalicza się: studnie kwantowe - gdzie nośniki mają możliwość ruchu 
w dwuwymiarowej płaszczyźnie, druty kwantowe - gdzie ruch elektronów i dziur odbywa się 
w jednym kierunku i kropki kwantowe, w których ruch nośników ograniczony jest w trzech 
kierunkach  (Rys.  3.1,  3.2,  3.3).  Aby  mówić  o  układzie  niskowymiarowym,  w  którym 
ograniczony jest ruch nośników w jakimś kierunku, jeden z jego rozmiarów przestrzennych 

musi być porównywalny z długością fali de Broglie'a  ƛ=
h
p
=2π
k F

(gdzie: h - stała Plancka, 

k F  - wektor falowy Fermiego), czyli rzędu 1-100 nm w niskich temperaturach. Ograniczenie 
wymiarowości  prowadzi  do  kwantyzacji  energii  elektronów.  W  analizie  różnych  efektów 
fizycznych  kluczową  rolę  odgrywa  także  porównanie  rozmiarów  struktury  z  drogą 

swobodnego  przebiegu  λ sw  czy  efektywnym  promieniem  Bohra  a B
*  ekscytonów 

swobodnych lub ekscytonów związanych na centrach donorowych (efektywny promień Bohra 

dla  GaAs  a B
*=10 nm ).  W  heterozłączach  GaAs/Ga1-xAlxAs  w  niskich  temperaturach 

ruchliwość  jest  rzędu  μ ≈ 106 cm2

Vs
,  co  odpowiada  średniej  drodze  swobodnej 

λ sw=
ħ τ k F
m

≈100 nm  elektronu na poziomie Fermiego w typowej strukturze.

Na początku lat siedemdziesiątych w IBM [86] i AT&T Bell Laboratories [87] otrzymano 
pierwsze struktury o liczbie wymiarów ograniczonych do dwóch - studnie kwantowe. Studnia 
kwantowa to cienka (zwykle nanometrowa) warstwa materiału otoczona z obu stron innym 
półprzewodnikiem,  z  wyżej  położoną  krawędzią  pasma  przewodnictwa  –  zwykle  jest  to 
materiał  z  większą  przerwą  energetyczną.  W  wyniku  różnicy  energii  krawędzi  pasm 
przewodnictwa (ang. band offset - nieciągłość pasm) elektrony (dziury) uwięzione zostają w 
cienkiej warstwie. Swobodny ruch nośników jest możliwy tylko w płaszczyźnie studni a jest 
ograniczony w kierunku wzrostu heterostruktury przez potencjał wiążący. Uzyskanie takich 
struktur pozwoliło np. na odkrycie kwantowego [88] i ułamkowego kwantowego efektu Halla 
[89,90]  (nagrody  Nobla,  odpowiednio  w  1985  i  1998  roku).  Z  początkiem  lat 
osiemdziesiątych, dzięki rozwojowi optycznej i elektronowej litografii uzyskano nanostruktury, 
w których ruch nośników ograniczony był w dwóch kierunkach (druty kwantowe) [91] a w 
połowie lat osiemdziesiątych otrzymano pierwsze „kwadratowe” kropki kwantowe o boku 250 
nm [92].  Kropki  kwantowe  określane  są  też  mianem pudeł  kwantowych  lub  sztucznych 
atomów (ang. quantum boxes),  ponieważ,  podobnie  jak  w  przypadku  atomów,  poziomy 
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energetyczne w kropkach kwantowych są poziomami dyskretnymi. Możliwe jest sterowania 
ich  rozmiarem i  kształtem nanostruktur  a  przez to  strukturą  poziomów energetycznych i 
liczbą  związanych  stanów  elektronowych.  Ważnym  nowym  efektem  związanym  z 
ładowaniem  kropki  pojedynczymi  elektronami  jest  blokada  kulombowska  (zablokowanie 
ruchu  nośników  pomiędzy  kropka  kwantową  a  elektrodami  dla  określonych  napięć 
zewnętrznych).  Eksperymentalnie  zjawisko  to  obserwowane  jest  gdy  elektrostatyczna 
energia  ładowania  kropki  przekracza  energię  termiczną  k BT .  Kropki  mogą  być  także 
wytwarzane  elektrostatycznie  przez  przestrzennie  rozdzielone  bramki  potencjału  tworząc 
jednocześnie bariery tunelowe oddzielające kropkę od dwuwymiarowego gazu elektronów. 
Takie układy są analogiczne do rezonansowych struktur tunelowych, z tą różnicą, że zamiast 
studni kwantowych wykorzystują one  kropki kwantowe.

Zmniejszenie wymiarowości struktur półprzewodnikowych ma wpływ na ich  właściwości 
optyczne  ponieważ  prowadzi  do  koncentracji  stanów  w  coraz  węższym  przedziale 
energetycznym,  aż  do  całkowicie  rezonansowego  zachowania  w  przypadku  kropek 
kwantowych. Stany te są lepiej dopasowane ze względu na konieczność spełnienia zasady 
zachowania  wektora  falowego.  Jednym  z  zastosowań  kropek  kwantowych  jest  obszar 
aktywny lasera półprzewodnikowego. Zmniejsza to wartość prądu progowego (prąd, który 
musi  przepłynąć przez urządzenie,  aby wywołać akcję  laserową) i  poprawia  właściwości 
dynamiczne  lasera  umożliwiające  uzyskanie  większych  częstości  modulacji.  Pojedyncze 
kropki  kwantowe  emitują  światło  w  wąskim  zakresie  spektralnym  a  użycie  matrycy  z 
kropkami  o  różnych  rozmiarach  pozwala  na  uzyskanie  emisji  w  szerokim  zakresie 
spektralnym  (wielkość  kropki  wpływa  na  długość  emitowanej  fali).  Poza  tym,  kropki 
kwantowe  wykazują  fotoluminescencję  w  temperaturze  pokojowej  a  nawet  wyższych 
temperaturach  i  mogą  posłużyć  do  budowy  wydajniejszych  laserów  pracujących  w 
temperaturach pokojowych [93].

3.1. Ograniczenie wymiarowości w nanostrukturach

3.1.1. Ograniczenie przestrzenne w jednym wymiarze - studnia 
kwantowa

Rozpatrujemy strukturę o skończonej grubości (studnię kwantową), w której możliwy jest 
ruch nośników w płaszczyźnie warstwy (xy) a ograniczony jest w kierunku prostopadłym (z). 
Funkcje falowe i dyskretne stany energetyczne w jednowymiarowej studni potencjału opisuje 
równanie Schrödingera niezależne od czasu:

[−ħ2

2m*( ∂2

∂ x2+
∂2

∂ y2+
∂2

∂ z2)−eV (z )]Ψn(r )=EnΨn(r ) (3.1)
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Dla skończonej studni nie istnieje analityczne rozwiązanie równania (3.1) i konieczne jest 
zastosowanie procedur numerycznych rozwiązywania równania Schrödingera. W skończonej 
studni potencjału jest skończona liczba stanów związanych, które pojawiają się zarówno w 
paśmie przewodnictwa jak i walencyjnym. Funkcje falowe mają postać:

Ψ(r )=ϕ j( z)e
i (k x x+k y y)=ϕ j( z)e

ik┴ r (3.2)

Energie  własne elektronu w nieskończonej  studni kwantowej o grubości  L z  dane są 
wzorem:

E j ,k ┴=
ħ2k ┴

2

2m* +
ħ2 j2π2

2m* L z
2 j=1,2 ,3… (3.3)

Dozwolonym  wartościom  energii  odpowiadają  paraboliczne  podpasma  energetyczne. 
Kolejnym podpasmom odpowiadają  na przemian parzyste i nieparzyste funkcje falowe. Z 
powyższego wzoru  wynika,  że  gdy zwiększa się  szerokość studni to  pojawiają się nowe 
stany związane i jednocześnie maleją miedzy nimi odległości.

Rysunek 3.1. Obraz otrzymany mikroskopem sił atomowych (AFM) na przełomie (110) dla 
wielostudni 12x[PbTe(7 nm)/CdTe (50 nm)]//CdTe (bufor)/GaAs (podłoże). Studnia kwantowa 
PbTe (ciemna wąska linia) oznaczona jest czerwoną strzałką a bariera CdTe żółtą strzałką 
(szersza jaśniejsza linia pomiędzy ciemnymi liniami) [94].

26



3.1. Ograniczenie wymiarowości w nanostrukturach

3.1.2. Ograniczenie przestrzenne w dwóch wymiarach - drut 
kwantowy

Drut  kwantowy  to  struktura,  w  której  nośniki  mogą  swobodnie  poruszać  się  tylko  w 
jednym  kierunku.  Nośniki  mają  możliwość  ruchu  wzdłuż  długości  drutu  (oś  x)  a  ruch 
skwantowany  jest  w  płaszczyźnie  prostopadłej  (yz).  W przypadku modelowego drutu  (o 
przekroju prostokątnym) energia nośnika jest sumą energii kwantyzacji i energii wynikającej 
z  nieograniczonego  ruchu  wzdłuż  drutu.  Dla  nieskończonej  studni  potencjału  całkowita 
energia nośników w drucie wynosi:

E j ,n ,k x=
ℏ2 j2

8m* Lz
2+

ℏ2n2

8m* Ly
2 +

ℏ2k x
2

2m* j , n=1,2 ,3… (3.4)

Całkowita  energia  zależy  od liczb  kwantowych  j i  n oraz  wektora  falowego  k x .  Dla 
każdego stanu dyskretnego (j,n) istnieje podpasmo stanów wynikających z nieograniczonego 
ruchu wzdłuż drutu E (k x) .

W rzeczywistości  przekroje  drutów mają  bardziej  skomplikowane kształty  i  obliczanie 
energii wymaga numerycznego rozwiązania odpowiedniego równania Schrödingera.

Rysunek  3.2. Druty kwantowe PbTe (z kulką złota Au na szczycie) osadzone na podłożu 
GaAs (111):  (a) „las drutów kwantowych” -  zdjęcie wykonane skaningowym mikroskopem 
elektronowym  SEM  [95],  (b) pojedynczy  drut  -  zdjęcie  wykonane  transmisyjnym 
mikroskopem elektronowym (TEM) [95].

3.1.3. Ograniczenie przestrzenne w trzech wymiarach - kropka 
kwantowa

W  tym  przypadku  ruch  nośników  ograniczony  jest  w  trzech  kierunkach.  Stosując 
przybliżenie nieskończonej studni potencjału dla kropki w kształcie sześcianu wyrażenie na 
energię ma postać:
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E j ,n ,l=
ℏ2 j 2

8m*Lz
2+

ℏ2n2

8m*L y
2+

ℏ2l 2

8m* Lx
2 j , n , l=1,2,3… (3.5)

W rzeczywistości kropki kwantowe mają bardziej skomplikowane kształty niż sześcian i 
rozwiązywanie  równania  Schrödingera  wymaga  metod numerycznych.  W celu  policzenia 
struktury pasmowej często stosuje się przybliżenie modelu potencjału parabolicznego. We 
współrzędnych cylindrycznych hamiltonian ma postać:

− ℏ2

2m* [ ∂2Ψ
∂ r⊥

2 +
1
r ⊥
∂Ψ
∂ r⊥

+ 1
r⊥

2
∂2Ψ
∂Θ 2 ]+V (r⊥)Ψ =EΨ (3.6)

gdzie potencjał działający na elektron wyrażamy:

V ( x , y)=1
2
m*ω 0

2 (x2+ y 2) (3.7)

dla funkcji falowej:

Ψ (r ⊥ ,Θ )= 1
√2π

e iMΘ ϕ (r ⊥) (3.8)

Energie własne elektronu wynoszą:

E (N ,M )=ℏω 0 (∣M∣+2N+1) (3.9)

Dozwolone energie elektronu w studni tworzą drabinę jednakowo odległych poziomów, 
numerowanych przez radialną liczbę kwantową  N=0,1,2,… i liczbę kwantową  M=±1,±2,… 
Stany  podstawowe  elektronów  w  kropkach  mają  większą  energię  niż  w  kryształach 
objętościowych.  Im  mniejsze  rozmiary  kropek  tym  energia  najniższego  poziomu 
elektronowego będzie większa. Zerowymiarowy charakter kropek kwantowych przyczynia się 
do większej wydajności optycznej struktur.

Rysunek  3.3. (a) Kropki kwantowe PbTe w matrycy CdTe (przekrój poprzeczny) (b) kropki 
PbTe powstałe z 3 nm warstwy („widok z góry” - ang. plan view) (c) kropka kwantowa PbTe - 
przekrój poprzeczny. Zdjęcia wykonane mikroskopem TEM [93,96,97].
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3.2. Gęstość stanów elektronowych w strukturach o 
obniżonej wymiarowości

Oprócz widma energii, podstawową wielkością opisującą właściwości układu jest gęstość 
stanów elektronowych. Obniżenie wymiarowości wiąże się ze zmianą gęstości stanów.

Gęstość  stanów  D(E) jest  całkowitą  ilością  stanów  elektronowych  przypadająca  na 
jednostkę energii:

a) Kryształ trójwymiarowy, materiał objętościowy (3D):

D(E)=√2m* 3

π 2ℏ2 E
1
2 (3.10)

b) Kryształ dwuwymiarowy, studnie kwantowe (2D):

D(E)= m*

π ℏ2=const (każde podpasmo) (3.11)

c) Kryształ jednowymiarowy, druty kwantowe (1D):

D(E)=√2m*

2π ℏ∑n (E−En )
−

1
2 (3.12)

d) Kryształ zerowymiarowy (kropka kwantowa - 0D) - gęstość opisuje suma funkcji δ – 
Diraca:

D(E)=∑
n=1

N

δ (E−En) (3.13)

Dla dużych N stany są gęsto upakowane w przestrzeni a widmo energetyczne jest quasi-
ciągłe. Redukcja wymiaru modyfikuje gęstości stanów, zmniejsza się liczba stopni swobody 
w przestrzeni  k. Zależność gęstości stanów od pierwiastka energii wynika ze zwiększania 
objętości przestrzeni k dla większych wartości energii. Dla studni kwantowej gęstość stanów 
ma schodkowy charakter (rys. 3.4b). Ze zwiększeniem rozmiarów studni zwiększa się liczba 
schodków ale  maleje  ich  szerokość a  dla  granicznej  wartości  osiąga taki  kształt  jak dla 
materiału litego (rys. 3.4a). Zmiana gęstości stanów z ciągłej do schodkowej związane jest z 
kwantowaniem stanów elektronowych i dziurowych. W kropkach kwantowych gdzie mamy 
ograniczenie ruchu w trzech kierunkach D(E) nie ma charakteru ciągłego a przyjmuje formę 
dyskretnych  wartości  odpowiadającym  każdemu  stanowi  energetycznemu  (rys.  3.4d). 
Rzeczywiste gęstości stanów odbiegają od tych przedstawionych na rysunku co wywołane 
jest obecnością defektów struktury i tym, że nośniki w półprzewodniku mają skończony czas 
życia w stanach kwantowych (zgodnie z zasadą nieoznaczoności Heisenberga skończony 
czas życia powoduje poszerzenie stanów energetycznych i odpowiadających im dyskretnych 
linii gęstości stanów).
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Rysunek  3.4. Rozkład gęstości stanów w układach elektronowych o różnej wymiarowości 
(kolor czerwony) (a) materiał objętościowy (b) studnia kwantowa, niebieską linia zaznaczono 
gęstość stanów dla materiału objętościowego (c) drut kwantowy (d) kropka kwantowa [98].

3.3. Metody wytwarzania struktur zerowymiarowych

Postęp  w  badaniach  nanostruktur  w  ciągu  ostatnich  dekad  stał  się  możliwy  dzięki 
rozwojowi  technologii  przyrządów  do  wytwarzania  struktur  niskowymiarowych.  Studnie  i 
kropki  kwantowe  powstają  poprzez  naparowywanie  warstw  atomowych  na  odpowiednie 
podłoże  przy  użyciu  technik  epitaksjalnych.  Najpopularniejszymi  technikami  wzrostu  jest 
epitaksja z wiązek molekularnych (MBE - Molecular Beam Epitaxy) i epitaksja z fazy gazowej 
z użyciem związków metaloorganicznych (MOVPE - Metalorganic Vapour Phase Epitaxy). 
Innymi  technikami  umożliwiającymi wytwarzanie  obiektów o  obniżonej  wymiarowości  jest 
nanolitografia oraz metoda kontrolowanych wytrąceń półprzewodnika w matrycy szklanej lub 
organicznej, która pozwala na otrzymywanie obiektów o rozmiarze 1÷10 nm.

3.3.1. Metody litograficzne

Pierwszymi metodami wytwarzania kropek kwantowych były metody litografii optycznej i 
elektronowej gdzie wykorzystuje się wiązkę elektronową, jonową lub laserową. Metodą tą 
otrzymuje  się  kropki  o  rozmiarach  ok.  50  ÷ 100  nm.  Do  wytwarzania  struktur 
zerowymiarowych często wykorzystuje się studnie kwantowe, czyli struktury  dwuwymiarowe 
(rys. 3.5).
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Rysunek 3.5. Etapy wytwarzania kropek metodą litografii elektronowej [99,100].

Aby otrzymać kropkę kwantową metodą litograficzną powierzchnię próbki pokrywa się 
maską (warstwą rezystu czyli polimeru, halogenku lub tlenku metalu). Następnie naświetla 
się wiązką elektronową lub jonową obszar odpowiadający żądanemu kształtowi  kropki po 
powierzchni  płytki  półprzewodnikowej,  w  której  znajduje  się  warstwa  materiału  studni 
kwantowej  (a).  Naświetlone miejsce maski usuwa się,  gdy wiązka narysuje wzór (b) i na 
powstałej  powierzchni  nakłada się  warstwę metalu  (c).  Następnie  specjalnym roztworem 
wytrawia  się  polimer  pozostawiając  warstwą  metalu  w  miejscu,  które  było  naświetlone 
wiązkę  (d).  Kolejnym  etapem  jest  trawienie  chemiczne  w  miejscu,  gdzie  nie  jest  ono 
osłonięte warstwą metalu (e), uzyskując kropkę zawierającą fragment studni (f). Zaletą tej 
metody jest otrzymywanie struktur o różnych kształtach i rozmiarach.

Inną  metodą  otrzymywania  kropek  kwantowych  jest  wykorzystanie  miniaturowych 
elektrod  i  pola  elektrycznego.  Nałożenie  na  powierzchnię  próbki  elektrod  pozwala  na 
ograniczanie ruchu nośników w dwóch wymiarach. Stosując domieszkowanie modulacyjne 
uzyskuje się dwuwymiarowy gaz elektronów (ang. 2DEG - 2 dimensional electron gas) lub 
dziur (ang. 2DHG - 2 dimensional hole gas) z dużą ruchliwością w niskich temperaturach. 
Nałożenie  metalowych  elektrod  (bramek)  na  powierzchnię  próbki  i  przyłożenie  do  nich 
potencjału elektrycznego pozwala sterować gęstością i rozkładem przestrzennym nośników. 
Przyłożenie  ujemnego potencjału  do  równoległych elektrod  powoduje  powstanie  bariery i 
wypchnięcie elektronów z obszaru leżącego pod bramką, tworząc obszar zubożony. Nośniki 
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lokalizują się w przestrzeni między elektrodami. Wysokość bariery jest sterowana za pomocą 
przyłożonego  napięcia  dzięki  czemu można  zmieniać  zasięg  obszaru  zubożonego i  tym 
samym wielkość kropek kwantowych oraz kontrolować liczbę elektronów w kropce. Zaletą 
takich  struktur  jest  brak  defektów.  Wykorzystuje  się  je  do  podstawowych  badań 
transportowych,  ale  ze  względu  na  jeden  rodzaj  nośników,  niewielkie  odległości  między 
poziomami i  niskie  temperatury pracy nie  nadają  się one do zastosowania  w przemyśle 
optoelektronicznym.

Rysunek 3.6. Kropka kwantowa otrzymana za pomocą pola elektrycznego.

3.3.2. Koloidalne metody otrzymywania kropek kwantowych

Koloidalne  kropki  kwantowe  (tzw.  koloidy)  to  układ  dwóch  substancji  tworzących 
niejednorodną mieszaninę gdzie  jedna substancja jest  rozpuszczana w drugiej.  Stanowią 
one  stan  pośredni  pomiędzy  roztworami,  czyli  fizycznymi  układami  jednorodnymi  o 
cząsteczkowym rozdrobnieniu a mieszaninami niejednorodnymi. Powstają one w procesie 
wytrącania z roztworów cząstek o wielkości kilku nanometrów i stanowią układy o dużym 
stopniu rozdrobnienia. Formują się symetryczne krystality o rozmiarach od 1 do 100 nm. 
Istnieje możliwość kontroli wielkości i kształtu kropek koloidalnych (rys. 3.7). Można uzyskać 
w  ten  sposób  koloidalne  kropki  kwantowe  gdzie  ograniczeniem  nanostruktury  będzie 
powierzchnia  kryształu  (roztwór  jest  barierą  dla  nośników).  Takie  struktury są  zazwyczaj 
zdefektowane  powierzchniowo  (obecność  niezwiązanych  elektronów  na  powierzchni 
nanokrystalitów)  co  prowadzi  do  zwiększonego  prawdopodobieństwa  rekombinacji 
nieradiacyjnej  i  obniża  kwantową  efektywność  optyczną.  W  celu  uzyskania  lepszej 
jednorodności kropek stosuje się dodatkowe procesy chemiczne i fizyczne.
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Rysunek  3.7. Różne kształty  kropek kwantowych PbTe, otrzymanych metodą koloidalną. 
Zdjęcia  uzyskane  przy  pomocy  mikroskopu  elektronowego  (HRTEM)  [101]:  (a)  kształt 
kubiczny uzyskano dla materiałów w stosunku 1:5 - Pb:Te; obiekty wielkości 13 nm (b) kształt 
kubo-oktaedryczny  uzyskano  dla  materiałów  w  stosunku  1:2  lub  2:1  -  Pb:Te;  obiekty 
wielkości 20 nm (c) kształt oktaedryczny uzyskano dla materiałów w stosunku 1:5 - Te:Pb; 
obiekty wielkości 22 nm (d) obraz z mikroskopu elektronowego (TEM) dla kropek kubiczno-
tetraedrycznych o rozmiarze 40 nm.

Widmo luminescencji dla koloidalnych kropek kwantowych w temperaturze pokojowej dla 
materiałów z grupy II-VI i III-V przedstawione zostało na rysunku 3.8.

Jedną z charakterystycznych cech układów koloidalnych jest efekt Tyndalla. Polega on 
na ugięciu  się  promieni  wiązki  światła  przepuszczanego  przez  roztwór  na  cząsteczkach 
mniejszych niż długość fali czego wynikiem jest światło widoczne w postaci smugi świetlnej. 
Im  większa  jest  różnica  pomiędzy  współczynnikami  załamania  światła  cząsteczek  fazy 
rozproszonej a ośrodkiem dyspersyjnym tym efekt ten jest bardziej intensywny. Efekt  ten 
został wykorzystany do budowy ultramikroskopu pozwalającego na obserwację obiektów o 
wymiarach  kilku  nanometrów  (np.  do  badań  koloidów),  ruchów  Browna  czy  pomiaru 
szybkości procesu koagulacji. Mikroskop taki jednak nie daje informacji o kształtach kropek i 
ich rozmiarach, dlatego w tym celu stosuje się transmisyjny mikroskop elektronowy. Jedną z 
podstawowych metod charakteryzacji koloidów jest pomiar absorpcji promieniowania, która 
może  być  efektem  silniejszym  niż  rozpraszanie  światła.  Zarówno  absorpcja  jak  i 
rozpraszanie światła warunkuje barwę układów koloidalnych, która zależy od rozmiarów i 
kształtu  cząstek.  Barwa  może  być  inna  w  świetle  przechodzącym  niż  w  świetle 
rozproszonym co oznacza, że te same koloidy mogą się charakteryzować różną barwą w 
zależności od warunków rozpraszania światła.
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Rysunek 3.8. Widmo emisji w temperaturze pokojowej dla koloidalnych kropek kwantowych: 
(a) InAs (kolor czerwony), InP (kolor zielony), CdSe (kolor niebieski) z podanymi rozmiarami 
kropek (b) prawdziwy kolor dla świecących kropek koloidalnych [102].

3.3.3. Otrzymywanie kropek samoorganizujących się

Jednym ze sposobów uzyskania zorganizowanych struktur jest wzrost na podłożu, na 
którym wcześniej został przygotowany odpowiedni wzór metodą litografii. Na powierzchnię 
półprzewodnika nanosi się warstwę materiału (rezystu) i stosując metodę holografii optycznej 
lub naświetlając wiązką elektronową „rysuje się” siatkę prostopadłych linii. Taką powierzchnię 
trawi  się  chemicznie  tworząc  na  przecięciach  linii  siatki  jamki.  Następnie  na  tak 
przygotowanym podłożu odbywa się wzrost nanostruktur. Otrzymuje się kropki o kształtach 
piramid o średnicy ~20 nm i wysokości ~5 nm.

Samoorganizujące  się  kropki  (ang.  self  assembled  quantum  dots  -  SADs)  powstają 
spontanicznie  w  czasie  wzrostu  epitaksjalnego  na  gładkich  podłożach  pod  wpływem 
działania  naprężeń  w  wyniku  niedopasowania  stałych  sieci.  W  zależności  od  podłoża, 
niedopasowania stałych sieci i warunków, w których hodowane są warstwy, istnieją trzy mody 
wzrostu epitaksjalnego:

a) Mod  Franka -  van der Merwe (FM) [103]  -  wzrost  typu warstwa po warstwie.  W 
modzie tym wzrost kolejnej warstwy jest możliwy dopiero gdy ukończony zostanie 
wzrost wcześniejszej. Silniejsze jest oddziaływanie pomiędzy atomami i podłożem niż 
miedzy sąsiednimi atomami w warstwie. Wzrost materiału o stałej sieci dopasowanej 
do podłoża prowadzi do powstania heterostruktury wielowarstwowej. Ten typ wzrostu 
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jest  zazwyczaj  obserwowany  dla  heterostruktur  IV-VI  gdy  nieobecne  są  duże 
niedopasowania stałych sieci jak na przykład dla soli ołowiu i ich potrójnych stopów z 
większą przerwą energetyczną np. dla PbX/Pb1-xSnxX, dla zawartości kilku procent 
Sn.

b) Mod Volmer'a  -  Weber'a  (VW) [104] -  wzrost  typu wyspowego.  W tym przypadku 
sytuacja jest odwrotna niż w modzie FM. Zachodzi on gdy oddziaływanie pomiędzy 
sąsiednimi  atomami  warstwy  jest  silniejsze  niż  pomiędzy warstwą  i  podłożem. W 
przypadku  dużego  niedopasowania  stałych  sieci  między  podłożem  i  materiałem 
osadzanym,  wzrost  epitaksjalny  prowadzi  do  formowania  się  wysp  na  podłożu, 
ponieważ  silne  naprężenia  czynią  pokrywanie  całego  podłoża  niekorzystnym 
energetycznie. Prowadzi to do formowania się trójwymiarowych wysp bezpośrednio 
na podłożu (metale na podłożach izolujących np. Pb na Si). W procesie tym może 
zachodzić koalescencja - zlewanie się warstw.

c) Mod Stranski'ego - Krastanow'a (SK) [105] - wzrost typu mieszanego, warstwowo - 
wyspowy.  Mod  ten  jest  kombinacją  obu  powyższych  i  jest  charakterystyczny  dla 
materiałów o stosunkowo dużej różnicy stałej  sieci  (różnica  kilku  %).  Początkowo 
rośnie dwuwymiarowa warstwa w modzie FM, a po przekroczeniu pewnej grubości 
zaczynają się formować kropki kwantowe. Grubość osadzanego materiału, przy której 
następuje  przejście  od wzrostu  2D do wzrostu  wyspowego nazywa się  grubością 
krytyczną i wynosi od kilku do kilkudziesięciu monowarstw. Dwuwymiarowa cienka 
warstwa nazywana jest warstwą zwilżającą (ang. wetting layer - WL) i jest z tego 
samego  materiału  co  kropki.  Transformacja  od  wzrostu  trójwymiarowego  do 
dwuwymiarowego  odpowiada  równowadze  między  energią  odkształcenia 
sprężystego i energią powierzchniową. Z powierzchnią nanokryształów związane są 
zerwane  wiązania  atomowe  i  układ  takich  wysp  ma  zwiększoną  energię 
powierzchniową. Ze wzrostem wysokości  wyspy, sieć krystaliczna jest  coraz mniej 
naprężona co skutkuje mniejszą ilością dyslokacji. Zatem redukcja naprężeń obniża 
energię  sprężystą.  Gdy zmniejszenie energii  sprężystej przewyższa wzrost  energii 
powierzchniowej  zaczynają  formować  się  kropki  bo  mod  trójwymiarowy  wymaga 
mniejszego  nakładu  energii.  Kropki  mogą  być  również  pokryte  materiałem,  który 
tworzy barierę energetyczną. Kształty i średnice kropek zależą od takich czynników 
jak:  wielkość  naprężeń  w  warstwie,  niedopasowanie  stałych  sieci,  temperatura  i 
szybkość  wzrostu.  Dzięki  tej  metodzie  uzyskuje  się  małe  kropki  kwantowe  o 
rozmiarach  ok.  ~10  nm.  Metoda  ta  pozwala  na  regulacje  rozmiarów  i  gęstości 
obiektów. Mod wzrostu Stranski'ego - Krastanow'a możliwy jest np. dla materiałów: 
GeSi/Si,  InGaAs/GaAs  (Δa=7%),  InP/GaInP,  CdSe/ZnSe,  CdTe/ZnTe  (Δa=5.8  %), 
PbSe/PbEuTe, PbTeSe/PbTe (Δa>2 % dla 30% Se), PbSe/PbTe (Δa=5.5 %).

Kropki In1-xGaxAs/GaAs otrzymane metodą SK są optycznie aktywne w obszarze 1 - 1.3 
μm w niskich  temperaturach,  ale  intensywność ich  luminescencji  zmniejsza się  wraz  ze 
wzrostem temperatury (50-120 K), a w temperaturach jeszcze wyższych nie wykazują one 
aktywności optycznej [106,107]. Powodem tego są naprężenia termiczne i proces termicznej 
ucieczki nośników z kropek [108]. Chociaż ostatnio modem SK otrzymano kropki InSb/GaSb 

35



Rozdział 3. Metody wytwarzania i podstawowe właściwości struktur niskowymiarowych na
przykładzie heterostruktur PbTe/CdTe

wykazujące fotoluminescencję w temperaturze pokojowej w obszarze średniej podczerwieni 
(~3.5  μm)  [109],  to  najczęściej  używanymi  materiałami  do  zastosowań  aplikacyjnych  w 
obszarze średniej podczerwienie są chalkogenidki ołowiu (IV-VI).

Rysunek  3.9. Mody  wzrostu  epitaksjalnego  (a) Franka  -  van der  Merwe  (b) Volmer'a  - 
Webera (c) Stranski'ego – Krastanow'a.

Rysunek 3.10. (a) Obraz AFM piramidowych kropek kwantowych PbSe wyhodowanych na 
kilku mikrometrowej warstwie buforowej PbTe na podłożu BaF2 (111) (różnica stałych sieci 
pomiędzy PbSe i PbTe wynosi 5.5%). Koherentny wzrost kropek zaczął się po osadzeniu 1.5 
monowarstwy  PbSe.  (b) Ostatnia,  sześćdziesiąta  warstwa  supersieci  kropek  PbSe 
wyhodowanej na warstwie Pb1-xEuxTe o grubości 30 – 70 nm (x=5-10%) [110].
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3.4. Wytwarzanie i właściwości optyczne kropek 
kwantowych PbTe w matrycy CdTe

Niedawno,  całkowicie  nowa  metoda  wytwarzania  kropek  kwantowych  została 
zaproponowana  dla  heterostruktur  z  materiałów  IV-VI/II-VI [111].  W  takim  zestawieniu 
wąskoprzerwowy  PbTe  (IV-VI)  stanowi  obszar  studni/kropek  kwantowych  a 
szerokoprzerwowy  CdTe  (II-VI)  jest  materiałem  bariery/matrycy  (rys.  3.11).  Powstawanie 
kropek kwantowych PbTe w matrycy CdTe inicjowane jest termicznie (przez wygrzewanie w 
piecu lub  in situ w komorze technologicznej MBE) w wyniku dekompozycji dwuwymiarowej 
warstwy  PbTe  w izolowane,  symetryczne  „zerowymiarowe”  obiekty.  Powstawanie  kropek 
PbTe indukowane jest bardzo słabą wzajemna rozpuszczalnością obu materiałów i różnicą 
ich  struktur  krystalicznych.  Oba  materiały  mają  prawie  identyczną  stałą  sieci  co  jest 
wstępnym  warunkiem  do  formowania  się  wysokosymetrycznych  obiektów  pozbawionych 
naprężeń w temperaturze pokojowej (niedopasowanie parametrów sieci w 300 K to zaledwie 
0.3%) a niemieszalność obu stopów daje w efekcie atomowo gładkie międzypowierzchnie 
(interfejsy) między PbTe i CdTe. Duża różnica przerw energetycznych (1.2 eV) powoduje 
lokalizację ładunku w obszarze kropek i w rezultacie daje efektywną aktywność optyczną w 
temperaturze pokojowej w obszarze średniej podczerwieni (λ~3 μm).

Rysunek  3.11. Kropki kwantowe PbTe w matrycy CdTe.  (a) kierunek <111>  (b) kierunek 
<100>  (c) kierunek <110>. Zdjęcia zostały wykonane wysoko-rozdzielczym transmisyjnym 
mikroskopem elektronowym (HR-TEM). W przypadku (a) dla kierunku <111> widoczny jest 
heksagonalny wzór z prawie identycznymi odległościami międzypłaszczyznowymi 0.280 nm 
dla PbTe i 0.281 nm dla CdTe [112].

Metoda wytwarzania kropek kwantowych PbTe jest dwuetapowa [93,111]. W pierwszym 
stadium metodą MBE hodowane były  studnie  PbTe z  barierami CdTe na podłożu GaAs 
(001). W celu redukcji ilości dyslokacji najpierw na podłoże nałożono 20 warstw supersieci 
CdTe/MnTe a następnie 900 nm warstwy buforowej CdTe. Warstwa buforowa była hodowana 
w  temperaturze  320  °C.  Następnie,  w  dosyć  niskiej  temperaturze  podłoża  220-280°C 
hodowane były odpowiednio cienkie studnie kwantowe PbTe (1-10 nm) z grubymi barierami 
CdTe (50 nm). W drugim etapie heterostruktury PbTe/CdTe zostały wygrzane w temperaturze 
T= 300 - 360 °C w czasie t= 10 min. W wyniku wygrzewania studnie kwantowe formują się w 
kropki  kwantowe  osiągając  w  ten  sposób  najniższą  możliwą  energię  odpowiadającą 
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równowadze termodynamicznej. Kropki kwantowe PbTe otrzymane w wyniku wygrzewania 
charakteryzują  się  wysokosymetrycznym  kształtem  i  przyjmują  postać  rombo-kubo-
oktaedryczny  (rys.  3.12).  Ten  specyficzny  kształt  jest  otrzymywany  kiedy  energia 
powierzchniowa  na  trzech  interfejsach  {100} ,{110} ,{111}  jest  równa.  Takie  kropki 
kwantowe mają wspólne cechy:

● promień kropek przewyższa początkową grubość studni kwantowej;
● kropki  kwantowe ograniczone są  wyłącznie  powierzchniami  {100} (6 powierzchni), 

{110} (12 powierzchni) i {111} (8 powierzchni);
● kropki wykazują centrosymetryczny kształt.

Wraz ze zmieniająca się początkową grubością warstwy PbTe, obserwowana była ewolucja 
kształtu  kropek kwantowych.  Małe  kropki  charakteryzują  się  wysokosymetrycznym,  kubo-
oktaedrycznym kształtem ze stosunkiem wysokości  do  szerokości  bliskim 1.  Im większa 
początkowa grubość warstwy tym nanokryształy są większe i bardziej wydłużone w kierunku 
poprzecznym [111-114].  Wydłużenie  kropek  w  jednym  kierunku  (stosunek  wysokości  do 
szerokości  0.8:1.2)  jest  wynikiem nie  osiągnięcia  równowagi  termodynamicznej  podczas 
wygrzewania.

Rysunek 3.12. Etapy hodowania kropek kwantowych PbTe/CdTe (a) etap pierwszy - studnia 
kwantowa  PbTe  z  barierami  CdTe  (zdjęcia  AFM)  (b) etap  drugi  -  po  wygrzaniu  studni 
kwantowej (T= 320 °C,  t= 10 min) uformowały się kropki kwantowe PbTe w matrycy CdTe 
(zdjęcie AFM) (c) kropki kwantowe PbTe (zdjęcie TEM) (d) przekrój poprzeczny dla kropek 
PbTe  powstałych  z  różnych  grubości  warstw  (wygrzane  T=  360  °C t=10  min)  (e) 
schematyczny  kształt  rombo-kubo-oktaedryczny  kropek  kwantowych,  zielonym  kolorem 
zaznaczono płaszczyznę {110}, różowym {100}, niebieskim {111} [93,96,111-115].
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Kropki kwantowe PbTe w matrycy CdTe wyhodowano również metodą MBE na podłożu o 
orientacji krystalograficznej (111) [116]. W tym przypadku użyto podłoża Si (111), na które 
najpierw nałożono  cienką  2  nm warstwę  CaF2 (oba  materiały  mają  podobną  stałą  sieci 

aCaF2
=5.46 Å ,  aSi=5.43 Å )  a  następnie  ~200  nm  warstwę  BaF2 (aBaF 2

=6.20 Å ) .  W 

kolejnym  etapie  nałożona  została  gruba,  kilku  mikromertowa  buforowa  warstwa  CdTe. 
Warstwy  PbTe  o  grubościach  2  nm  do  50  nm wyhodowane  zostały  przy  temperaturze 
podłoża  220  °C.  Aktywna  warstwa  PbTe  została  przykryta  wierzchnią  warstwą  CdTe  o 
grubości od 10 nm do 1 μm. Warstwy PbTe/CdTe wygrzewane były w zakresie temperatur T= 
320 - 360 °C i w różnym zakresie czasu t= 1÷4 godzin. Natomiast bardzo cienkie warstwy 
PbTe  wygrzewane  były  w  niższych  temperaturach  (T~300  °C).  Kropki  kwantowe 
wyhodowane  na  kierunku  [111]  mają  kształt  trapezoidalny  ograniczony  płaszczyznami 
(100), (010) i (001). W kierunku  [111]  trapezoid jest ścięty, przypominając kształt „ściętej 
piramidki”  (rys.  3.13).  Z  warstwy  PbTe  o  grubości  8  nm  powstały  kropki  o  wymiarach: 
szerokość 15-40 nm i długość od 50 nm do kilkuset nm.

Rysunek  3.13. Obraz  STEM  (skaningowy  transmisyjny  mikroskop  elektronowy)  kropek 
kwantowych PbTe (8 nm) w matrycy CdTe (1 μm) na podłożu Si (111). Kropki mają kształt 
ściętych piramid (schematyczna ilustracja w górnym prawym rogu) [116].

W taki sam sposób, przez termiczne wygrzewanie studni kwantowych można uzyskać 
kropki kwantowe Pb1-xXxTe/CdTe z zawartością dodatkowych pierwiastków (X), dzięki którym 
można  modyfikować  przerwę  energetyczną i  stałą  sieci.  Uzyskano w ten  sposób kropki 
kwantowe Pb1-xSnxTe (0≤x≤0.2) w matrycy CdTe [117] i Pb1-xSrxTe w matrycy CdTe (0≤x≤0.15) 
[118].  Kropki  kwantowe  Pb1-xEuxTe/CdTe  są  przedmiotem  niniejszej  pracy  a  struktury  i 
parametry wzrostu opisane są w rozdziale 4.2.
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3.4.1. Interfejs pomiędzy PbTe i CdTe

Bardzo często heterostruktury są utworzone z zastosowaniem dwóch różnych materiałów 
krystalizujących  w tej  samej  strukturze  krystalograficznej,  ale  niekoniecznie  mających  te 
same stałe sieci  a0. Mniej powszechne są heterostruktury utworzone z dwóch materiałów o 
różnym typie sieci krystalicznej, ale z prawie tymi samymi parametrami sieci a0. Przykładem 
tego drugiego typu jest połączenie wąskoprzerwowego PbTe i szerokoprzerwowego CdTe. 
Zestawienie tych półprzewodników demonstruje  nowy typ interfejsu,  który był  badany dla 
studni  i  kropek  kwantowych  eksperymentalnie  za  pomocą  wysoko  rozdzielczego 
transmisyjnego  mikroskopu  elektronowego  HRTEM  [113,119]  i  analizowany  teoretycznie 
[115]. Oba materiały posiadają inne ułożenie geometryczne atomów (PbTe – oktaedryczne, 
CdTe -  tetraedryczne) i  wiązania chemiczne (PbTe – jonowo - kowalencyjne  z przewagą 
jonowego; CdTe – jonowo - kowalencyjne z przewagą kowalencyjnego).

Rysunek  3.14. Heterostruktury PbTe/CdTe  (a) zdjęcie  HRTEM kropki  kwantowej  PbTe z 
zaznaczonymi  kierunkami  [001] ,  [111] ,  [110 ]  (obok  schematyczny  obrys  kropki)  (b) 
zdjęcie  HRTEM  pokazujący  przeciwne  interfejsy  z  obu  krańców  pojedynczej  studni 
kwantowej  PbTe  wbudowanej  w  CdTe;  wyraźnie  widoczne  są  różne  symetrie  sieci  na 
płaszczyznach  (002) ,  (220)  w  soli  kamiennej  -  PbTe  i  (111) ,  1 ,1 ,1 w  blendzie 
cynkowej - CdTe (c) schematyczna kropka kwantowa PbTe z opisem płaszczyzn [96,97,120-
122].
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W strukturze blendy cynkowej płaszczyzna (110) jest niepolarna natomiast płaszczyzna 
(001)  wykazuje  własności  polarne  i  może  mieć  dwa  typy  zakończenia  -  kationowy  lub 
anionowy. W strukturze soli kamiennej płaszczyzny (001) i  (110)  są niepolarne. Dla obu 
struktur płaszczyzna (111)  jest polarna. Niewiele było wiadomo, na poziomie atomowym, o 
energii na styku polimorficznych materiałów, który reprezentują heterostruktury PbTe/CdTe. 
Właściwości interfejsu PbTe/CdTe były badane eksperymentalnie przez kilku autorów [123-
125]. Dopiero  badania  HRTEM [111]  wykazały,  że  kropki  kwantowe PbTe mające kształt 
rombo-kubo-oktaedronu na styku z matrycą CdTe określone są przez płaszczyzny  (100) , 
(110)  i  (111)  (rys. 3.14). Powierzchnia matrycy CdTe jest zakończona przez atomy Cd w 

kierunkach: [1̄ 0 0 ] , [01̄ 0 ] , [00 1̄] , [111] , [01̄ 1̄] , [1̄ 1̄ 1] , [1̄ 1 1̄] ,  a  przez  atomy  Te  w 

kierunkach:  [100 ]  [010]  [001]  [1̄ 1̄ 1̄]  [1̄ 1 1]  [1 1 1̄]  [1 1̄1] .  Co  ciekawe,  takie 
orientacje płaszczyzn prowadzą do dominacji połowy kationowych zakończeń płaszczyzn w 
kierunku [111] i vice versa dla połowy anionowych zakończeń płaszczyzn (111) (rys. 3.14) 
[120,121]. Rezultatem takiego podziału jest obniżenie symetrii.  Interfejs  (100)  może być 
zakończony atomami Te (lub Cd) powodując na międzypowierzchni obu materiałów (PbTe i 
CdTe)  gromadzenie  się  ładunku  ujemnego  (lub  dodatniego)  co  prowadzi  do  silnego 
wewnętrznego elektrostatycznego pola wzdłuż kierunku [111] , które może mieć znaczący 
wpływ na elektroniczne własności nanokrystalitów.

Międzypowierzchnie we wszystkich kierunkach są w skali atomowej dobrej jakości, nie 
wykazują dyslokacji albo defektów krystalicznych. We wszystkich kierunkach są one spójne, 
nie obserwuje się wewnętrznych dyfuzji i  wnikania atomów Cd do wnętrze studni i kropek 
PbTe.

Interfejs PbTe/CdTe  (110)  przedstawiony jest na rysunku  3.15f,  3.15g,  3.15h. Wzdłuż 
płaszczyzny  110  (rys.  3.15f)  widać  „zygzakowaty  łańcuch”  dla  mieszanego  wiązania 
kowalencyjno  -  jonowego  w  CdTe  wykazującego  hybrydyzację  sp3.  W  kierunku  [1 1̄ 0]
kontynuowany jest  „zygzakowaty łańcuch” poprzez tworzenie się wiązania między Cd ze 
wspólnym na interfejsie atomem Te ze struktury soli kuchennej - będącym częścią PbTe. 
Powoduje to uformowanie się bardziej kowalencyjnego wiązania w kierunku [11 1] pomiędzy 

atomem Cd  ze  stopu  CdTe  a  Te  pochodzącym  z  PbTe.  W strukturze  blendy  cynkowej 
podsieć kationowa przesunięta jest wzdłuż przekątnej komórki elementarnej o  a 0/ 4 , a w 

strukturze soli kamiennej o a0/2 . W takim ułożeniu Cd z CdTe nie potrzebuje przesunięcia 
by zachować swoją 4-krotną koordynację. Patrząc jednak z pozycji Te z PbTe znajdującego 
się  na  styku  obu  materiałów sąsiedni  atom Cd  z  CdTe  musi  się  przemieścić  z  pozycji 

(1,1 , 1̄) a
4  do pozycji  (1,1 , 1̄) a

2  aby zachowana została 6-krotna koordynacja Te z PbTe. 

Na  niepolarnym  interfejsie  (110)  w  kierunku  [100 ]  obserwowane  jest  przesunięcie 
atomowe (rys. 3.15f). Najbardziej widocznym efektem jest przesunięcie zbiorowe atomów o 
−(0,0 ,0.020)  nm po  stronie  CdTe i  o  +(0,0 ,0 .018)  nm po stronie  PbTe.  Skutkuje  to 

znacznym przesunięciem pomiędzy atomami podsieci Te po obu stronach interfejsu o 0.038 

41



Rozdział 3. Metody wytwarzania i podstawowe właściwości struktur niskowymiarowych na
przykładzie heterostruktur PbTe/CdTe

nm wzdłuż kierunku  [001]  (rys.  3.16) [96,119,122]. Ponadto na styku materiałów podsieci 
kationowe - ołowiowa i kadmowa odpychają się. Efekty te nie zachodzą wewnątrz warstw, 
ale zwiększają się w kierunku interfejsu.

Rysunek  3.15. Interfejs w strukturach PbTe/CdTe  (a) obraz TEM (w jasnym polu) dwóch 
kropek kwantowych PbTe w matrycy CdTe  (b) obraz HRXTEM interfejsu pomiędzy PbTe i 
CdTe  -  widoczna  jest  różnica  w  strukturach  krystalicznych  obu  materiałów  (c) schemat 
ułożenia  atomów  na  styku  materiałów.  Zdjęcia  TEM dla  różnych  typów interfejsów;  (d) 
interfejs dla płaszczyzny (100)  zakończony atomami Te (e) interfejs dla płaszczyzny (100)  
zakończony atomami Cd (f) schematyczne rozmieszczenie atomów na interfejsie wzdłuż osi 
[100] (g) interfejs dla neutralnej płaszczyzny (110)  [113,119,122].

Na styku powierzchni  (001)  warstwa CdTe może być zakończona atomami Cd lub Te 
(rys. 3.15d, 3.15e). W strukturze NaCl - w PbTe, kierunek [001]  jest niepolarny, natomiast w 
blendzie cynkowej -  CdTe,  jest to kierunek polarny. Oba różne zakończenia warstw mają 
tendencję do kontynuowania różnych wiązań w poprzek złącza. Zakończenia warstwy (100)  
atomami  Cd  prowadzi  poprzez  interfejs  do  kontynuacji  struktury  blendy  cynkowej  a  gdy 
zakończona  jest  atomami  Te  na  interfejsie  kontynuowana  jest  struktura  soli  kamiennej. 
Odległość pomiędzy najbliższymi, najbardziej zewnętrznymi atomami  (Cd )CdTe  a Pb-Te z 
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warstwy PbTe wynosi a0 / 4  a gdy warstwa zakończona jest atomami (Te)CdTe  odległość ta 

zwiększa się do  a0/ 4 . Na styku PbTe/CdTe w studniach kwantowych interfejsy na dwóch 
krańcach są różne (jeden zakończony jest Te a drugi Cd) (rys. 3.14c).

Rysunek  3.16. Teoretyczne  i  eksperymentalne  przemieszczenie  atomów  na  styku 
PbTe/CdTe (110). Przemieszczenie równoległe do kierunku [001] (czerwone kwadraty-teoria, 
czerwone trójkąty wartości eksperymentalne) i [110] (zielone romby-teoria, zielone trójkąty - 
wartości  eksperymentalne)  dla  (110)  interfejsu.  Przesunięcia  w  innych  kierunkach  nie 
występują [119].

3.4.2. Nieciągłość pasm w heterostrukturach PbTe/CdTe

Nieciągłość  pasm  walencyjnych  heterostruktury  (różnicę  energii  krawędzi  pasm  w 
sąsiednich warstwach Δ EV ) w strukturach PbTe/CdTe (111) wyznaczono doświadczalnie na 
podstawie  pomiarów  energii  różnych  przejść  fotoemisyjnych  (metody  rentgenowskiej 
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spektroskopii fotoelektronowej XPS - ang. X-Ray photoelectron spectroscopy i nadfioletowej 
spektroskopii  fotoelektronowej  UPS  –  ang.  Ultraviolet  Photoelectron  Spectroscopy) 
[126,127]:

Δ EV=ΔECL+(E Pb5d 5/2

PbTe −EV
PbTe)−(ECd4d

CdTe−EV
CdTe) (3.14)

gdzie   ECL=ECd4d
CdTe−E Pb5d 5 /2

PbTe   jest  różnicą  energii  pomiędzy  poziomami  rdzeniowymi 

(ang.  CL  -  core  level)  Cd  4d  i  Pb  5d5/2 w  heterostrukturach  PbTe/CdTe  [126,127]. 

(E Pb5d 5/2

PbTe −EV
PbTe)  i  (ECd4d

CdTe−EV
CdTe) są wielkościami, otrzymanymi z pomiarów dla materiałów 

objętościowych PbTe i CdTe - w odniesieniu do wierzchołka pasma walencyjnego EV .

Rysunek  3.17. Schematyczny  diagram nieciągłości  pasm heterozłącza  PbTe/CdTe  (111) 
[127].

Dla  materiałów  objętościowych  energia  wiązania  elektronów  Pb  5d5/ 2  w  PbTe 

wyznaczona z pomiarów XPS wynosi (E Pb5d 5/2

PbTe −EV
PbTe)=18.29±0.05 eV , a energia wiązania 

elektronów  Cd  4d w  CdTe  wynosi  (ECd4d
CdTe−EV

CdTe)=10.70 ±0.05 eV  [126].  Natomiast  z 

pomiarów UPS (E Pb5d 5/2

PbTe −EV
PbTe)=18.47±0.05 eV , a (ECd4d

CdTe−EV
CdTe)=10.84± 0.05 eV  [127]. 

W  przypadku  heterostruktur  PbTe/CdTe  (111)  różnica  energii  pomiędzy  poziomami 
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rdzeniowymi Δ ECL=−7.46± 0.02  eV  dla  PbTe (2 nm)/CdTe ,  -7.45  ±  0.02  eV  dla 
PbTe (3.9 nm)/CdTe  [126] mierzone metodą XPS i -7.54 ±0.02 eV dla PbTe (5 nm)/CdTe  
mierzone metodą UPS [127]. Podstawiając otrzymane dane do równania (3.14) otrzymano, 
że  nieciągłość  pasma  walencyjnego  wynosi  Δ EV=0.135±0.05 eV  [126], 

Δ EV=0.09± 0.05 eV  [127] dla PbTe/CdTe (111).

Nieciągłość pasma przewodnictwa  EC opisana jest równaniem:

 EC=E g
CdTe−Eg

PbTe − EV (3.15)

gdzie:  Eg=1.60 eV  dla  CdTe,  Eg=0.32 eV  dla  PbTe  w  temperaturze  pokojowej. 

Podstawiając odpowiednie wartości do równania (3.15) otrzymano wartość Δ EC=1.145 eV  

z  pomiarów  XPS  [126]  i  Δ EC=1.19± 0.12 eV  z  pomiarów  UPS  [127].  Stosunek 

 EV / EC wynosi  1/8 a układ pasm heterostruktury jest typu I,  tj.  PbTe stanowi studnie 
kwantową zarówno dla dziur jak i dla elektronów.

Teoretyczne  oszacowania  nieciągłości  pasm wykonane  zostały  metodami  ab  initio  z 

uwzględnieniem  oddziaływania  spin-orbita  [128]:  Δ EV=0.05 eV ,  Δ EC=1.36 eV  w 

kierunku [110] i Δ EV=0.00 eV , Δ EC=1.41 eV  w kierunku [100].

3.4.3. Fotoluminescencja heterostruktur PbTe/CdTe – dane 
literaturowe

Na rysunku 3.18 przedstawiono temperaturową zależność fotoluminescencji dla studni i 
kropek kwantowych PbTe z barierami CdTe osadzonych na podłożu GaAs ze specjalnym 
buforem – na podłoże GaAs naniesiono najpierw supersieć 20x(CdTe/MnTe) a następnie 900 
nm CdTe [129]. Badano studnie kwantowe PbTe o grubości 7 nm z 50 nm barierami CdTe 
oraz kropki kwantowe powstałe po wygrzaniu tych studni (średnica ~25 nm) [93]. Dla obu 
struktur (kropek i studni) fotoluminescencję zaobserwowano między przerwą energetyczną 
objętościowych  kryształów PbTe  i  CdTe,  w  obszarze  średniej  podczerwieni  i  przypisano 
rekombinacji  pary  elektron  –  dziura  w  obszarze  studni  PbTe.  W  obu  przypadkach 

zaobserwowano  temperaturową  zależność  energii  luminescencji  E PL  analogiczną  do 

zmiany  przerwy  energetycznej  PbTe  (dE PL

dT
>0) .  Zarówno  dla  studni  jak  i  kropek 

kwantowych  zaobserwowano  intensywne  świecenie,  ale  w  innych  zakresach 
temperaturowych. Studnie kwantowe PbTe wykazują aktywność optyczną w zakresie niskich 
temperatur,  pik  luminescencyjny  znika  przy  temperaturze  około  T=220  K.  W  kropkach 
kwantowych poniżej 100 K intensywność piku jest bardzo słaba, natomiast zaobserwowano 
dużą intensywność emisji w zakresie wyższych temperatur (powyżej 70 K), w temperaturze 
pokojowej a nawet w temperaturze T=400 K.
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Wyniki  te  wzbudziły  duże nadzieje  na  nowe  podczerwone  półprzewodnikowe  układy 
optoelektroniczne  pracujące  w  temperaturze  pokojowej.  Pierwsze  próby  interpretacji 
temperaturowej zależności fotoluminescencji podkreśliły ważną rolę naprężeń termicznych 
[93].

Rysunek  3.18. Zależność  temperaturowa  fotoluminescencji  dla  struktur  PbTe/CdTe  na 
podłożu  GaAs:  (a) dla  studni  kwantowych  (QW),  (b) dla  kropek  kwantowych  (QD). 
Fotoluminescencja dla QW i QD obserwowana jest w obszarze średniej podczerwieni. Dla 
kropek kwantowych zaobserwowano intensywne świecenie nawet w temperaturze T=400 K. 
Otwarte kółka (○) oznaczają przerwę energetyczną dla objętościowego PbTe, a zamknięte 
kółka (●) oznaczają wyliczoną energię emisji odpowiednio w QD i QW [93].

Obszar  studni  i  kropek kwantowych PbTe poddawany jest  w niskich  temperaturach 
termicznym naprężeniom rozciągającym a znacznie  grubsze bariery CdTe są praktycznie 
wolne  od  naprężeń  [130].  W  wyniku  naprężeń  następuje  przesunięcie  krawędzi  pasma 

walencyjnego  (Δ EV )  i  pasma przewodnictwa  (Δ EC)  w PbTe:  Δ EC , V=0.64εDiso
C ,V  dla 

naprężeń  dwuosiowych  w  studniach  kwantowych  i  Δ EC ,V=εDiso
C ,V  dla  naprężeń 

izotropowych w kropkach kwantowych [131], gdzie    jest niedopasowaniem stałych sieci, 

Diso
C ,V

 izotropowe  przesunięcia  krawędzi  pasma  walencyjnego  i  przewodnictwa  w  PbTe 

(optyczny  potencjał  deformacyjny:  Diso
C =−4.78 eV , D iso

V =−16.33 eV )  [132].  Na  rysunku 

3.19 przedstawiono  model  przesunięcia  pasm  w  studniach  kwantowych  (linia  ciągła)  i 
kropkach kwantowych (linia przerywana) [93]. Przyjęto, że nieciągłość pasma przewodnictwa 
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i walencyjnego dzieli się w stosunku 11:1 [111]. Według powyższego modelu układ pasm w 
kropkach  kwantowych  zmienia  się  pod  wpływem  powstających  naprężeń  termicznych. 
Obserwowany w wysokich temperaturach układ pasm w kropkach kwantowych PbTe/CdTe 
typu I w temperaturze ok. T=120 K zmienia się na układ typu II. W studniach kwantowych typ 
I utrzymuje się w szerokim zakresie temperatur od pokojowej do temperatury T=10 K. Nagłe 
zmniejszenie intensywności piku fotoluminescencji kropek kwantowych PbTe poniżej T=120 
K wynika, w tym modelu, ze zmiany struktury pasm na typ II gdy dominującym rodzajem 
procesów rekombinacji promienistej są przejścia skośne w przestrzeni [93].

Choć  naprężenia  odgrywają  ważną  rolę  w  zjawisku  fotoluminescencji  heterostruktur 
PbTe/CdTe  to  późniejsze  prace  raczej  nie  potwierdzają  tego  modelu  wskazując,  że 
indukowane naprężeniami termicznymi zmiany układu pasm nie są tak dramatyczne.

Na rysunku 3.20 przedstawiono widma fotoluminescencji w zakresie temperatur 20 – 300 
K dla kropek kwantowych PbTe powstałych z warstw o grubości 3 i 5 nm [28]. Jak widać na 
poniższym rysunku wraz  z obniżaniem temperatury pik  luminescencyjny przesuwa się  w 
kierunku dłuższych fal. Dla kropek powstałych z warstwy 3 nm pik PL w zakresie temperatur 
T=20 – 300 K przesuwa się z 3 μm (406 meV) do 4 μm (308 meV). Natomiast nieco większe 
przesunięcie zaobserwowano dla kropek powstałych z warstwy 5 nm: z 3.4 μm (368 meV) do 
4.8 μm (258 meV) w tym samym zakresie temperatur.

Rysunek  3.19. (a) Model  przesunięcia  krawędzi  pasma  walencyjnego  i  pasma 
przewodnictwa  pod  wpływem  naprężeń  dwuosiowych  i  naprężeń  izotropowych  w 
heterostrukturach PbTe/CdTe. Linią ciągłą ( — ) zaznaczono przypadek studni kwantowych a 
linią przerywaną (---) kropek kwantowych. Schemat postulowanej zmiany typu struktury w 
naprężonych (b) studniach kwantowych i (c) kropkach kwantowych [93].
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Rysunek 3.20. Temperaturowa zależność fotoluminescencji dla kropek kwantowych PbTe w 
matrycy CdTe uformowanych z warstw o grubości  (a) 3 nm (b) 5 nm. Strzałki na widmach 
przedstawiają obliczone energie przejść dla kropek o różnych rozmiarach [28]. 

Znormalizowaną  zależność  intensywności  fotoluminescencji  w  funkcji  temperatury  w 
zakresie T=20 ÷ 300 K przedstawiono na rysunku 3.21. Intensywność PL wzrasta od T=20 K 
osiągając maksimum w pewnej  temperaturze  po czym zaczyna maleć  i  w  temperaturze 
pokojowej dochodzi praktycznie do zera. Maksimum świecenia dla kropek powstałych z 3 nm 
warstwy PbTe jest w T= 55 K a dla powstałych z 5 nm w T= 100 K (pionowa kropkowana linia 
na rys.  3.21). Jest to całkowicie przeciwna tendencja, do obserwowanej wcześniej,  gdzie 
kropki PbTe wykazywały maksimum intensywność świecenia w T = 250 ÷ 270 K, i pozostały 
aktywne w temperaturze pokojowej. W kropkach III-V intensywność luminescencji jest stała 
w niskich temperaturach, a w wyższym zakresie temperatur kropki te wykazują gwałtowny 
spadek  intensywności  świecenia  spowodowany  termiczną  ucieczką  nośników  z 
kropek[106,107,108].  Spadek  intensywności  PL  w  kropkach  III-V  może  być  opisany 

zależnością typu exp(- Ea

kT ) , gdzie energia aktywacji Ea wiąże się z wielkością/wysokością 

bariery  dla  jednego  lub  obu  typów  nośników.  W  przypadku  kropek  PbTe  spadek 
intensywności PL w wyższych temperaturach jest znacznie mniejszy niż dla kropek III-V, a 
energia aktywacji wynosi Ea =50-100 meV, odpowiednio dla kropek powstałych z warstwy 3 i 
5 nm.  Tak mała wartość  Ea oznacza,  że nieciągłość pasm w strukturach PbTe/CdTe jest 
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asymetryczna, w stosunku 1:11 co prowadzi do małej wysokości bariery dla jednego rodzaju 
nośników.  Znacząco  mniejszy  spadek  intensywności  PL kropek  PbTe  w porównaniu  do 
kropek III-V jest też spowodowany brakiem warstwy zwilżającej, która może prowadzić do 
dodatkowych kanałów rekombinacji nieradiacyjnej [136].

Rysunek  3.21. Zależność  znormalizowanej  intensywności  PL od temperatury dla  kropek 
PbTe w matrycy CdTe (grubość warstwy PbTe przed wygrzaniem 3 nm (■) i 5 nm (●)) [28].

W ostatnich pracach uważa się, że maksimum fotoluminescencji kropek PbTe/CdTe w 
niskich  temperaturach  może  być  też  spowodowana  istnieniem  tzw.  ciemnych  i  jasnych 
stanów ekscytonowych, które były już obserwowane wcześniej w kropkach IV-VI w matrycy 
ze szkła krzemowego [137]. W heterostrukturach z półprzewodników IV-VI, w których efekty 
ekscytonowe są zaniedbywane ciemne i jasne stany ekscytonowe są stanami elektronowymi 
z dna pasma. W tym przypadku, podstawowy stan transmisji, dzieli się na dwa stany: krótko-
życiowy, o większej energii (jasny stan) i długo-życiowy, niższy energetycznie ciemny stan 
ekscytonowy. W niskich temperaturach nośniki zajmują głównie ciemny stan „ekscytonowy”, 
natomiast  wraz ze wzrostem temperatury nośniki  wzbudzane są także do jasnego stanu 
„ekscytonowego” zwiększając tym samym intensywność PL. Zaobserwowano, że dla kropek 
32 nm (które powstały z warstwy PbTe o grubości 5 nm) spadek intensywności PL w niskich 
temperaturach jest większy niż dla kropek 22 nm (powstałych z warstwy 3 nm). Potrzebna 
jest także wyższa temperatura,  aby nośniki  zostały efektywnie  wzbudzone na jasny stan 
„ekscytonowy”  (maksimum  intensywności  świecenia).  Wskazuje  to  na  większą  różnicę 
energetyczną  między  energią  jasnego  i  ciemnego stanu w większych  niż  w  mniejszych 
kropkach. Jest to całkowicie przeciwne zjawisko niż obserwowane np. w 3 i 6 nm kropkach 
PbSe,  w  których  zmniejsza  się  różnica  energii  między  jasnym  i  ciemnym  stanem 
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elektronowym  wraz  ze  wzrostem  wielkości  kropki  [138].  Ta  niezgodność  oznacza  inne 
zachowanie dla znacznie większych kropek PbTe albo inny wpływ temperaturowej zależności 
na intensywność emisji kropek PbTe/CdTe.

W dyskusji temperaturowej zależności PL heterostruktur PbTe/CdTe rozważano również 
wyjaśnienie  zmniejszenia  intensywności  fotoluminescencji  wraz ze  wzrostem temperatury 
przez  ucieczkę  nośników  z  potencjału  kropki  do  materiału  matrycy  lub  istnienie  pola 
elektrycznego na interfejsie. Podobny model zaproponowano dla kropek CdTe/ZnTe, gdzie 
pod  wpływem  wzrostu  temperatury  nośniki  z  kropek  CdTe  uciekają  do  dwuwymiarowej 
warstwy zwilżającej (energia termiczna nośnika w kropce staje się porównywalna z energią 
jego lokalizacji) [139].

3.5. Epitaksja z wiązek molekularnych - MBE

Rozwój  badań niskowymiarowych heterostruktur półprzewodnikowych stał  się  możliwy 
dzięki  powstaniu  technik  wzrostu,  które  pozwoliły  na  wytwarzanie  ich  z  dokładnością  do 
pojedynczych warstw atomowych. Jedną z podstawowych metod wzrostu cienkich warstw 
jest  epitaksja  z  wiązek  molekularnych  (ang.  MBE  -  Molecular  Beam  Epitaxy),  która 
opracowana została w 1957 roku przez N. N. Sheftal'a i jego zespół [140]. Jest to metoda 
pozwalająca  na  osadzanie  warstw  z  półprzewodników,  metali  i  izolatorów.  Nanoszenie 
warstw z dokładnością atomową jest bardzo ważne gdy podczas wzrostu studni kwantowej 
(np. Pb1-xEuxTe) przechodzi się do nanoszenia materiału bariery (np. CdTe). Podczas zmiany 
naparowywanego  materiału  ważne  jest  aby  atomy  jednego  materiału  utworzyły  pełną 
warstwę atomową a drugi  materiał  osadzany był  na gładkiej powierzchni  wcześniejszego 
materiału.  W  ten  sposób  złącze  dwóch  materiałów  pozbawione  będzie  nierówności  i 
defektów co wpływa na poprawę jakości hodowanych struktur. Studnie kwantowe mogą być 
następnie wykorzystane do wytwarzania struktur o niższej wymiarowości (drutów i kropek 
kwantowych) np.  wykorzystując omówione wcześniej  metody litograficzne lub  w procesie 
wygrzewania w określonej temperaturze.

Heterostruktury  PbTe/CdTe  i  Pb1-xEuxTe/CdTe  na  podłożach  GaAs  i  BaF2,  które  są 
przedmiotem  niniejszej  rozprawy,  wyhodowane  zostały  przy  użyciu  stanowiska 
technologicznego do epitaksji z wiązek molekularnych półprzewodników IV-VI zbudowanego 
w Oddziale Fizyki Półprzewodników Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
[141]. Schemat typowego stanowiska MBE przedstawia rysunek 3.22. Aparatura składa się z 
komory próżniowej i śluzy gdzie umieszczane są podłoża, na których mają być hodowane 
struktury.  Do  obu  tych  części  stanowiska  zainstalowany  jest  układ  pomp  (jonowych  i 
turbomolekularnych), które pozwalają otrzymać wysoką próżnię  p≈10-9 mbara. W komorze 
technologicznej  zainstalowane są  komórki  efuzyjne,  w  których znajdują  się  materiały  (w 
postaci stałej) używane jako termiczne źródła wiązek molekularnych. Wyloty owych komórek 
skierowane są  w stronę podłoża podgrzanego do odpowiednio  wysokiej  temperatury.  Do 
wyhodowania warstw użyto komórek zawierających materiały: CdTe, PbTe, Te i Eu. Komórkę 
efuzyjną Kundsena przedstawia rysunek  3.23. Materiał źródłowy umieszczony jest w tyglu 
wykonanym  z  pyrolitycznego  azotku  boru  (PBN),  który  jest  podgrzewany  radiacyjnie 
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grzejnikiem tantalowym do temperatury sublimacji danego materiału źródłowego, w wyniku 
czego powstaje wiązka jego molekuł. Do każdej komórki przymocowana jest przesłona, która 
umożliwia  otwieranie  i  zamykanie  źródła  strumienia  molekuł  dzięki  czemu  możliwe  jest 
kontrolowanie  składu  naparowywanego  materiału.  Gdy  przesłona  jest  otwarta  strumień 
atomów kierowany jest  na podstawkę wykonaną z molibdenu (tzw.  moliblok), do  którego 
przyklejone  jest  za  pomocą stopu  indu z galem podłoże.  Zamknięcie  komórki  „wyłącza” 
strumień atomów.

Rysunek 3.22. Schemat stanowiska technologicznego do epitaksji z wiązek molekularnych.

Wewnątrz komory technologicznej znajduje się kriopanel, który chłodzony jest ciekłym 
azotem,  co  powoduje  zmniejszenie  ciśnienia  gazów  resztkowych  w  komorze  wzrostu. 
Szybkość wzrostu warstwy zależy od strumienia cząstek w wiązce molekularnej, który zależy 
od temperatury  komórki  efuzyjnej  i  może  być  wyrażony  jako  ciśnienie  równoważne.  Do 
pomiaru strumienia używa się sondy BEP (ang. Beam Equivalent Preassure) umieszczonej 
nad podłożem. Docierający do miernika strumień wiązki molekularnej zostaje zjonizowany i 
zebrany  na  katodzie,  na  której  ustala  się  napięcie  będące  miarą  ciśnienia  w  komorze 
technologicznej. Strumień molekularny jest przeliczany na liczbę molekuł osadzających się 
na  podłożu  w jednostce  czasu  Γ eff .  Dla  komórki  Knudsena  parametr  ten  opisany  jest 
wzorem Hertza-Knudsena [141,142]: 
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eff [
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2mk BT
= ˣ2.639 1022 Ae[cm

2] pv [mbar ]

M [ g
mol

]T [K ]
(3.16)

gdzie: Ae  - powierzchnia próbki,  pv  - zmierzony strumień cząstek, M - masa molowa, T - 
temperatura komórki efuzyjnej. Odległość między komórką a podłożem jest dużo mniejsza 
niż średnia droga swobodna cząstek. Zależność zmierzonego strumienia cząstek określona 
jest wyrażeniem [143]:

pv [mbar ]=expB− A
T [K ]

 (3.17)

A,  B - stałe doświadczalne (dla PbTe  A=25789,  B=24.150). Gęstość strumienia wiązki 
padającej na jednostkę powierzchni  w czasie  1 sekundy można wyliczyć ze wzoru  3.16. 
Uwzględniając rozproszenia radialne cząstek w pobliżu powierzchni naparowywanej warstwy 
w zależności od odległości komórki od podłoża, wyrażenie (3.16) przyjmuje postać:

J imp[
molekuł
cm2 sek

]=
Ae pv

Π l2√2ΠmkBT
= ˣ8.4 1021 Ae[cm

2] pv [mbar ]

l2[cm2]√M [ g
mol

]T [K ]
(3.18)

Rysunek 3.23. Komórka efuzyjna Knudsena [141,144,145].
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Rysunek  3.24.  Teoretyczne zależności strumienia cząstek padających na powierzchnię w 
funkcji temperatury sublimacji dla komórki efuzyjnej Knudsena znajdującej się w odległości 
10 cm od podłoża [143]. Strumień cząstek podano w postaci równoważnej szybkości wzrostu 
warstwy w jednostkach monowarstwa/s (ML/s).

Proces  wzrostu  w  MBE  kontrolowany  jest  „in  situ”  metodą  odbiciowej  dyfrakcji 
wysokoenergetycznych  elektronów  (ang.  RHEED  -  Reflection  High  Energy  Electron 
Diffraction)  [55,141,143,146].  Metody  tej  można używać  podczas  hodowania  warstw  lub 
podczas  wygrzewania  podłoża  lub  warstw.  Technika  ta  pozwala  na  określenie 
dwuwymiarowej  periodyczności  ułożenia  atomów  na  powierzchni  hodowanej  próbki. 
Wysokoenergetyczna  (energia  kilkunastu  keV)  wiązka  elektronów  pierwotnych  z  działa 
elektronowego  pada  na  powierzchnię  próbki  pod  bardzo  małym  kątem  α=1÷ 3°  
przebywając  wewnątrz  kryształu  dosyć  długą  drogę,  ale  z  penetracją  w  kierunku 
prostopadłym do powierzchni rzędu tylko kilku stałych sieci (rys.3.25). Padająca na ekran 
fluorescencyjny wiązka nie wpływa na proces wzrostu warstw. Na ekranie fluorescencyjnym 
obserwowane są refleksy dyfrakcyjne pochodzące z kilku wierzchnich warstw atomowych 
próbki.  Kształt  refleksów wynika  z warunku  Bragga i  zależy od kierunku  padania  wiązki 
elektronów.  Poprzez zmianę kierunku padania wiązki  elektronów można określić  symetrię 
ułożenia atomów na powierzchni warstwy.
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Rysunek 3.25. Schemat układu pomiarowego RHEED [147].

Obraz  dyfrakcyjny,  który  obserwowany  jest  na  ekranie  fluorescencyjnym  daje 
bezpośrednią informację o powierzchni próbki, mechanizmie wzrostu, monokrystaliczności i 
naprężeniach w warstwie.

Istnieją charakterystyczne rodzaje obrazu dyfrakcyjnego dla różnych typów wzrostu (rys. 
3.26):

a) obraz dla powierzchni amorficznej nie ma żadnej struktury, widać mleczno-mgliste tło;
b) dla powierzchni gładkiej, monokrystalicznej obserwowane są na ekranie równoległe 

prążki,  odległość pomiędzy którymi jest  odwrotnie proporcjonalna do stałej sieci w 
kierunki równoległym do padającej wiązki elektronowej;

c) dla  powierzchni  monokrystalicznej,  krystalizującej  w  postaci  wysp  (szorstka 
powierzchnia 3D) obraz przedstawia wzór w postaci kropek;

d) dla powierzchni polikrystalicznej obserwowane są obręcze, współosiowe okręgi (tzw. 
pierścienie Debye'a - Scherrer'a).
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Rysunek  3.26. Przykłady obrazów  RHEED:  (a) mleczno-mgliste  tło  dla  powierzchni 
amorficznej  (b)  równoległe  prążki  dla  gładkiej  powierzchni  monokrystalicznej  (c) wzór  w 
postaci  kropek  dla  powierzchni  monokrystalicznej  krystalizującej  w  postaci  wysp  (d) 
współosiowe okręgi dla powierzchni polikrystalicznej (obrazy otrzymane w stanowisku MBE 
w Oddziale Fizyki Półprzewodników IFPAN).

Dla  wzrostu  „warstwa po warstwie”  (mod wzrostu  Franka-van der  Merwe)  natężenie 
prążków dyfrakcyjnych zależy od pokrycia wierzchniej monowarsty atomowej. Obserwowane 
są  oscylacje  zależności  intensywności  charakterystycznych  cech  obrazu  RHEED,  co 
pozwala na wyznaczenie ilości osadzanych warstw. Największa intensywność prążków jest 
dla  całkowicie  zapełnionej  gładkiej  powierzchni,  a gdy warstwa jest  osadzona w połowie 
intensywność jest najmniejsza (rys. 3.27).
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Rysunek 3.27. Schemat oscylacji obrazu dyfrakcyjnego RHEED.

3.6. Naprężenia w strukturach niskowymiarowych

Epitaksja jest techniką wzrostu warstw krystalicznych na podłożach o uporządkowanej 
strukturze  krystalicznej.  Naparowywana  warstwa  ma  zazwyczaj  tę  samą  strukturę 
krystaliczną co podłoże i jest uzależniona od kierunku ułożenia atomów podłoża. Wyróżnia 
się dwa rodzaje epitaksji: homoepitaksja - podłoże i warstwę stanowi ten sam materiał np. 
GaAs na GaAs i heteroepitaksja - gdy podłoże i warstwę stanowią dwa różne materiały np. 
podłoże BaF2 a warstwa PbTe lub CdTe. W przypadku heteroepitaksji między podłożem i 
naparowywaną warstwą istnieje często duża różnica stałych sieci i  aby uzyskać strukturę 
dobrej jakości stosuje się różne metody zmniejszające zdefektowanie powierzchni styku obu 
materiałów. Na podłożu hoduje się najpierw warstwę buforową odpowiedniej grubości, która 
ma za zadanie skompensowanie niedopasowania sieciowego. Warstwa buforowa może mieć 
podobną stałą  sieci  do stałej  sieci  podłoża (np. bufor PbSe na podłożu BaF2),  lub jeżeli 
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między podłożem a warstwą bufora istnieje duża różnica stałych sieci to między nimi hoduje 
się cienką warstewkę materiału o mniejszym niedopasowaniu sieciowym do obu materiałów 
np. CdTe/ZnTe/GaAs.

Początkowy wzrost jednego kryształu na drugim związany jest z deformacją warstwy, 
która  sprężyście  dopasowuje  się  do  materiału  podłoża.  Jest  to  etap  pseudomorficzny 

wzrostu  (spójny  do  pewnej  krytycznej  grubości  hCR ,  po  której  przekroczeniu  energia 
sprężysta  naprężeń,  która  rośnie  z  grubością  nakładanej  warstwy jest  tak duża,  że  aby 
zminimalizować  tę  energię  i  naprężenia  w  warstwie  zaczynają  tworzyć  się  dyslokacje 
niedopasowania). Sieć krystaliczna ulegająca naprężeniu (gdy jest ściskana lub rozciągana) 
w płaszczyźnie warstwy (xy) relaksuje w kierunku prostopadłym (z) do warstwy. Naprężona 
warstwa powoduje deformację komórki elementarnej powodując zmiany odległości między 
jonami  w  węzłach  sieci,  symetrii  komórki  elementarnej  i  struktury  pasmowej.  Powstałe 
dyslokacje i defekty mogą też zmienić właściwości optyczne i elektryczne materiału.

Rysunek 3.28. Schemat wzrostu warstwy  (a) warstwa i podłoże oddzielnie,  (b) naprężona 
warstwa na podłożu, (c) warstwa zrelaksowana (na podstawie [148,149]).

Podczas  procesu  hodowania  wzrost  warstwy  epitaksjalnej  determinowany  jest  przez 
niedopasowanie stałych sieci, grubości warstw i ich własności elastyczne. Na rysunku 3.28 
zilustrowano schematycznie wzrost warstwy na podłożu o większej stałej sieci (rys.  3.28a). 
Nanoszona warstwa dopasowuje się do grubego podłoża poprzez dwuosiowe naprężenie 
rozciągające w płaszczyźnie  (rys.  3.28b).  Dla  dużych różnic  stałych  sieci,  większych niż 
odkształcenie  elastyczne  kryształu,  dochodzi  do  zrelaksowania  sieci  krystalicznej  i 
pojawienia się dyslokacji (rys. 3.28c) - warstwa jest zrelaksowana. Najwięcej dyslokacji jest 
w obszarze interfejsu dwóch materiałów. Drugim czynnikiem wpływającym na jakość warstwy 
jest  jej  grubość.  Im  grubsza  będzie  warstwa  zrelaksowana  tym  lepszej  będzie  jakości 
krystalicznej.  Aby uniknąć defektów w heterostrukturach stosuje się również odpowiednio 
grube warstwy buforowe, w których następuje relaksacja naprężeń.
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Rozdział 3. Metody wytwarzania i podstawowe właściwości struktur niskowymiarowych na
przykładzie heterostruktur PbTe/CdTe

3.6.1. Deformacja komórki elementarnej - efekt Poissona

Dla heterostruktury złożonej z warstw dwóch materiałów, można wyznaczyć stałą sieci w 
płaszczyźnie a‖ [150]:

aǁ=
cw hw a0

w+c ph pa0
p

hw hw+c ph p
(3.19)

gdzie: a 0
w , a0

p  -  stałe  sieci  dla  materiałów objętościowych,  hw , h p  -  grubość  warstw, 

cw , c p  -  ich  stałe  elastyczne.  Dla  materiałów  o  podobnych  parametrach c (cw≈cp) i 
podobnych grubościach (hw≈hp) różnica stałych sieci odłoży się w nich równomiernie. Gdy 
założymy,  że  podłoże  jest  nieskończenie  grube  w  stosunku  do  warstwy  to  całe 
niedopasowanie odłoży się w warstwie a stała sieci podłoża nie ulegnie zmianie.

Rysunek  3.29. Schemat układu atomów warstwy i podłoża powstały  na skutek działania 
naprężenia spójnego w płaszczyźnie struktury i relaksacja w kierunki prostopadłym - efekt 
Poissona.  Linia  przerywana  jest  dla  sytuacji  początkowej  (a0

p<a0
w) .  Dystorsja  struktury 

wyhodowanej w kierunku [100] (na podstawie [148]).
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Jeżeli stała sieci heterostruktury w płaszczyźnie warstwy jest większa (lub mniejsza) niż 
stała sieci podłoża to wymusza to dopasowanie się stałej sieci nakładanej warstwy do stałej 
sieci  podłoża.  Komórka  elementarna  materiału  warstwy,  ulega  wówczas  tetragonalnej 
dystorsji.  Zmianie  stałej  sieci  a ǁ  w  płaszczyźnie  warstwy  towarzyszy  także  zmiana  (o 

przeciwnym  znaku)  stałej  sieci  w  kierunku  prostopadłym  do  płaszczyzny  (a ┴) .  Takie 
odkształcenie zwane jest efektem Poissona. Zjawisko to zilustrowane jest na rysunku 3.29. 
Gdy materiał warstwy ma większą stałą sieci niż objętościowy materiał podłoża, to komórka 
elementarna warstwy jest ściskana w płaszczyźnie i tym samym zwiększa się jej stała sieci w 

kierunku prostopadłym a┴ . Gdy stała sieci warstwy będzie mniejsza niż stała sieci podłoża 

to w kierunku wzrostu a┴  zmniejszy się.
W notacji teorii elastyczności tensor odkształceń dany jest wyrażeniem [148]:

e x=
1
E
[ x−  y z] (3.20)

e y=
1
E
[ y−  x z] (3.21)

e z=
1
E
[ z−  x y ] (3.22)

gdzie  E  -  moduł  elastyczności,    -  współczynnik  Poissona,  e x , y , z  -  elementy  tensora 

odkształceń,   x , y , z  -  elementy tensora  naprężeń.  Gdy warstwa jest  wolna od naprężeń 

pionowych,  z=0  dla naprężeń dwuosiowych w płaszczyźnie (001) i dla kryształu mającego 

symetrię kubiczną: e‖=e x=e y i ‖= x= y .
Pierwsze  dwa  wyrażenia  (3.20,  3.21)  determinują  naprężenia  i  odkształcenia  w 

płaszczyźnie warstwy:

‖=
Ee

1−
=2[ 1

1− ]e‖ (3.23)

gdzie   - stała Lamego, =
E

21 . Trzecie równanie (3.22) decyduje o odkształceniach 

w kierunku prostopadłym e┴=e z=
Δa
┴

a┴
daje warunek:

e┴=−
2ν

1−ν
e‖ (3.24)

e┴=− e‖ (3.25)
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gdzie = 2
1−

,  a  współczynnik  Poissona wyraża się  wzorem:  ν= σ
2+σ

=
−e┴

2 e‖−e┴
 i  dla 

większości materiałów wynosi 0.25 ÷ 0.30.
Dla  sieci  kubicznej  zależność  naprężenia  od  odkształcenia  wzdłuż  kierunków  [001], 

[010], [100] można wyrazić w postaci:

[ x

 y

 z
]=[c11

c12

c12

c12

c11

c12

c12

c12

c11
][exe ye z] (3.26)

gdzie c11 , c12 to stałe elastyczne materiału, główną przekątną stanowi stała c11  a elementy 

poza  diagonalne  stanowi  stała  c12 .  Dla  dwuosiowych  naprężeń  w  kierunku  [001] 
odkształcenie 3.26 przyjmie postać:

e┴=−
2c12

c11
e‖ (3.27)

e xy=0, e yz=0, e zx=0 .  Porównując je z  wzorem (3.24) otrzymamy wyrażenie  =
c12

c11c12
. 

Porównując równanie  (3.26)  z  równaniem (3.24) otrzymamy zależność  na naprężenia  w 
płaszczyźnie warstwy:

‖=c11c12−
2c12

2

c11
e‖ (3.28)

Z kolei porównując równanie (3.26) z równaniem (3.23) otrzymamy:

=
c11

2 c11c12−2c12
2

2c112c12
(3.29)

W  przypadku  dwuosiowych  naprężeń  w  kierunku  [111]  tensor  naprężeń  przyjmując 
postać [149]:

=
c112c124c44

2c114c12−4c44
(3.30)

a tensor odkształcenia [151,152]:

e┴=−2
c11+2c12−2c44

c11+2c12+4c44
e‖ (3.31)
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3.6.2. Naprężenia termiczne

Drugim  źródłem  naprężeń  w  heterostrukturach  jest  różnica  współczynników 
rozszerzalności  termicznej  α między  materiałami,  z  których  zrobiona  jest  heterostruktura 
(tzw.  niedopasowanie  termiczne).  Wzrost  warstw  epitaksjalnych  odbywa  się  z  substancji 
będących w stanie gazowym na podłożach o dosyć wysokich temperaturach. Dla kryształów, 
które  mają  bardzo  małą  różnicę  stałych  sieci  defekty  mogą  być  indukowane  poprzez 
znaczącą różnicę  wartości współczynników rozszerzalności  cieplnej (jak ma to miejsce w 
przypadku PbTe i  CdTe).  Jeśli  nawet  kryształy  wzrastają  bez powstawania  dyslokacji,  to 
mogą  się  one  ujawnić  podczas  obniżania  temperatury  w  czasie  procesu  chłodzenia  do 
temperatur  pokojowych  lub  do  temperatur  kriogenicznych.  W  wyniku  różnej  szybkości 
kurczenia się materiałów heterostruktury naprężenia mogą się pojawić w warstwach, które 
nie były naprężone w temperaturze wzrostu. Wówczas powstanie dyslokacji w strukturze jest 
korzystne  energetycznie  co  może  istotnie  wpłynąć  na  własności  elektryczne  i  optyczne 
heterostruktury.

Jeżeli  w  temperaturze  wzrostu  podłoże  i  struktura  były  pozbawione  naprężeń  to 
naprężenia  termiczne  indukujące  się  podczas  chłodzenia  do niższej  temperatury  można 
wyznaczyć na podstawie wzoru [143]:

 term=∫
T 1

T 2

warstwy− podłożadT ≈ warstwy−podłoża  T T300K (3.32)

Dla  temperatur  wyższych  niż  temperatura  pokojowa  εterm  jest  w  przybliżeniu 
proporcjonalne do ΔT ponieważ współczynnik rozszerzalności cieplnej jest prawie stały. Na 

rysunku  3.30 przedstawiono  naprężenia  termiczne  εterm  w  warstwie  PbTe hodowanej  w 
temperaturze  320  °C na różnych podłożach i  chłodzonej  do  temperatury pokojowej.  Dla 
podłoży z Si, materiałów III-V, II-VI (GaAs, CdTe, InP, GaSb) procedura chłodzenia powoduje 
powstanie naprężeń rozciągających większych niż +0.4 % podczas gdy dla grupy podłoży IA-
halogeny  (NaCl,  KCl;  IA pierwsza  grupa  układu  okresowego)  naprężenia  ściskające  są 
większe niż -0.5 %. Tylko dla grupy podłoży IIA-fluorkowych (IIA-F, IIA druga grupa układu 
okresowego) (CaF2, BaF2, SrF2) i podłoży z materiałów IV-VI (PbS, SnTe) nie są indukowane 
znaczące  naprężenia.  Najlepszym  podłożem  do  wzrostu  warstw  chalkogenidków ołowiu 
(PbS, PbSe, PbTe) pod względem doboru współczynnika rozszerzalności cieplnej α jest BaF2 

(materiały mają niemal takie samo α). Trochę inaczej jest w temperaturach kriogenicznych. 
Jak widać na rysunku 3.31, poniżej 300 K współczynnik rozszerzalności cieplnej BaF2 maleje 
szybciej  niż  dla  PbSe  czy  PbTe.  Podczas  chłodzenia  do  niskich  temperatur  różnica 
współczynnika α między PbTe i BaF2 w temperaturze 77 K wynosi 0.1 %, a w temperaturze 
ciekłego helu 0.16 % [143].
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Rysunek  3.30. Termiczne  niedopasowanie  indukowane  w  warstwie  PbTe  hodowanej  w 
temperaturze  320 °C i  chłodzonej  do  temperatury pokojowej  (a) oraz  krytyczna grubość 
warstwy PbTe, przy której w warstwie tworzą się dyslokacje podczas chłodzenia (b) w funkcji 
współczynnika rozszerzalności termicznej dla materiałów podłoży. Dla wzrostu na kierunku 
(100) grubość krytyczna warstwy jest o dwa razy mniejsza niż dla warstw hodowanych w 
kierunku (111) [143].
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Rysunek  3.31. Zależność  współczynnika  rozszerzalności  cieplnej  od  temperatury  dla 
materiałów podłoża BaF2 i GaAs oraz dla niektórych chalkogenidków ołowiu [143].

Naprężenia termiczne dla różnych relacji α p  i α w  ilustruje rys. 3.32. 

Rysunek  3.32. Schemat  wpływu  różnic  we  współczynnikach  rozszerzalności  cieplnej 
podłoża  (α p)  i  warstwy  (α w)  na  powstawanie  naprężeń  w  heterostrukturach 
epitaksjalnych.
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4. Wytwarzanie oraz charakteryzacja strukturalna i 
chemiczna badanych struktur PbTe/CdTe i 
PbEuTe/CdTe

4.1. Podłoża dla heterostruktur PbTe/CdTe

Najczęściej  używanymi  monokrystalicznymi podłożami  do  hodowania  heterostruktur  z 
związków IV-VI są kryształy BaF2 (111) i GaAs (001).

Fluorek baru  (sól  kwasu fluorowodorowego i  baru) krystalizuje  w strukturze  fluorytu  - 
CaF2.  Jest to sieć regularna ściennie centrowana, którą tworzą większe jony anionowe a 
tetraedryczne przestrzenie wypełniają jony mniejsze - kationy. Struktura ta posiada środek 

symetrii, należy do grupy przestrzennej Fm3m  5
hO . Komórka elementarna zawiera cztery 

kationy Ba2+ i  osiem anionów  F - . Fluorek baru jest związkiem jonowym. Różnica stałych 
sieci pomiędzy BaF2 a PbTe jest stosunkowo nieduża (+4.2%). Warstwy PbTe o grubości 
powyżej 0.1 μm hodowane na podłożu BaF2 są zrelaksowane i  wykazują  wysoką jakość 
strukturalną,  optyczną  i  elektryczną  porównywalną  z  długo  wygrzewanymi  materiałami 
objętościowymi  [153,154].  BaF2 i  PbTe  są  bardzo  dobrze  dopasowane  termicznie  w 
temperaturze  wzrostu.  Różnice  wspomnianej  rozszerzalności  termicznej  ujawniają  się 
dopiero w temperaturach kriogenicznych generując naprężenia rozciągające w płaszczyźnie 
warstwy. Fluorek baru jest izolatorem optycznie transparentnym aż do dalekiej podczerwieni i 
jest szeroko stosowanym materiałem optycznym w tym zakresie spektralnym.

Arsenek galu (GaAs) jest najbardziej zbadanym półprzewodnikiem z grupy związków III - 
V. Materiał  ten  krystalizuje  w strukturze  blendy cynkowej  i  ma dużo mniejszą stałą sieci 

(a0=0.565  nm)  oraz  współczynnik  rozszerzalności  cieplnej  (α=5.7 ∙10−6 1
K
)  niż 

chalkogenidki ołowiu. Pomimo 13 % różnicy stałych sieci pomiędzy PbTe i GaAs warstwy 
PbTe rosną na podłożu z arsenku galu epitaksjalnie i są zazwyczaj zorientowane w kierunku 
[100 ]  lub  [111]  dla większości warunków wzrostu. Tak duże niedopasowanie sieciowe i 
termiczne  praktycznie  uniemożliwia  jednak  bezdefektowy  wzrost  PbTe  bezpośrednio  na 
GaAs. Dużo lepsze wyniki daje zastosowanie grubych warstw buforowych np. CdTe. Takie 
rozwiązanie  zastosowano  w  niniejszej  pracy.  Podobna  sytuacja  jest  dla  warstw  PbTe 
hodowanych  na podłożach  z  Si  (001)  [64,64],  dla  których  niedopasowanie  stałych  sieci 
wynosi aż 16 % [155].

Innymi  podłożami  dla  warstw  PbTe  są  monokryształy  KCl  (001),  które  są  dobrze 
dopasowane  pod  względem  stałych  sieci  (-2.7%),  natomiast  są  silnie  niedopasowane 

termicznie  (α=39 ∙10−6 1
K
)  [155]. Do wielu celów (np. struktury laserowe) optymalne są 

podłoża z materiałów IV-VI (PbS, PbSe, PbTe), które są jednak trudno dostępne.
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4.1.1. Zestawienie parametrów dla materiałów podłoży i 
heterostruktur

Materiał

Własności BaF2 GaAs ZnTe CdTe PbTe

Struktura CaF2 ZB ZB ZB RS

Niedopasowanie sieciowe [%]

BaF2-PbTe = 4.2 %

GaAs-CdTe =13 %

CdTe-PbTe =0.3 %

ZnTe-CdTe =5.8 %

GaAs-ZnTe =7.4 %

Stała sieci a0 [nm] 0.620 0.565 0.610 0.647 0.646

Przerwa energetyczna Eg [eV]

Γ (000) Γ (000) Γ (000) L (111)

9.07 1.52
 (0K)

2.39
 (0K)

1.606
(0K)

0.19
(0K)

1.43 
(300K)

2.28 
(300K)

1.528
(300K)

0.32
(300K)

Liniowy współczynnik rozszerzalności 

cieplnej α [10−6 1
K ] (w 300 K) 19.9 5.7 8.3 4.7 19.8

Płaszczyzna łupliwości (111) (110) - - -
dE g

dT [10−4 eV
K ] - -5.8 -5 -3 +4.5

4.2. Wzrost epitaksjalnych heterostruktur PbTe/CdTe 
i PbEuTe/CdTe

Heterostruktury PbTe/CdTe i  Pb1-xEuxTe/CdTe badane w niniejszej  pracy wyhodowane 
zostały  metodą MBE w IFPAN.  Struktury osadzone zostały  na dwóch rodzajach podłoży. 
Pierwszym  były  pół-izolujące  kryształy  GaAs  (100),  na  które  naniesiono  grubą  (4  μm) 
warstwę buforową CdTe w celu uniknięcia dyslokacji niedopasowania i defektów w kolejnych 
hodowanych warstwach heterostruktur PbTe/CdTe. Ze względu na dużą różnicę stałej sieci 
pomiędzy GaAs a buforem CdTe, na podłożu GaAs wyhodowano najpierw kilka monowarstw 
ZnTe (stała  sieci  ZnTe jest  pomiędzy  stałymi  sieci  GaAs i  CdTe).  Cienka warstwa  ZnTe 
pozwala również na stabilizację wzrostu CdTe w kierunku [100]. Zastosowanie przekładki 
ZnTe powoduje, że warstwa CdTe zawsze rośnie w kierunku [100], natomiast przy jej braku 
warstwa CdTe może rosnąć w kierunku [100] lub [111]. Procedury technologiczne związane z 
podłożem  GaAs  i  naniesieniem  bufora  ZnTe/CdTe  zostały  wykonane  w  stanowisku 
technologicznym MBE związków II-VI w Środowiskowym Laboratorium SL 3 w IFPAN (prof. 
dr  hab.  T.  Wojtowicz).  Następnie,  w  celu  osadzania  kolejnych  warstw  heterostruktur 
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PbTe/CdTe i Pb1-xEuxTe/CdTe podłoże zostało przeniesione (w powietrzu z zastosowaniem 
odpowiedniej warstwy zabezpieczającej) do stanowiska technologicznego MBE związków IV-
VI.  Drugim  rodzajem  stosowanych  podłoży  były  monokrystaliczne  płytki  BaF2 (111) 
mocowane w komorze MBE IV-VI bezpośrednio po wyłupaniu z litego bloku krystalicznego. 
Na podłożach z BaF2 naniesiono bufor o grubości 1 μm z PbTe lub CdTe.

Przed przystąpieniem do każdego procesu osadzania warstw, w celu uzyskania gładkiej 
powierzchni (epi-ready) podłoża były wygrzewane: GaAs/CdTe w temperaturze T= 260°C ÷ 
290°C przez czas t= 20 ÷ 40 min a podłoże BaF2 w temperaturze T=360°C przez czas t=50 
min. Następnie obniżano temperaturę podłoża do temperatury wzrostu warstw: dla struktur 
PbTe/CdTe do  T= 220°C  ÷ 340°C, dla warstw Pb1-xEuxTe/CdTe do T= 260°C dla podłoża 
GaAs/CdTe,  a  dla  warstw  PbTe/CdTe  do  T=220°C  ÷ 280°C dla  podłoża BaF2. Komórki 
efuzyjne  rozgrzewano  do  temperatur  parowania  poszczególnych  związków.  Temperatury 
pracy komórek z tellurkiem ołowiu i  z tellurkiem kadmu wynosiły:  T PbTe=600 °C÷ 670 °C , 

T CdTe=505 °C÷540 °C . Temperatury pracy komórek z Te i z Eu były zmieniane w zakresie 

T Te=270 °C ÷310 °C ,  T Eu=410 °C ÷520 °C .  W zależności  od  strumienia  wiązki  atomów 
europu  otrzymywano  próbki  o  różniej  koncentracji  europu  w  warstwach  PbEuTe.  Po 
zakończeniu procesu hodowania wygrzewano warstwy przez t=10 ÷ 20 min w temperaturach 
ich wzrostu w komorze technologicznej MBE.

Na podłożach z GaAs/CdTe wyhodowano serię wielowarstw  3x [PbTe /CdTe] (grubość 

studni  kwantowych  PbTe  d PbTe=4÷ 20 nm ,  grubość  barier  CdTe  d CdTe=50 nm )  i 

wielowarstw  3x [Pb1− xEu xTe /CdTe ]  (grubość  studni  kwantowych  d PbEuTe=12.5 nm , 

grubość  barier  d CdTe=75 nm ).  Natomiast,  na  podłożu  BaF2 wyhodowano  serię 

heterostruktur  3 i 6x [PbTe /CdTe]  o  grubości  studni  kwantowych  PbTe  w  przedziale 
d PbTe=5÷ 8 nm  i barierach CdTe o grubości d CdTe=116 nm .

W celu  uzyskania  kropek kwantowych PbTe  i  Pb1-xEuxTe  w matrycy  CdTe  uprzednio 
wyhodowane  wielowarstwy  PbTe/CdTe  (Pb1-xEuxTe/CdTe)  zostały  wygrzane  w  komorze 
technologicznej MBE lub po wyjęciu z tej komory w piecu oporowym. Poszczególne próbki 
wygrzano  w  zakresach  temperatur  T =320  ÷ 370°C,  t  =  20  ÷  60  min  w  komorze 
technologicznej MBE i w T =250 ÷ 400°C, t = 5 ÷ 60 min w piecu oporowym. W przypadku 
wygrzewania  warstw  w  komorze  MBE  cała  objętość  materiału  studni  PbTe  została 
przeformowana w kropki kwantowe, natomiast gdy do wygrzewania używano pieca próbka 
była podzielone na mniejsze kawałki,  które  były  wygrzewane w różnych temperaturach i 
czasach.

Wzrost  heterostruktur  PbTe/CdTe  i  Pb1-xEuxTe/CdTe  kontrolowany  był  in  situ metodą 
odbiciowej  dyfrakcji  elektronów  wysokoenergetycznych  (RHEED)  przy  użyciu  15  kV 
dyfraktometru, w który jest wyposażone stanowisko technologiczne MBE IV-VI. Na rysunku 
4.1 przedstawiono przykładowe obrazy dyfrakcyjne RHEED bufora CdTe na podłożach GaAs 
i BaF2 oraz bufora PbTe na podłożu BaF2. Na rysunku  4.2 przedstawiono obrazy RHEED 
obserwowane  podczas  osadzania  warstw  CdTe,  PbTe  i  Pb1-xEuxTe  w  różnych  etapach 
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4.2. Wzrost epitaksjalnych heterostruktur PbTe/CdTe i PbEuTe/CdTe

hodowania  struktur.  Na  zdjęciach  RHEED  widoczne  są  długie  równoległe  prążki 
charakterystyczne  dla  dwuwymiarowego  modu  wzrostu,  które  potwierdzają 
monokrystaliczność bufora i hodowanych warstw .

Rysunek 4.1. Obrazy dyfrakcyjne RHEED warstwy bufora:  (a) CdTe na podłożu GaAs  (b) 
CdTe na podłożu BaF2 (c) PbTe na podłożu BaF2.

Rysunek  4.2. Obrazy z dyfraktometru RHEED obserwowane podczas hodowania warstw: 
(a) PbTe na CdTe (b) Pb1-xEuxTe na CdTe (c) CdTe osadzane na warstwie studni kwantowej 
PbTe (d) CdTe osadzane na warstwie studni kwantowej Pb1-xEuxTe.
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Rozdział 4. Wytwarzanie oraz charakteryzacja strukturalna i chemiczna badanych struktur
PbTe/CdTe i PbEuTe/CdTe

4.3. Charakteryzacja strukturalna heterostruktur 
metodami dyfrakcji promieni X (XRD)

Jedną  z  podstawowych  metod analizy  struktury  krystalicznej  materiałów jest  metoda 
dyfrakcji  promieni  rentgenowskich  (ang.  XRD - X-ray diffraction).  Za  pomocą tej  metody 
można  badać  warstwy  epitaksjalne,  układy  warstw  półprzewodnikowych  i  materiały 
objętościowe. Promieniowanie rentgenowskie używane do określania struktury krystalicznej 
materiałów  półprzewodnikowych  ma  zazwyczaj  długość  fali  λ=0.5  ÷ 2.5  Å.  Za  pomocą 
promieniowania rentgenowskiego można uzyskać informacje o wewnętrznej budowie ciała 
stałego, rodzaju układu krystalograficznego, wielkości nanokrystalitów, jakości krystalicznej 
struktur,  periodyczności  i grubości  warstw struktur wielowarstwowych, stałej sieci,  mikro i 
makro odkształceniach czy orientacji kryształu.

Pomiary  dyfrakcyjne,  dla  wszystkich  badanych  wielowarstw  wykonane  zostały  w 
temperaturze pokojowej przy użyciu dyfraktometru Siemens D 5000 w Instytucie Fizyki PAN. 
Dyfraktogramy dla warstw PbTe/CdTe i Pb1-xEuxTe/CdTe otrzymane zostały w standardowym 
układzie  geometrycznym ω-2θ.  Dyfraktometr  Siemens D 5000 wyposażony  był  w  lampę 
rentgenowską z miedzianą anodą, która emituje promieniowanie Kα o długości fali λ=1.5406 
Å.  Dodatkowo  posiadał  precyzyjny  silnik  krokowy  zezwalający  na  obrót  układu  źródło 
promieniowania  -  próbka -  detektor w szerokim zakresie kątów. Goniometr dyfraktometru 
ustawiany był z dokładnością kroku ±0.005º. W celu wyznaczenia parametru sieci mierzone 
były refleksy w kierunkach (200), (400), (600) dla warstw na podłożu GaAs (001) lub (111) i 
(222) dla warstw na podłożu BaF2.

Pomiary  dyfrakcyjne  dla  niektórych struktur PbTe/CdTe i  Pb1-xEuxTe/CdTe  na podłożu 
GaAs  zostały  wykonane  również  przy  użyciu  wysokorozdzielczego  dyfraktometru 
rentgenowskiego  X`Pert  PRO  MPD  w  Instytucie  Fizyki  PAN,  który  wyposażony  był  w 
jednowymiarowy  pozycyjnie  czuły  detektor  półprzewodnikowy  oraz  monochromator 
Johansona.  Pomiary  wykonane  zostały  w  konfiguracji  Bragg-Brentano  w  modzie 
pomiarowym  ω-2θ.  Zastosowanie  tego  dyfraktometru  pozwoliło  na  otrzymanie 
dyfraktogramów o wysokiej rozdzielczości i bardzo dużej statystyce zliczeń.

CdTe i  PbTe krystalizują  w różnych strukturach kubicznych (CdTe – blenda cynkowa, 
PbTe – sól kuchenna), ale zbudowane są z sieci regularnych powierzchniowo centrowanych 

(fcc). Pozycje atomów w strukturze fcc opisują współrzędne (0,0 ,0) , (1
2
, 1

2
,0) , (1

2
,0 , 1

2) , 

(0, 1
2
, 1

2) . Czynnik strukturalny dla takiego ułożenia wyraża się wzorem:

F fcc= f [1+eπ i (h+k)+eπ i(h+l )+eπ i (k+l )] (4.1)

gdzie  F – czynnik strukturalny,  f – czynnik  rozpraszania  atomowego,  h , k ,l  – wskaźniki 
Millera. Jeśli wskaźniki h , k ,l  są parzyste lub nieparzyste to F=4f . Natomiast jeśli h , k ,l  
są mieszane (parzyste i nieparzyste) to F=0 . Czynnik strukturalny nie zależy od kształtu i 

68



4.3. Charakteryzacja strukturalna heterostruktur metodami dyfrakcji promieni X (XRD)

wymiarów komórki elementarnej, ale gdy zawiera ona cztery lub więcej atomów i jeśli są one 
odpowiednio  usytuowane to  mogą one spowodować wygaszenie lub osłabienie pewnych 
refleksów.

W przypadku CdTe (2 atomy w bazie, wektor bazowy  (1
4
, 1

4
, 1
4)  czynnik strukturalny 

wyrażamy wzorem:

F=[ f Te+ f Cd e
i π2 (h+k+l )]F fcc

(4.2)

Prowadzi to do następujących reguł wyboru:
● h , k ,l  są mieszane (parzyste i nieparzyste) to F=0
● h , k ,l  są wszystkie nieparzyste to F=4 ( f Te± if Cd)
● h , k ,l  są wszystkie parzyste, h+k+ l=2N ,N – nieparzyste F=4 ( f Te− f Cd)
● h ,k ,l  są wszystkie parzyste h+k+ l=2N ,N – parzyste F=4 ( f Te+ f Cd )

W  przypadku  PbTe  (2  atomy  w  bazie,  wektor  bazowy  (1
2
, 1

2
, 1

2)  czynnik  strukturalny 

wyrażamy wzorem:

F=[ f Te+ f Pbe
iπ (h+k+l )]F fcc (4.3)

Prowadzi to do następujących reguł wyboru:
● h , k ,l  są wszystkie parzyste F=4 ( f Te+ f Pb)
● h , k ,l  są wszystkie nieparzyste F=4 ( f Te− f Pb)
● h ,k ,l  są mieszane (parzyste i nieparzyste) to F=0

Na rysunkach 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,  4.7 i  4.8 przedstawiono dyfraktogramy dla wielowarstw 
PbTe/CdTe i Pb1-xEuxTe/CdTe na podłożu GaAs wykonane  przy użyciu wysokorozdzielczego 
dyfraktometru rentgenowskiego X`Pert PRO MPD.

Pomiary wielowarstw PbTe/CdTe i Pb1-xEuxTe/CdTe na podłożu GaAs (001), wykonane 
zostały w szerokim zakresie kątów, dla których zaobserwowano refleksy  (002) ,  (004)  i 
(006) .  Na  widmach  (dla  obu  typu  struktur)  zaobserwowano  większą  intensywność 
(natężenie) refleksu (004)  niż (002)  i  (006) . Ze względu na reguły wyboru, które zależą 
od  typu  sieci  Bravais'go  i  odnoszą  się  do  wszystkich  refleksów,  niektóre  refleksy  są 
zabronione lub osłabione. Refleksy  (002)  i  (006)  są refleksami quasi zabronionymi dla 

CdTe.  Podobne czynniki  rozpraszania atomowego Cd i  Te  ( f Cd=48, f Te=52)  powodują 
osłabienie  tych  refleksów.  Różnica  czynników  rozpraszania  atomowego  dla  Pb  i  Te 
( f Pb=82)  jest znacznie większa, refleksy (002)  i  (006)  są dozwolone, a refleks (004)  

jest refleksem quasi zabronionym dla PbTe. Refleks (004)  jest dozwolony dla CdTe a dla 
PbTe jest refleksem osłabionym (niewidocznym na rysunku).
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Rozdział 4. Wytwarzanie oraz charakteryzacja strukturalna i chemiczna badanych struktur
PbTe/CdTe i PbEuTe/CdTe

Na podstawie pomiarów XRD wyznaczono również parametr sieci dla CdTe, PbTe i Pb1-

xEuxTe (opis na widmach) oraz oszacowano grubość studni PbTe i dwuwarstw PbTe/CdTe, 
Pb1-xEuxTe/CdTe.  Grubość warstw jest  zgodna z grubością  założoną podczas hodowania 
heterostruktur.  Pomiary wysokorozdzielczym dyfraktometrem rentgenowskim wykazały,  że 
warstwy PbTe i  Pb1-xEuxTe w temperaturze  pokojowej  praktycznie są zrelaksowane a ich 
stała  sieci wynosi  a=6.460  Å  i  jest  niemal  taka sama  jak  dla  materiału  objętościowego 
(a=6.462 Å). Pomiar był wykonywany w temperaturze pokojowej, w której niedopasowanie 
stałych  sieci  pomiędzy  PbTe,  Pb1-xEuxTe  i  CdTe  wynosi  0.3  %.  Dla  warstw  Pb1-xEuxTe 
(x=0.028) nie stwierdzono istotnego zwiększenia stałej sieci w stosunku do warstwy PbTe 
pomimo, że obecność jonów Eu powinna powodować jej zwiększenie.
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Rysunek  4.3. Dyfraktogram (skala  logarytmiczna) w szerokim zakresie  kątów dla  heterostruktury  3x[PbTe(11 nm)/CdTe (50 nm)]//CdTe(4 
μm)/GaAs(001) - pomiar wykonany wysokorozdzielczym dyfraktometrem X`Pert PRO MPD. Dodatkowy refleks obserwowany dla ok. 24 deg 
zidentyfikowano jako pochodzący od niewielkiego wkładu bufora CdTe o orientacji (111).



Rozdział 4. Wytwarzanie oraz charakteryzacja strukturalna i chemiczna badanych struktur
PbTe/CdTe i PbEuTe/CdTe

Rysunek  4.4. Dyfraktogram  (skala logarytmiczna) dla warstw 3x[PbTe (11 nm) /CdTe (75 
nm)]//CdTe (4 μm)/GaAs(001) w zakresie kątowym refleksu (002) – linia przerywana określa 
pozycję piku (002) dla PbTe.

Rysunek  4.5. Dyfraktogram  (skala logarytmiczna) dla warstw 3x[PbTe (11 nm) /CdTe (50 
nm)]//CdTe (4 μm)/GaAs(001) w zakresie kątowym refleksu (006) – linia przerywana określa 
pozycję piku (006) dla PbTe.
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Rysunek  4.6. Dyfraktogram  (skala  logarytmiczna) w  szerokim zakresie  kątów dla  warstw  3x[PbEuTe  (12.5  nm)/CdTe (75  nm)]//CdTe (4 
μm)/GaAs(001) (x=0.028) - pomiar wykonany wysokorozdzielczym dyfraktometrem X`Pert PRO MPD.



Rozdział 4. Wytwarzanie oraz charakteryzacja strukturalna i chemiczna badanych struktur
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Rysunek 4.7. Dyfraktogram (skala logarytmiczna) dla warstw 3x[PbEuTe (12.5 nm)/CdTe (75 
nm)]//CdTe (4 μm)/GaAs(001) (x=0.028) w zakresie kątowym refleksu (002).

Rysunek 4.8. Dyfraktogram (skala logarytmiczna) dla warstw 3x[PbEuTe (12.5 nm)/CdTe (75 
nm)]//CdTe (4 μm)/GaAs(001) (x=0.028) w zakresie kątowym refleksu (006).
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4.3. Charakteryzacja strukturalna heterostruktur metodami dyfrakcji promieni X (XRD)

Rysunek  4.9 przedstawia  widma  dyfrakcyjne  dla  epitaksjalnych  warstw  PbTe/CdTe 
(grubość studni kwantowych PbTe 4  ÷ 16 nm a barier CdTe 50 nm) na monokrystalicznym 
podłożu GaAs (001) z warstwą buforową CdTe (4  μm). Na rysunku kolorami zaznaczono 
widma dla różnych próbek. Na podstawie analizy widm stwierdzono, że typowe szerokości 
połówkowe rentgenowskiej krzywej odbić dla wielowarstw PbTe/CdTe//GaAs zmieniają się w 
przedziale  Δω=120 ÷250 arcsec.  Na  widmach  dla  wielowarstw  PbTe/CdTe//GaAs 
zaobserwowano  oprócz  głównych  linii,  satelity  nawet  VII  rzędu,  które  związane  są  z 
periodycznością układu dwuwarstwy PbTe/CdTe.

Rysunek  4.9. Dyfraktogram  (skala  liniowa)  dla  warstw  3x[PbTe  (4÷16  nm)/CdTe  (50 
nm)]//CdTe (4 μm)/GaAs(001) w zakresie kątowym refleksu (200). Grubość warstw PbTe 4 ÷ 
12 nm (każdy kolor opisuje inną próbkę). Pomiar wykonany dyfraktometrem Siemes D 5000.

Na rysunku  4.10 przedstawione przykładowe widma dla wielowarstw  Pb1-xEuxTe/CdTe, 
dla zawartości europu (0≤x≤0.04) osadzonych na monokrystalicznym podłożu GaAs (001) z 
warstwą buforową CdTe (4 μm). Pomiary wykazały, że szerokość połówkowa rentgenowskiej 
krzywej  odbić  dla  próbek  z  koncentracją  Eu  do  4  %  zmienia  się  w  przedziale 
Δω=140 ÷300 arcsec,  przy czym jej  wartość jest  tym większa im więcej  jonów europu 

zostało wprowadzone do sieci krystalicznej PbTe.
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Rysunek  4.10. Dyfraktogram (skala  liniowa)  dla  warstw  3x[PbEuTe  (12.5  nm)/CdTe  (75 
nm)]//CdTe  (4  μm)/GaAs(001)  w  zakresie  kątowym  refleksu  (400)  (pomiar  wykonany 
dyfraktometrem Siemes D 5000).

Parametr sieci dla warstw CdTe wynosi a=0.6483 nm. Natomiast dla warstw Pb1-xEuxTe 
zaobserwowano  spodziewany,  monotoniczny  wzrost  parametru  sieci  krystalicznej  soli 
kuchennej wraz ze wzrostem koncentracji jonów Eu od a=0.6460 nm dla PbTe do a=0.6470 
nm dla Pb1-xEuxTe  x=0.04. Zawartość Eu w próbkach określona była na podstawie zmiany 
parametru sieci w odniesieniu do referencyjnej heterostruktury PbTe/CdTe z tej samej serii. 
Przyjęto  liniową  zależność  parametru  sieci  a  od  zawartości  x europu  obserwowana  w 

kryształach masywnych: 
da0

dx
=0.25Å  [156].

Eksperymentalnie mierzony parametr sieci a⊥  (wzdłuż kierunku wzrostu), w strukturach 
PbTe/CdTe//GaAs jest mniejszy niż w parametr sieci referencyjnych monokryształów PbTe: 

a⊥−a0

a0
≈−3• 10−4 . Efekt ten, choć nieduży, jest poza błędem doświadczalnym pomiarów 

XRD. Wskazuje to,  że warstwy PbTe, w heterostrukturach PbTe/CdTe//GaAs znajdują się 
pod  wpływem  naprężeń  termicznych  i  są  rozciągnięte  w  płaszczyźnie  warstwy  a ||>a0 , 

poprzez  efekt  Poissona odpowiada to  zmniejszeniu  a⊥  (a⊥<a0) .  Podjęta  w pomiarach 
XRD wysokiej rozdzielczości próba uzyskania pełnego obrazu stanu naprężeń termicznych 
wielowarstw  PbTe/CdTe  nie  dała  jasnej  odpowiedzi.  Z  konieczności  eksperymentalnej 
pomiary  wykonano w temperaturze  pokojowej  a  nie  w  temperaturach  kriogenicznych,  w 
których oczekuje się pełnego ujawnienia naprężeń termicznych.
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4.3. Charakteryzacja strukturalna heterostruktur metodami dyfrakcji promieni X (XRD)

Na  rysunku  4.11 przedstawione  są  dyfraktogramy  dla  wielowarstw  PbTe/CdTe  na 
monokrystalicznym  izolującym  podłożu  BaF2.  Dla  struktur  na  tym  podłożu  szerokości 
połówkowe rentgenowskiej krzywej odbić zmieniają się w zakresie  Δω=400÷ 900 arcsec. 
Podobnie  jak  dla  wielowarstw  na  podłożu  GaAs,  zaobserwowano  oprócz  głównych  linii 
satelity do VI rzędu pochodzące od periodyczności dwuwarstwy PbTe/CdTe.

Rysunek  4.11. Dyfraktogram  (skala  liniowa)  dla  warstw  6x[PbTe(7.5  nm)/CdTe(50 
nm)]//PbTe (1 μm)/BaF2 (111) w zakresie kątowym refleksu (111) – górne, niebieskie widmo i 
refleksu (222) – dolne, zielone widmo (pomiar wykonany dyfraktometrem Siemes D 5000).
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Pomiary  XRD  wykazały,  że  wszystkie  struktury  wykazują  bardzo  dobrą  jakość 
krystaliczną i są monokryształami o orientacji zgodnej z orientacją podłoża. Wysoką jakość 
krystaliczną potwierdza również obecność linii satelitarnych do VII rzędu, pochodzących od 
okresu supersieci PbTe/CdTe.

Wykonano również charakteryzację strukturalną podłoży, która potwierdziła ich bardzo 
dobrą  jakość  krystalograficzną.  Szerokości  połówkowe  rentgenowskiej  krzywej  odbić  dla 
podłoża  BaF2 zmienia  się  w  przedziale  Δω=61-83  arcsec  a  dla  bufora  CdTe  Δω=90-83 
arcsec  i  bufora  PbTe  Δω=162-232  arcsec.  W  przypadku  podłoża  CdTe//GaAs 
zaobserwowano  Δω=61-73 arcsec dla kryształu  GaAs i  Δω=165-162 arcsec dla warstwy 
bufora CdTe. Wyznaczono stałą sieci dla podłoża BaF2,  która wynosi  a= 0.6200 nm i dla 
GaAs a= 0.5654 nm, tj. zgodnie z danymi literaturowymi.

4.4. Charakteryzacja strukturalna i chemiczna 
warstw metodami mikroskopii sił atomowych (AFM) 
oraz mikroskopii elektronowej (SEM, TEM, EDX/TEM)

Do charakteryzacji struktury warstw i ich powierzchni użyto mikroskopu sił atomowych 
(AFM, ang. Atomic Force Microscope), skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM, ang. 
Scanning  Electron  Microscope)  i  transmisyjnego  mikroskopu  elektronowego  (TEM,  ang. 
Transmission  Electron  Microscope).  Techniki  te są  powszechnie  stosowane do badania  i 
analizy  struktury  układów  niskowymiarowych,  pozwalając  na  lokalną  kontrolę  jakości 
struktury krystalicznej uformowanych warstw i kropek kwantowych.

Mikroskop  AFM  jest  jednym  z  rodzajów  mikroskopów  skaningowych  pozwalających 
badać powierzchnie półprzewodników, izolatorów i materiałów przewodzących. W metodzie 
tej używa się mikro dźwigni o długości ~2  μm i promieniu ostrza ~20 nm. Sonda skanując 
powierzchnię  rejestruje  siły  oddziaływań  międzyatomowych  van  der  Waalsa  w  funkcji 
położenia pozwalając na obrazowanie powierzchni w trzech wymiarach. Metoda ta pozwala 
na badanie morfologii, chropowatości czy ziarnistości powierzchni.

Mikroskop SEM jest również przyrządem skaningowym, który uzyskuje obraz w wyniku 
naświetlania próbki wiązką elektronów skupioną na powierzchni próbki w plamkę o średnicy 
~0.1 μm. Wiązka omiata wybrany obszar próbki skanując go linia po linii. Rejestrowane są 
elektrony odbite lub wtórnie emitowane przez próbkę w wyniku jej pobudzenia przez wiązkę.

Mikroskop  TEM  jest  przyrządem  wykorzystującym  wiązkę  elektronów  przechodzącą 
przez próbkę tworząc jej  dwuwymiarowy obraz.  Mikroskop elektronowy TEM pozwala  na 
obrazowanie struktury na poziomie atomowym.

4.4.1. Charakteryzacja metodą mikroskopii sił atomowych (AFM)

Próbki  do  badań  mikroskopem  AFM  były  przygotowywane  bezpośrednio  przed 
pomiarem.  Odpowiednio  mały  kawałek  był  odłupany  od  całości  próbki  i  mierzony  w 
temperaturze  pokojowej  w  trybie  pracy  z  przerywanym kontaktem  (tzw.  tapping  mode). 
Mikroskopem  AFM  wykonano  analizę  powierzchni  przełomu  heterostruktur  ze  studniami 
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kwantowymi PbTe/CdTe//GaAs. Na obrazach mikroskopowych (rys.  4.12) doskonale widać 
przekrój  próbki:  podłoże  GaAs,  gruby  bufor  CdTe  i  przekrój  studni  kwantowych  PbTe  z 
barierami CdTe. Pomiary mikroskopem AFM potwierdziły bardzo dobrą jakość otrzymanych 
struktur.

Rysunek  4.12.  Obraz  AFM  przekroju  poprzecznego  struktury 
5x [PbTe(16 nm)/CdTe(50 nm)]   na podłożu GaAs z buforem CdTe.

4.4.2. Charakteryzacja metodą skaningowej mikroskopii 
elektronowej (SEM)

Struktury opisywane w pracy zostały również scharakteryzowane za pomocą mikroskopu 
SEM.  Tak  jak  w  przypadku  badań  AFM,  próbki  do  pomiarów  mikroskopem  SEM  były 
przygotowywane  bezpośrednio  przed  pomiarem.  Na  rysunkach  4.13,  4.14,  4.15 
przedstawiono obrazy SEM przekroju poprzecznego dla studni i kropek kwantowych PbTe i 
Pb1-xEuxTe na podłożach GaAs i  BaF2.  W przypadku studni  kwantowych zaobserwowano 
gładkie  międzypowierzchnie  (zarówno  dla  studni  PbTe  jak  i  Pb1-xEuxTe).  Szczególnie 
interesujące są zdjęcia SEM dla kropek kwantowych PbTe na podłożu BaF2 (rysunek 4.15), 
które nie były obserwowane mikroskopem TEM z powodu trudnej preparatyki próbek (bardzo 
kruchego podłoża). Na poniższych rysunkach widać, że kropki kwantowe PbTe/CdTe//BaF2 

mają  kształt  „prostokątnych cegiełek” (prostopadłościenny).  Kropki  kwantowe PbTe i  Pb1-

xEuxTe  na  podłożu  GaAs  wykazują  kształt  „owalny”,  który  w  badaniach  wysokiej 
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rozdzielczości  HRTEM  można  zidentyfikować  jako  kształt  rombo-kubo-oktaedryczny. 
Pomiary  SEM  również  potwierdzają  dobrą  jakość  strukturalną  międzypowierzchni 
heterostruktur PbTe/CdTe.

Rysunek 4.13. Obrazy SEM studni kwantowych: górne zdjęcie dla wielowarstw Pb1-xEuxTe 
(12.5 nm)/CdTe(75 nm) i  dolne zdjęcie dla wielowarstw PbTe (5.5 nm)/CdTe (50 nm) na 
podłożu GaAs z buforem CdTe.
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4.4. Charakteryzacja strukturalna i chemiczna warstw metodami mikroskopii sił atomowych
(AFM) oraz mikroskopii elektronowej (SEM, TEM, EDX/TEM)

Rysunek 4.14. Obrazy SEM kropek kwantowych PbTe – górne zdjęcie (powstały z warstwy 
o grubości 4 nm) i Pb1-xEuxTe – dolne zdjęcie  (powstały z warstwy o grubości 5.5 nm) w 
matrycy CdTe na podłożu GaAs z buforem CdTe. Małe zdjęcia (pomiędzy dużym górnym i 
dolnym zdjęciem) przedstawiają powiększenie pojedynczych kropek.
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Rysunek  4.15. Obrazy SEM kropek kwantowych PbTe, które powstały z warstwy PbTe o 
grubości  7.5  nm  w  matrycy  CdTe  na  podłożu  BaF2 z  buforem  PbTe.  Górne  zdjęcia 
przedstawiają  mniejsze  powiększenie  całego  przekroju  heterostruktur,  na  których  widać: 
podłoże,  warstwę  buforową  i  warstwy  kropek.  Na  dolnych  obrazach  pokazane  są  w 
większym powiększeniu warstwy kropek oraz zbliżenie na pojedyncze kropki.

4.4.3. Charakterystyka metodą transmisyjnej mikroskopii 
elektronowej (TEM) i rentgenowskiej analizy spetroskopowej z 
dyspersją energii (EDX/TEM)

Charakteryzacja metodą mikroskopii TEM wykonano przy użyciu dwóch mikroskopów: 
2000 EX firmy JEOL (energia wiązki 200 keV) i TITAN CUBE D 80-300 firmy FEI (energia 
wiązki 300 keV). Mikroskop TITAN wyposażony jest w spektrometr rentgenowski z dyspersją 
energii  (EDX  ang.  Energy  Dispersive  X-ray  Spectroscopy).  Obrazy  mikroskopowe  i 
dyfrakcyjne otrzymane mikroskopem 2000 EX rejestrowane były na kliszach fotograficznych, 
na  których  po  wywołaniu  przeprowadzano  akwizycję  obrazu  przy  użyciu 
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wysokorozdzielczego skanera,  w celu  uzyskania  cyfrowej  wersji  zdjęć.  Natomiast  zdjęcia 
uzyskane przy pomocy mikroskopu TITAN CUBE D 80-300 były  bezpośrednio  w postaci 
cyfrowej.

Na  rysunkach  4.16,  4.17,  4.18 przedstawiono  obrazy  TEM  przekroju  poprzecznego 
(„widok z boku”) dla studni i kropek kwantowych PbTe/CdTe i Pb1-xEuxTe/CdTe oraz lokalne 
obrazy dyfrakcyjne dla studni i kropek kwantowych PbTe/CdTe. Zarówno dla studni jak i dla 
kropek  zaobserwowano  atomowo  gładkie  międzypowierzchnie  (interfejsy)  pomiędzy 
materiałem  studni/kropek  PbTe  a  barierami/matrycą  CdTe.  W  strukturach  zawierających 
europ  nie  stwierdzono  pogorszenia  się  międzypowierzchni.  Dyfraktogramy  potwierdzają 
monokrystaliczność badanych struktur i takie same odległości międzypłaszczyznowe.

Rysunek 4.16. Obraz TEM (a) przekroju poprzecznego studni kwantowych PbTe (12 nm) z 
barierami CdTe. Mniejsze zdjęcia są powiększeniem obszaru studni i interfejsu między PbTe 
i CdTe (b) obraz dyfrakcyjny dla zaznaczonego obszaru struktury PbTe/CdTe.

83

(a)

(b)



Rozdział 4. Wytwarzanie oraz charakteryzacja strukturalna i chemiczna badanych struktur
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Rysunek  4.17.  Obrazy TEM przekroju poprzecznego studni kwantowych  Pb1-xEuxTe (12.5 
nm) z barierami CdTe (75 nm) na podłożu GaAs z 4  μm buforem CdTe. Dolne zdjęcia są 
powiększeniem obszaru studni kwantowej (lewe dolne) i powiększeniem obszaru interfejsu 
między materiałem studni i bariery (prawe dolne).
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Rysunek  4.18. Obraz TEM  (a) przekroju poprzecznego dla warstwy kropek kwantowych 
PbTe (powstałe w warstwy o grubości 1 nm - średnica kropek ok. 8 nm) w matrycy CdTe. Na 
dolnym lewym obrazku powiększenie pojedynczej kropki kwantowej (b) obraz dyfrakcyjny dla 
kropek kwantowych PbTe/CdTe.

Za pomocą dyspersyjnej spektroskopii  rentgenowskiej  EDX uzyskuje się informację  o 
składzie  chemicznym  struktur.  Metoda  ta  polega  na  pomiarze  energii  lub  długości  fali 
emitowanego  promieniowania  rentgenowskiego  wzbudzonego  przez  wiązkę  elektronową. 
Emisja  tego promieniowania  następuje,  gdy  elektron  walencyjny przeskakuje  na miejsce 
uprzednio  wybitego  elektronu  z  powłoki  rdzeniowej  atomów  materiału.  Energie  takich 
głębokich  stanów  elektronowych  są  ściśle  określone  więc  emitowana  długość  fali 
emitowanego  promieniowania  X  jest  charakterystyczna  dla  każdego  pierwiastka 
wchodzącego w skład próbki. Na złożeniu rysunków 4.19 przedstawiono lokalne widma EDX 
dla  poszczególnych  warstw  heterostruktur  studni  kwantowych  Pb1-xEuxTe/CdTe.  Analiza 
jakościowa  składu  chemicznego  wykazała  dominującą  obecność  kadmu  i  telluru  w 
warstwach  barier  (oznaczenie  W11,  W22,  W33)  i  obecność  ołowiu,  telluru  i  europu  w 
warstwach  studni  kwantowych  (oznaczenie  W1,  W2,  W3).  Rozmieszczenie  europu  jest 
jednorodne w zakresie każdej warstwy, natomiast w obrębie całej struktury rozkład jonów Eu 
charakteryzuje się pewną niejednorodnością. Jakościowo taka sama ilość jonów Eu jest w 
warstwie przy podłożu (W1) i w warstwie środkowej (W2) natomiast mniejsza zawartość jest 
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w  warstwie  od  powierzchni  (W3).  Pomiary  EDX nie  wykazały  obecności  detekowalnych 
koncentracji Eu w barierach CdTe oraz Cd w studniach Pb1-xEuxTe. Brak takiej interdyfuzji 
potwierdza istnienie ostrego gładkiego interfejsu.

Rysunek 4.19. Oznaczenie kolejności warstw do odpowiadających im widm EDX (rys. 4.20) 
przedstawiające skład chemiczny poszczególnych warstw. 
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4.4. Charakteryzacja strukturalna i chemiczna warstw metodami mikroskopii sił atomowych
(AFM) oraz mikroskopii elektronowej (SEM, TEM, EDX/TEM)

Rysunek 4.20. Widma EDX/TEM dla heterostruktury Pb1-xEuxTe/CdTe (opis w tekście).
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5. Wyniki pomiarów fotoluminescencyjnych

5.1. Zjawisko fotoluminescencji

Jedną  z podstawowych  technik  eksperymentalnych  służących  do  badania  własności 
optycznych półprzewodnikowych struktur kwantowych jest  pomiar  fotoluminescencji,  czyli 
badanie zależności spektralnej rekombinacji promienistej wzbudzonych optycznie nośników 
ładunku.  Fotoluminescencja  jest  zjawiskiem  odwrotnym  do  absorpcji.  Najczęściej  do 
wzbudzenia nośników używa się światła laserowego (fotoluminescencja), ale można również 
wzbudzać  nośniki  prądem  elektrycznym (elektroluminescencja),  strumieniem cząstek  np. 
elektronów (katodoluminescencja). W przypadku fotoluminescencji, fotony wiązki laserowej 
pobudzającej strukturę muszą mieć energię większą niż przerwa energetyczna badanego 
materiału.  W  procesie  wzbudzenia  nośniki  kosztem  fotonów uzyskują  nadmiar  energii  i 
obsadzają  wyższe  stany  energetyczne  w  pasmach.  Ważnym  etapem  w  zjawisku 
fotoluminescencji  jest  proces  termalizacji  nośników  do  stanów  o  najniższej  energii  w 
pasmach, z których zachodzi następnie ich  rekombinacja promienista. W czasie zwanym 
czasem  rekombinacji  (τ  ≈10-9 -  10-8 s)  nośniki  tracą  nadmiar  energii  emitując  foton  o 
mniejszej  energii  niż  energia  pobudzenia  i  powracając  do  stanu  podstawowego  (stan 
równowagi termodynamicznej). Początkowymi i końcowymi poziomami wzbudzeń mogą być 
stany  elektronowe,  dla  których  spełnione  będą  odpowiednie  reguły  wyboru.  Przejścia 
promieniste możliwe są między stanami o różnej parzystości, dla których dopuszczalne są 
przejścia  absorpcyjne.  Praktycznie  jednak  w procesie  emisji  światła  bierze  udział  część 
stanów w pobliżu dna pasma przewodnictwa i wierzchołka pasma walencyjnego, tak więc 
widmo rekombinacji międzypasmowej ma postać wąskiego pasma. Często też kryształ może 
powracać  do  stanu  równowagi  drogą  rekombinacji  niepromienistej  poprzez  przekazanie 
nadmiaru energii sieci krystalicznej. Końcowym stanem procesu termalizacji mogą być stany 
energetyczne  defektów.  Luminescencja  zdominowana  jest  wówczas  przez  przejścia  z 
udziałem  domieszek  (np.  przejścia  donor-akceptor,  donor-pasmo  walencyjne,  pasmo 
przewodnictwa-akceptor).

Relaksacja  nośników  jest  zwykle  szybsza  niż  ich  rekombinacja,  więc  obserwuje  się 
fotoluminescencję  ze  stanów  podstawowych.  Emisję  z  wyższych  stanów  można 
zaobserwować, gdy podniesiona zostanie moc pobudzania, albo gdy zwiększy się szybkość 
wstrzykiwania nośników obsadzających stan podstawowy, które uniemożliwią relaksację ze 
stanów wzbudzonych  i  zaburzą  energię  przejść  przez  oddziaływania  między  nośnikami. 
Obserwuje się wówczas tzw. gorącą luminescencję (emisja nośników niestermalizowanych). 
Ma  ona  mniejsze  natężenie  niż  emisja  pochodząca  od  nośników  stermalizowanych  i 
zachodzi w czasie znacznie krótszym od czasu termalizacji.
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Pomiary  fotoluminescencji  przeprowadza  się  zwykle  w  niskich  temperaturach,  co 
pozwala na wyeliminowanie termicznego rozmycia stanów energetycznych powodującego 
poszerzenie linii fotoluminescencyjnych. Poszerzenie to jest rzędu energii termicznej  kBT i 
wynosi 25.8 meV w temperaturze pokojowej, 6.6 meV w temperaturze ciekłego azotu (77 K) i 
0.36 meV w temperaturze helowej (4.2 K).

Rysunek 5.1. Schemat ideowy zjawiska fotoluminescencji.

5.2. Układ eksperymentalny do pomiaru 
fotoluminescencji

Układ eksperymentalny do pomiarów fotoluminescencji  (rys.  5.2) w obszarze średniej 
podczerwieni  (2  ÷ 10  μm)  skonstruowany  został  w  oparciu  o  kriostat  helowo-azotowy 
(wykonany w IF PAN) do pomiarów w ustalonej temperaturze (4.2 K, 77 K, 300 K). Próbka 
podczas pomiarów w niskich  temperaturach zanurzona była w cieczy -  ciekłym helu lub 
ciekłym azocie. W pewnych warunkach termicznych i krótkim czasie możliwy był też pomiar 
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w temperaturze pośredniej T≈120 K. Kriostat ten wyposażony jest w okienka wykonane z 
SiO2 (kwarcowe)  i  BaF2.  Do  wzbudzenia  fotoluminescencji  użyty został  laser  impulsowy 
YAG:Nd firmy Continuum, który pracuje w zakresie trzech parametrów wzbudzenia:

Długość fali λ Energia fotonu Energia w impulsie

1 = 1064 nm hν 1  = 1,17 eV E1 = 450 mJ

2 = 532 nm hν 2  = 2,33 eV E2 = 200 mJ

3 = 355 nm hν 3  = 3,49 eV E3 = 60 mJ

Do pomiarów heterostruktur PbTe/CdTe używano energii  wzbudzenia  hν  =1.17 eV (tj. 
wzbudzenia powyżej przerwy energetycznej PbTe ale poniżej przerwy CdTe), generując pary 
elektron - dziura w obszarze studni i kropek kwantowych PbTe lub Pb1-xEuxTe. Czas trwania 
impulsu lasera wynosi 6 ns a częstość repetycji 10 Hz. Pobudzenie lasera zbierane przez 
soczewkę  skupiającą  przenika  przez  okienka  kwarcowe  do  wnętrza  kriostatu  helowo-
azotowego, odbija się od lusterka aluminiowego przymocowanego do uchwytu i  trafia na 
próbkę.  Promieniowanie  luminescencyjne  po  wydostaniu  się  z  kriostatu  przez  okienka 
wykonane z CaF2  jest skupiane  na szczelinie  monochromatora  siatkowego firmy  Perkin-
Elmer i rejestrowane przez półprzewodnikowy detektor podczerwieni. W zakresie 2-4 μm w 

spektrometrze stosowano siatkę 288 lini
mm  i detektor półprzewodnikowy firmy VIGO System 

wykonany z HgCdZnTe, natomiast w zakresie 4-7 μm stosowano siatkę 144 lini
mm  oraz diodę 

fotowoltaiczną  chłodzoną  ciekłym  azotem  firmy  Graseby  Infrared  Limited  wykonaną  z 
HgCdTe. W układzie tym istnieje  również możliwość pomiarów w obszarze widzialnym w 

zakresie  400-1000  nm  stosując  siatkę  1440 lini
mm  i  fotopowielacz  firmy  Hamamatsu do 

detekcji promieniowania luminescencyjnego (możliwość pomiarów materiałów takich jak np. 
CdTe i GaAs). Sygnał fotoluminescencji analizowany był przy pomocy analizatora impulsów 
szybkozmiennych (ang. boxcar-integrator) firmy Stanford Research Systems i przekazywany 
do komputera  rejestrującego dane i sterującego programem (oprogramowanie  LabVIEW). 
Integrator jest to urządzenie służące do pomiarów sygnałów powtarzalnych. Pozwala on na 
rejestrację  wielu  impulsów i  odtworzenie  uśrednionego kształtu  pojedynczego przebiegu. 
Redukuje  przypadkowe  zmiany  kształtu  impulsu,  zakłócenia  i  szumy,  w  wyniku  czego 
otrzymuje  się  znaczną  poprawę  stosunku  sygnału  do  szumu.  Wynikiem  pomiarów  było 
widmo zależności intensywności fotoluminescencji od długości fali w badanym obszarze dla 
różnych wartości temperatury próbki i mocy lasera.
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Rysunek  5.2. Schemat  układu  do  impulsowych  pomiarów  fotoluminescencji  w  zakresie 
podczerwieni (IF PAN).

5.3. Optyczna charakteryzacja podłoży i warstw buforowych

Podłoża  z  warstwami  buforowymi  CdTe//GaAs,  CdTe//BaF2 i  PbTe//BaF2 

charakteryzowane były optycznie przez pomiary fotoluminescencji. Próbki zmierzone zostały 
w  układzie  opisanym  w  rozdziale  5.2. Pomiary  dla  podłoży  CdTe//GaAs,  CdTe//BaF2 

przeprowadzone zostały w temperaturze ciekłego helu T=4.2 K w zakresie spektralnym 400 
÷ 1000 nm. Do pomiaru tych podłoży użyto pobudzenia impulsowego o energii fotonów  hν 
=2.33 eV, które generowało pary elektron - dziura w obszarze zarówno CdTe jak i GaAs. 
Natomiast podłoże PbTe//BaF2 charakteryzowane było w obszarze średniej podczerwieni (2 
÷ 4 μm) w temperaturze  pokojowej  T=300 K, używając energii wzbudzenia hν =1.17 eV, 
generującego międzypasmowe wzbudzenia elektronowe w obszarze PbTe. Rysunki poniżej 
(5.3,  5.4, 5.5) przedstawiają widma zależności intensywności fotoluminescencji od długości 
fali (energii) dla podłoży GaAs i BaF2 z odpowiednimi buforami: CdTe//GaAs, CdTe//BaF2 i 
PbTe//BaF2. 
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Rysunek 5.3. Widmo fotoluminescencji podłoża GaAs z warstwą buforową CdTe (4 μm) w 
temperaturze T=4.2 K wzbudzone linią laserową o długości 532 nm. Identyfikacja przejść 
optycznych:  D°X  -   rekombinacja  ekscytonu  związanego  na  donorze,  e-A°  -   przejście 
elektronu z pasma przewodnictwa na poziom akceptorowy, DAP - rekombinacja par donor – 
akceptor.

Rysunek 5.4. Widmo fotoluminescencji warstwy buforowej CdTe (1 μm) na podłożu BaF2 w 
temperaturze  T=4.2  K  wzbudzone  linią  laserową  o  długości  532  nm:   A°X  –  ekscyton 
związany na akceptorze, e - A° -  przejście elektronu z pasma przewodnictwa na poziom 
akceptorowy, DAP -  rekombinacją pary donor – akceptor.
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5.3. Optyczna charakteryzacja podłoży i warstw buforowych

Rysunek 5.5. Widmo fotoluminescencji warstwy buforowej PbTe (1 μm) na podłożu BaF2 w 
temperaturze  T=300 K wzbudzone linią  laserową o  długości  1064 nm:  przejścia  pasmo-
pasmo o energii bliskiej przerwie energetycznej PbTe.

Widma  fotoluminescencji  dla  podłoża  CdTe//GaAs  wykazały  intensywne  linie 

luminescencyjne  bufora  CdTe  (hodowany z  nadmiarem Cd –  stanowisko technologiczne 

MBE II-VI)  i  podłoża GaAs.  Zaobserwowano trzy piki  luminescencyjne,  jeden dla  bufora 

CdTe  i  dwa  dla  podłoża  GaAs.  Dominującym  mechanizmem  rekombinacji  dla  warstwy 

buforowej CdTe jest rekombinacja ekscytonu związanego na donorze (D°X) a dla podłoża 

GaAs zaobserwowano przejście elektronu z pasma przewodnictwa na poziom akceptorowy 

(e - A°) i położony w niższej energii pik związany z rekombinacją par donor – akceptor (DAP) 

[157-159].  W  przypadku  podłoża  CdTe/BaF2 (CdTe  hodowane  stechiometrycznie  – 

stanowisko technologiczne MBE IV-VI) zaobserwowano dwa piki pochodzące od warstwy 

buforowej  CdTe.  Wyżej  energetyczny  pik  odpowiada  ekscytonowi  związanemu  na 

akceptorze - A°X, a niżej energetyczny pik związany jest z przejściem elektronu z pasma 

przewodnictwa na poziom akceptorowy (e-A°) lub z rekombinacją pary donor – akceptor 

(DAP)  [160].  Podłoże  BaF2 jest  w  tym  obszarze  spektralnym  nieaktywne  optycznie. 

Obecność ostrych  linii  związanych  z ekscytonami  świadczy o  wysokiej  jakości  optycznej 

podłoży  i  warstw  buforowych.  Natomiast  dla  warstwy  buforowej  PbTe  na  podłożu  BaF2 

obserwuje się rekombinację miedzypasmową elektronów z pasma przewodnictwa i dziur z 

pasma walencyjnego w zakresie energii przerwy wzbronionej PbTe. Niewielkie przesunięcie 
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w stronę wyższych energii spowodowane jest działaniem naprężeń na warstwę buforową 

PbTe.

5.4. Fotoluminescencja heterostruktur PbTe/CdTe

Własności  optyczne  heterostruktur  PbTe/CdTe  (studni  i  kropek  kwantowych)  na 
podłożach  GaAs  i  BaF2 w  niniejszej  pracy  były  badane  za  pomocą  fotoluminescencji 
wzbudzanej światłem laserowym o energii fotonów  hν=1.17 eV. Zaobserwowano przejścia 
optyczne związane z przejściami elektronowymi pomiędzy kwantowo wymiarowymi stanami 
w studniach i kropkach kwantowych w punkcie L strefy Brillouina w obszarze PbTe. Fotony o 
energii hν=1.17 eV nie powodowały wzbudzeń w obszarze bufora i podłoża CdTe//GaAs. Piki 
fotoluminescencji dla studni  i kropek kwantowych PbTe w barierach CdTe na obu typach 
podłoży zaobserwowane zostały pomiędzy przerwą energetyczną objętościowych materiałów 
PbTe i CdTe w obszarze średniej podczerwieni (2 - 4.4 μm). Umiejscowienie pików w tym 
obszarze spektralnym związane jest z obniżoną wymiarowością heterostruktur PbTe/CdTe.

5.4.1. Fotoluminescencja studni kwantowych PbTe z barierami CdTe

Na rysunku  5.6 przedstawiono przykładowe widma fotoluminescencji potrójnych studni 
kwantowych o jednakowej szerokości PbTe (11 nm) oddzielonych barierami CdTe o grubości 
50 nm.  Próbki  wyhodowano na podłożu GaAs (100) z  buforem CdTe przy temperaturze 
podłoża T=240 °C. Pomiary fotoluminescencji wykonano dla trzech temperatur T= 4.2 ,120, 
300 K.

Temperaturowe pomiary fotoluminescencji  studni  kwantowych PbTe/CdTe//GaAs (100) 
wykazały ich intensywne świecenie w zakresie niskich temperatur (4.2 i 120 K), natomiast 
nie  zaobserwowano  ich  aktywności  optycznej  w  temperaturze  pokojowej.  Widmo 
fotoluminescencji  studni  kwantowych składa się  z  pojedynczej,  spektralnie  dosyć wąskiej 
linii. Dla niektórych próbek w temperaturze helowej zaobserwowano dwie linie rozdzielone o 
10 meV. Taka struktura linii luminescencyjnej w niskich temperaturach obserwowana była też 
przez innych autorów [130] i może być spowodowana emisją z różnie naprężonych obszarów 
studni. Efekt ten mógłby być też spowodowany absorpcją molekuł CHx (CH4, C2H6, C2H2) lub 
HCl, ale absorpcja w okolicy 3.5 μm jest dosyć słaba (~10-20 cm-1/molec-2). W temperaturze 
T=120  K  obserwowany  spadek  intensywności  fotoluminescencji  w  okolicy  2.6  μm 
spowodowany jest znacznie silniejszą absorpcją molekuł H2O lub CO2  (~10-19 cm-1/molec-2) 
[161,162,164].
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Rysunek  5.6. Fotoluminescencja   trzykrotnych  studni  kwantowych  PbTe  (11  nm)  z 
barierami CdTe (50 nm) na podłożu GaAs (100). Na rysunku przestawiono widma w trzech 
temperaturach  uzyskane  dla  dwóch  próbek  wytworzonych  w  różnych  procesach 
technologicznych. Kreskowanymi zacienionymi liniami oznaczono regiony, które odpowiadają 
absorpcji poszczególnych gazów obecnych w powietrzu. Obszar 2.5 - 2.8 μm odpowiada 
absorpcji H2O/CO2 a region 3.3 - 3.5  μm absorpcji molekuł  CHx (lub HCl) [161].
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Na rysunku 5.7 przedstawiono przykładowe widmo fotoluminescencji dla sześciokrotnych 
studni kwantowych PbTe o grubości 11 nm z 50 nm barierami CdTe. Próbkę wyhodowano na 
podłożu  BaF2 (111)  z  buforem PbTe  przy  temperaturze  podłoża   T=240  °C,  a  pomiary 
fotoluminescencji wykonano dla tych samych temperatur jak dla studni na podłożu GaAs.

Rysunek  5.7. Fotoluminescencja  sześciokrotnych  studni  kwantowych  PbTe  (11  nm)  z 
barierami CdTe (50 nm) na podłożu BaF2  (111). Na widmach zacienionymi skośnymi liniami 
oznaczono  regiony,  które  odpowiadają  absorpcji  poszczególnych   gazów  obecnych  w 
powietrzu. Obszar 3.3 - 3.5 μm odpowiada absorpcji molekuł CHx (lub HCl) a region 4.1 - 4.3 
μm odpowiada absorpcji H2O lub CO2 [161].

Badania  fotoluminescencji  studni  kwantowych  PbTe/CdTe//BaF2 wykazały  podobne 
zachowanie temperaturowej zależności fotoluminescencji jak w przypadku studni na podłożu 
GaAs. Asymetryczność linii w T=4.2 K w obszarze 4.1 - 4.3 μm jest wynikiem absorpcji pary 
wodnej.  Minimum  linii  luminescencyjnej  w  zacienionym  obszarze  3.3  -  3.5  μm w 
temperaturze  T=120  K  najprawdopodobniej  spowodowane  jest  różnie  naprężonymi 
obszarami studni [130] lub absorpcją molekuł organicznych CHx lub HCl.
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W  pomiarach  fotoluminescencji  PbTe  wraz  ze  wzrostem  temperatury  oczekuje  się 
przesunięcia  pików  w  stronę  wyższych  energii  co  spowodowane  jest  zwiększaniem  się 
przerwy  energetycznej  PbTe.  Zjawisko  to  zostało  zaobserwowane  eksperymentalnie, 
potwierdzając  międzypasmowy  charakter  przejść  optycznych   w  heterostrukturach 
PbTe/CdTe.

W przypadku heterostruktur  PbTe/CdTe  w analizie  fotoluminescencji  przyjmujemy,  że 
układ pasm typu I utrzymuje się w szerokim zakresie temperatur od temperatury pokojowej 
do temperatur helowych [93,125].

Badania fotoluminescencji studni kwantowych PbTe/CdTe//GaAs (001) i PbTe/CdTe//BaF2 

(111)  pokazały,  że  energie  pików  obserwowanych  w  widmach  fotoluminescencji  są 
przesunięte w stronę wyższych energii w stosunku do materiału objętościowego PbTe (Eg= 
0.190 eV w  T=4.2  K).  W temperaturze  ciekłego helu  na podłożu GaAs  zaobserwowano 
przesunięcie o  ΔE=0.185 eV, a na podłożu BaF2 o  ΔE=0.120 eV (dla studni o grubości 11 
nm). Główną przyczyną powodującą tak duże przesunięcie piku w stronę wyższych energii 
jest efekt kwantowania wymiarowego (rozdz. 5.4.3) oraz naprężenia termiczne indukowane 
dużą różnicą współczynników rozszerzalności cieplnej materiału bariery CdTe i studni PbTe.

Pojawiające  się  naprężenia  odgrywają  ważną  rolę  we  własnościach  optycznych, 
ponieważ wpływają na energię przejść fotoluminescencyjnych. Problem ten jest szczególnie 
istotny  w  przypadku  struktur  IV-VI,  dla  których  często  stosuje  się  podłoża  mające 
współczynnik  rozszerzalności  termicznej  dużo  mniejszy  niż  półprzewodniki  IV-VI.  Bariera 
CdTe ma podobny współczynnik rozszerzalności cieplnej do podłoża GaAs i oba te materiały 
pod wpływem chłodzenia do niskich temperatur kurczą się podobnie powodując naprężenia 
głównie w warstwie PbTe (rozdz.  3.6). Konsekwencją tych naprężeń jest rozciąganie studni 
PbTe w płaszczyźnie  warstwy.  Pomimo,  że  podłoże BaF2 ma w wysokich  temperaturach 
prawie taki sam współczynnik rozszerzalności termicznej jak PbTe to charakteryzują się one 

różnymi  zależnościami  temperaturowymi  [152,165,166]:  α PbTe≈α BaF 2  w  temperaturze 

wzrostu  (350  ºC)  ale  α PbTe<α BaF 2
 w  temperaturze  niższej  niż  ~100  ºC.  Dodatkowe 

naprężenia warstw PbTe wynikają z pewnego niedopasowania stałych sieci PbTe i CdTe. W 
temperaturze pokojowej niedopasowanie parametru sieci pomiędzy CdTe i PbTe jest bardzo 
małe ~0.3 %, ale wraz z chłodzeniem do temperatur kriogenicznych zwiększa się ono do 
~0.7 % wywołując naprężenia rozciągające w płaszczyźnie warstwy PbTe [125]. Dodatkowy 
wzrost  przerwy energetycznej wywołany naprężeniami szacuje się na ok. 50 meV [125] dla 
warstw na podłożu GaAs i 30 meV na podłożu BaF2 [167]. Efekt kwantowania wymiarowego 
powoduje przesunięcie linii fotoluminescencyjnej na podłożu GaAs o ~100 meV [125] a na 
podłożu BaF2 o ~60 meV [152] w stronę wyższych energii (dla studni PbTe o grubości  ≈10 
nm). Różnica ta związana jest z anizotropią masy efektywnej nośników w PbTe [26].
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Porównanie fotoluminescencji studni kwantowych na podłożach GaAs i BaF2 

Na  rysunku  5.8 zestawiono  widma  fotoluminescencji  dla  studni  kwantowych 
PbTe/CdTe//GaAs (001) i PbTe/CdTe//BaF2 (111) dla ustalonej grubości studni PbTe 11 nm. 
Obserwowane  energie  przejść  fotoluminescencyjnych  dla  studni  na  podłożu  BaF2 są 
położone niżej energetycznie o 65 meV niż przejścia obserwowane dla studni na podłożu 
GaAs. Różnica ta jest związana z silniejszymi naprężeniami termicznymi oczekiwanymi dla 
struktur PbTe/CdTe na podłożu GaAs.

Rysunek  5.8. Widma  fotoluminescencji  11  nm  studni  kwantowych  PbTe  na  dwóch 
podłożach: kolor czerwony ( ̶ ) podłoże GaAs (001), kolor niebieski ( ̶ ) podłoże BaF2  (111). 
Zielona  strzałką  zaznaczono  różnicę  energii  pomiędzy  pikami  obu  widm.  Widma  są 
przesunięte względem siebie o 10 jednostek w pionie dla lepszej przejrzystości rysunku.

5.4.2. Efekt kwantowania wymiarowego i obliczenia teoretyczne dla 
studni kwantowych PbTe/CdTe na podłożu GaAs

Na rysunku  5.9 przedstawiono zestawienie widm fotoluminescencji studni kwantowych 
PbTe o różnej grubości od 8 do 16 nm z barierami CdTe (50 nm). Pomiary dla wszystkich 
studni  wykonane  zostały  w  temperaturze  ciekłego  helu  T=4.2  K.  Zaobserwowano 
przesuwanie się piku fotoluminescencji w stronę wyższych energii dla cieńszych studni PbTe 
[125]. Doświadczenie to obrazuje efekt kwantowania wymiarowego dla studni kwantowych 
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PbTe/CdTe//GaAs.  Ze względu na  małą  masę efektywną nośników w studni  PbTe  efekt 

kwantowania  wymiarowego jest  duży i  istotny nawet  dla  warstw  o  grubości  Lz≤ 50 nm  
[131].

Rysunek  5.9. Zestawienie  widm fotoluminescencji  studni  kwantowych  PbTe  o  różnych 
grubościach (8 – 16 nm) z barierami CdTe (50 nm) osadzonych na podłożu GaAs.  Widma 
poprzesuwane są  względem siebie  o  kilka  jednostek w pionie  dla  lepszej  przejrzystości 
rysunku.
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Obserwowana eksperymentalnie  zależność energii  piku  fotoluminescencji  od  grubości 
studni   oraz obliczenia energii  przejść optycznych dla studni  kwantowych PbTe/CdTe na 
podłożu GaAs przestawiono na rysunku 5.10. Pomiary wykonano w temperaturze T=4.2 K. 
Punkty  eksperymentalne  zaznaczone  są  niebieskimi  kwadratami,  natomiast  linie: 
pomarańczowa, zielona i fioletowa, odpowiadają uzyskanym wynikom teoretycznym. Linia 
czerwona zaznacza przerwę energetyczną dla objętościowego materiału PbTe - Eg=190 meV 
w temperaturze  ciekłego helu.  Do obliczeń teoretycznych zastosowano metodę ciasnego 
wiązania (TBA) bez uwzględnienia naprężeń (przerywana linia fioletowa) oraz metodę masy 
efektywnej  (EMA)  bez  uwzględniania  naprężeń  (przerywana  linia  zielona)  jak  również  z 
uwzględnieniem naprężeń (linia pomarańczowa) [168]. 

Rysunek  5.10. Zależność energii  piku fotoluminescencji  od grubości studni kwantowych 
PbTe z barierami CdTe na podłożu GaAs (100). Niebieskimi kwadratami oznaczono punkty 
eksperymentalne  uzyskane  w  niniejszej  pracy,  linią  pomarańczową  (―) wynik  obliczeń 
teoretycznych metodą masy efektywnej z uwzględnieniem naprężeń, linią zieloną (---) wynik 
obliczeń  teoretycznych  metodą  masy  efektywnej  bez  uwzględnienia  naprężeń  i  linią 
fioletową (---) wynik obliczeń teoretycznych metodą ciasnego wiązania bez uwzględnienia 
naprężeń.  Linia czerwona  (―) zaznacza przerwę energetyczną objętościowego materiału 
PbTe. Pomiary eksperymentalne wykonano w temperaturze 4.2 K. Obliczenia teoretyczne 
dotyczą temperatury T=0 K.
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Obliczenia  teoretyczne  wykonane  w  przybliżeniu  masy  efektywnej  bazowały  na 
hamiltonianie  podobnym do hamiltonianu  Diraca  bez  uwzględnienia  w  nim członów k2 i 
poprawek do masy pochodzących od dalszych pasm [169]. W metodzie tej masa efektywna 
zależy głównie od elementów macierzowych pędu P ||=162 meV·nm  i  P⊥=561 meV·nm , 
które  zostały  tak dobrane,  aby otrzymać dobrą zgodność z danymi  doświadczalnymi dla 
PbTe [168]. Doświadczalne wartości masy efektywnej użyte do obliczeń zaczerpnięto z pracy 
[32]. W metodzie masy efektywnej  uwzględniono również naprężenia  jakim poddana jest 
studnia kwantowa PbTe w temperaturze  T=4.2 K. Do obliczeń użyto wartości składowych 

tensora potencjałów deformacyjnych Dij
n  zaczerpniętych z pracy [132]. Rachunki wykonano 

dla niedopasowania stałych sieci pomiędzy PbTe i CdTe ε=0.9 % . Otrzymano przesunięcia 

krawędzi  pasm  przewodnictwa:  δ EC=−0.028 eV  i  walencyjnego:  δ EV=−0.096 eV . 
Metodą masy efektywnej obliczono stany energetyczne dla wartości k, dla których spełnione 
były warunki brzegowe wewnątrz studni PbTe. Obliczenia wykonano  uwzględniając przerwę 
energetyczną  bariery  CdTe  Eg=1.5  eV  i  nieciągłość  pasma  walencyjnego  PbTe/CdTe 

Δ EV=0.19 eV  [170]. Choć parametr ten nie jest dokładnie znany (Δ EV ≈ 0.13÷ 0.19 eV )  
to  nie  wpływa  to  istotnie  na  energie  przejść  optycznych  w  PbTe.  Do  obliczeń  metodą 
ciasnego wiązania użyto parametrów parametryzujących strukturę pasmową PbTe opisanych 
w pracy [168] a dla CdTe w pracy [171].

Przeprowadzone  dotychczas  obliczenia  wykazały  lepszą  zgodność  z  danymi 
eksperymentalnymi  obliczeń wykonanych  metodą  masy  efektywnej  niż  metodą ciasnego 
wiązania. Kluczowe znaczenie ma uwzględnienie naprężeń termicznych. Metoda ciasnego 
wiązania gorzej opisuje dane eksperymentalne z powodu złego opisu międzypowierzchni i 
różnic w strukturach krystalograficznych heterostruktur PbTe/CdTe. Nie udało się dotychczas 
wykonać obliczeń teoretycznych  metodą ciasnego wiązania  z  uwzględnieniem naprężeń. 
Konieczność uwzględnienia dla wąskoprzerwowego PbTe małych zmian energii  nośników 
wymaga  stworzenia  realistycznego  modelu  międzypowierzchni  PbTe/CdTe.  Inspirowane 
wynikami  doświadczalnymi  niniejszej  pracy  badania  grupy  teoretycznej  (R.  Buczko,  M. 
Bukała, P. Kacman) są obecnie kontynuowane [168].

5.4.3. Fotoluminescencja studni kwantowych PbEuTe/CdTe na 
podłożu GaAs

Przerwa  energetyczna  PbTe  może  być  zmieniana  w  zależności  od  potrzeb 

technologicznych przez dodanie pierwiastków różnych metali np. Mn, Sr, Sn lub jonów ziem 

rzadkich np. Eu lub Yb. Wprowadzenie Sn powoduje zmniejszanie przerwy energetycznej 

Pb1-xSnxTe a dodanie Eu powoduje zwiększenie przerwy energetycznej Pb1-xEuxTe. 

Na  rysunku  5.11 przedstawiono  widma  fotoluminescencji  potrójnych  12.5  nm  studni 
kwantowych Pb1-xEuxTe (x=0 ÷ 0.04) z barierami CdTe (75 nm) na podłożu GaAs z buforem 
CdTe [172].  Pierwsze widmo (kolor czerwony) odpowiada studni  kwantowej  3x[PbTe(12.5 
nm)/CdTe(75 nm)],  która  jest  układem referencyjnym.  Kolejne  (przesunięte  w  pionie  o  3 
jednostki) widma odpowiadają studniom kwantowym Pb1-xEuxTe o różnej zawartości europu. 
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Pomiary przeprowadzone zostały w temperaturze ciekłego helu T=4.2 K w obszarze średniej 
podczerwieni (2 ÷ 4 μm). Do pobudzenia luminescencji użyto fotonów o energii hν =1.17 eV, 
generujących przejścia pasmo - pasmo w obszarze studni kwantowej PbTe lub  Pb1-xEuxTe. 
Dla  kryształu  mieszanego  Pb1-xEuxTe  o  zawartości  Eu  nie  przekraczającej  x<0.06  [57] 
przejścia  optyczne  pasmo  –  pasmo  są  analogiczne do  przejść obserwowanych w PbTe 
(rozdz.3.4.3).  W  temperaturze  T=4.2  K  maksima  linii  luminescencyjnych  dla  studni 
kwantowych PbTe/CdTe i  Pb1-xEuxTe/CdTe  są silnie  (ok.  150 meV)  przesunięte  w stronę 
wyższych  energii  w  stosunku  do  objętościowego  kryształu  PbTe  (Eg=190meV).  Duże 
przesunięcie  widma  fotoluminescencji  w  stronę  krótszych  fal  było  też  eksperymentalnie 
zaobserwowane dla heterostruktur PbTe/CdTe przez innych autorów [93,125,130,152,173]. 
Tak silne przesunięcie fotoluminescencji heterostruktur Pb1-xEuxTe/CdTe spowodowane jest:

● efektem kwantowania wymiarowego (ok. 100 meV), 
● zwiększaniem się przerwy energetycznej Pb1-xEuxTe wraz ze wzrostem zawartości Eu 

(35 meV/% at.),
● naprężeniami termicznymi (50 meV).
Widma pokazane na rysunku  5.11 pokazują  wyraźny wzrost  energii  fotoluminescencji 

wraz ze wzrostem zawartości  Eu w studniach Pb1-xEuxTe/CdTe: od EPL=0.34 eV dla PbTe 
(x=0) do EPL= 0.465 eV dla x≈0.04. Przesunięcie widm fotoluminescencji w stronę wyższych 
energii związane jest ze wzrostem przerwy energetycznej w studniach Pb1-xEuxTe wraz ze 
wzrostem  zawartości  europu.  Eksperyment  ten  pokazał  skuteczną  metodę  dostrajania 
własności optycznych studni Pb1-xEuxTe/CdTe poprzez wprowadzanie do niej jonów Eu. W 
naszych doświadczeniach dla całej serii próbek utrzymana została stała grubość studni Pb1-

xEuxTe  i  barier  CdTe,  aby  zminimalizować  w  tej  serii  heterostruktur  ewentualne  zmiany 
naprężeń  i  efektu  kwantowania  wymiarowego.  W  celu  uzyskania  dobrych  własności 
optycznych,  grubość  studni  została  tak  dobrana  aby  zachowany  został  dwuwymiarowy 
charakter warstw i aby uzyskać jak najlepszą intensywność luminescencji. Na rysunku 5.12 
pokazano zależność energii fotoluminescencji od zawartości Eu.

Bezpośrednie  ilościowe  wyznaczenie  koncentracji  Eu  metodą  EDX  w  tak  cienkich 
warstwach okazało się zadaniem trudnym. Jakościowa analiza lokalnych widm EDX została 
omówiona w rozdziale  4.4.3. Kontrolne pomiary EDX wykonano także dla referencyjnych 
grubych  warstw  Pb1-xEuxTe  hodowanych  w  podobnych  warunkach.  Koncentrację  Eu  w 
heterostrukturach Pb1-xEuxTe oszacowano na podstawie pomiarów dyfrakcyjnych XRD. Ze 
względu na niską zawartość europu i słabą zależność parametru sieci od koncentracji Eu 

(da
dx

=0.25 Å)  wyznaczenie koncentracji Eu tą metodą obarczone jest dość dużym błędem 

±0.5  at.  %  i  możliwe  było  dla  danej  serii  heterostruktur  w  odniesieniu  do referencyjnej 
heterostruktury PbTe/CdTe.
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Rysunek  5.11. Widma fotoluminescencji trzykrotnych studni kwantowych Pb1-xEuxTe(12.5 
nm)/CdTe(75 nm)//CdTe/GaAs w temperaturze T=4.2 K. Wstawka w prawym dolnym rogu 
przedstawia  schemat  przejść elektronowych dla  zwiększającej  się  przerwy energetycznej 
Pb1-xEuxTe  z  rosnącą  zawartością  Eu  i  referencyjny  poziom  4f-Eu  [57].  Dla  lepszej 
przejrzystości widma   kolejnych heterostruktur zostały przesunięte w pionie o 3 jednostki.

Z dostępnych danych doświadczalnych dla epitaksjalnych warstw Pb1-xEuxTe o grubości 
kilku mikronów wynika, że przerwa energetyczna rośnie wraz z zawartością Eu zgodnie z 

relacją  
dE g

dx
=4.48 eV  [57]  lub  

dE g

dx
=3.5 eV  [53,56].  Heterostruktury  opisywane  w 

niniejszej pracy wykazują bliższą zgodność z tą drugą zależnością. W przypadku większych 
zawartości  Eu  x≈0.03  ÷  0.04  w  prezentowanych  warstwach  obserwuje  się  znaczne 
zmniejszenie intensywności fotoluminescencji.

105



Rozdział 5. Wyniki pomiarów fotoluminescencyjnych

Rysunek 5.12. Eksperymentalnie wyznaczona zależność energii piku fotoluminescencji od 
zawartości Eu w warstwach PbEuTe/CdTe//GaAs. Niebieska linia (―) odpowiada zależności 
dE g

dx
=4.48 eV  [57] a linia czerwona (―) zależności 

dE g

dx
=3.5 eV  [53,56]. Pomarańczowe 

kwadraty są punktami wyznaczonymi w tej pracy.

Na  pogorszenie optycznej  jakości  stopów  Pb1-xEuxTe  może  mieć  wpływ  przesunięcie 
poziomu  4f europu  ku  wierzchołkowi  pasma  walencyjnego.  Biorąc  pod  uwagę  małą 
głębokość studni kwantowej  w pasmie  walencyjnym można by oczekiwać zmiany układu 
pasm z typu I  na  II  wraz  z  rosnącą zawartością  europu,  co  mogło  by także  tłumaczyć 
słabnącą  intensywność  luminescencji.  Jednak  w  niniejszej  pracy  zaobserwowano 
przesunięcie energii linii luminescencyjnej mniej więcej o tyle, ile wynosi głębokość studni w 
paśmie  walencyjnym.  Przyjmując  równy podział  zmiany przerwy  ΔEg(x) pomiędzy  pasmo 
przewodnictwa  i  pasmo  walencyjne,  oczekiwane  przesunięcie  pasm  wydaje  się  być 
niewystarczające do jakościowej zmiany układu pasm w heterostrukturach Pb1-xEuxTe/CdTe. 
Szybkie  zmniejszenie  intensywności  fotoluminescencji  Pb1-xEuxTe  dla  koncentracji  Eu 
powyżej 4 at. % należy zapewne wiązać z nieporządkiem chemicznym w stopach Pb1-xEuxTe.
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5.4.4. Fotoluminescencja kropek kwantowych PbTe i PbEuTe w 
matrycy CdTe

Fotoluminescencja kropek kwantowych PbTe/CdTe na podłożach GaAs i BaF2

Na rysunku 5.13 przedstawiono widma fotoluminescencji kropek kwantowych PbTe, które 
powstały po wygrzaniu wielowarstwy PbTe (11 nm)/CdTe (50 nm). Próbkę wyhodowano na 
podłożu GaAs (001) z buforem CdTe przy temperaturze podłoża T=320 °C. Warstwa została 
następnie wygrzana w piecu oporowym przez t=15 min w temperaturze T=350 °C. Pomiar 
fotoluminescencji wykonano w zakresie spektralnym λ=2 ÷ 4.2 μm dla dwóch temperatur T= 
120 i 300 K.

Rysunek 5.13. Fotoluminescencja kropek kwantowych PbTe powstałych z warstwy PbTe o 
grubości początkowej 11 nm z barierami CdTe na podłożu GaAs. Zacienionymi skośnymi 
liniami oznaczono regiony, które odpowiadają absorpcji poszczególnych gazów obecnych w 
powietrzu. Obszar 2.5 - 2.8 μm odpowiada absorpcji H2O/CO2 [161].
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Na rysunku 5.14 przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów fotoluminescencji kropek 
kwantowych PbTe, które powstały po wygrzaniu wielowarstwy PbTe (8 nm)/CdTe (50 nm). 
Próbkę wyhodowano na podłożu BaF2 z buforem PbTe przy temperaturze podłoża T=240 °C 
i  wygrzano  w  piecu  oporowym  przez  t=10  min  w  temperaturze  T=320  °C.  Pomiary 
fotoluminescencji wykonano dla trzech temperatur T= 4.2, 120 i 300 K.

Rysunek 5.14. Fotoluminescencja kropek kwantowych PbTe. Z warstwy PbTe o grubości 
początkowej 8 nm powstały kropki o rozmiarach 57.5x42.6 nm z barierami CdTe na podłożu 
BaF2 (111). Obszar 2.5 - 2.8 μm odpowiada absorpcji molekuł H2O/CO2 a region 3.3 - 3.5 μm 
odpowiada absorpcji CHx lub HCl [161].

Różnice  w  zachowaniu  temperaturowym  fotoluminescencji  badanych  kropek  i  studni 
kwantowych  są  bardzo  wyraźne.  W  pomiarach  fotoluminescencji  kropek  kwantowych 
PbTe/CdTe  na  obu  podłożach  piki  luminescencyjne  zaobserwowano  w  zakresie  dosyć 
wysokich temperatur (120 i 300 K). Nie stwierdzono natomiast aktywności optycznej kropek 
kwantowych  w  temperaturze  helowej.  Brak  fotoluminescencji  dla  kropek  kwantowych 
PbTe/CdTe  w  niskich  temperaturach  może  być  spowodowany  kilkoma  mechanizmami 
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dyskutowanymi w rozdziale  3.4.3, w szczególności tzw. ciemnym stanem ekscytonowym w 
nanostrukturach. Widma fotoluminescencji kropek kwantowych, w przeciwieństwie do studni 
kwantowych,  charakteryzują  się  spektralnie  szerokim pikiem,  zwłaszcza  w  temperaturze 
pokojowej. Tak szeroki pik (Δλ=1.5 - 2  μm) związany jest z obserwacją emisji dużego zbioru 
kropek o pewnym rozrzucie rozmiarów i  długości emitowanej fali.  Kropki  mające większe 
rozmiary są aktywne w niższych energiach natomiast wraz ze zmniejszaniem się rozmiaru 
kropek obserwuje się aktywność optyczną kropek w wyższych energiach. Podobnie jak w 
studniach  kwantowych  obserwowane  przejścia  optyczne  związane  są  z  przejściami 
elektronowymi  pasmo-pasmo  w  punkcie  L strefy  Brillouina.  Wydajna  emisja  z  kropek 
kwantowych  w  temperaturze  pokojowej  spowodowana  jest  silnym  efektem  kwantowania 
wymiarowego w układach zerowymiarowych (mała  masa efektywna elektronów i  dziur  w 
PbTe) jak również  efektywnym wychwytem nośników w kropkach z powodu dużej wysokości 
bariery potencjału w heterostrukturach PbTe/CdTe. Uwięzienie nośników w kropce kwantowej 
powoduje  też  większe  przekrycie  się  funkcji  falowych  elektronu  i  dziury.  Dodatkowo  na 
efektywną  emisję  w  temperaturze  pokojowej  wpływa  słaba  nieradiacyjna  rekombinacja 
Augera w PbTe.

Podobnie jak dla studni kwantowych również dla kropek kwantowych zaobserwowano 
przesunięcie piku fotoluminescencji w stronę wyższych energii spowodowane zwiększaniem 
się przerwy energetycznej PbTe ze wzrostem temperatury. W przypadku niskowymiarowych 
heterostruktur  PbTe temperaturowy współczynnik  przesunięcia  piku  fotoluminescencji  jest 

istotnie mniejszy niż dla litego PbTe i wynosi 
dE g

dT
=+1.7×10−4 eV

K
 [93,152,130]. Podobną 

właściwość  zaobserwowano  też  dla  struktur  Pb1-xSnxTe/CdTe  [117,174].  Przyczyną 
zmniejszenia  temperaturowego  współczynnika  przerwy  energetycznej  są  naprężenia 
termiczne  i  zmiana  stałej  sieci  w  funkcji  temperatury  [175,176].  Zmniejszanie  się 

współczynnika  
dE g

dT  wraz ze zmniejszaniem się romiaru hereterostruktur, a nawet zmiana 

znaku,  została  zaobserwowane  eksperymentalnie  w  pomiarach  absorpcji  kropek 
kwantowych PbS i PbSe [177].

Kropki kwantowe PbEuTe/CdTe na podłożu GaAs

Na rysunku 5.15 przedstawiono widma fotoluminescencji kropek kwantowych powstałych 
z  wielowarstw  3x[PbTe/CdTe]//GaAs  i  3x[Pb1-xEuxTe/CdTe]//GaAs.  Kropki  kwantowe 
otrzymano w dwóch etapach. Pierwszym było wyhodowanie studni  kwantowych PbTe lub 
Pb1-xEuxTe o grubości 5.5 nm z różną zawartością Eu (0<x<0.0425 – zamierzona zawartość 
Eu) z  barierami CdTe  o  grubości  50  nm.  W drugim etapie,  studnie  zostały  wygrzane w 
komorze technologicznej MBE w  T= 355-368  °C przez  t=60 min. W wyniku wygrzewania 
powstały nanokryształy o średnicach w zakresie 20 – 30 nm o średnim rozmiarze ~25 nm. 
Pomiary fotoluminescencji przeprowadzono w temperaturze T=77 K.
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Rysunek  5.15. Widma  fotoluminescencji  kropek kwantowych  3x[Pb1-xEuxTe/CdTe]//GaAs 
zmierzone w temperaturze 77 K. Kropki Pb1-xEuxTe powstały z warstwy Pb1-xEuxTe o grubości 
5.5 nm z barierami CdTe o grubości 50 nm.
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Rysunek  5.16. Eksperymentalnie  wyznaczona  korelacja  pomiędzy  energią  piku 
fotoluminescencji a zawartością Eu w kropkach kwantowych PbEuTe/CdTe//GaAs. Niebieska 

linia  (―)  odpowiada  zależności  
dE g

dx
=4.48 eV  a  linia  czerwona  (―)  zależności 

dE g

dx
=3.5 eV . Czarne kwadraty są punktami wyznaczonymi w tej pracy.

Pierwsze widmo (kolor różowy) odpowiada referencyjnym warstwom kropek PbTe/CdTe. 
Natomiast  widma  przesunięte  w  stronę  wyższych  energii  w  stosunku do referencyjnego 
(zielone,  czerwone i  niebieskie)  odpowiadają kropkom zawierającym Eu. Podobnie jak w 
studniach  kwantowych,  w  kropkach  PbTe  i  Pb1-xEuxTe  dla  x<0.06  przejścia  optyczne 
zachodzą pomiędzy pasmem przewodnictwa  i  pasmem walencyjnym w punkcie  L strefy 
Brillouina [57]. Doświadczalnie obserwuje się wzrost energii piku fotoluminescencji od EPL= 
0.348 eV dla kropek PbTe do E= 0.497 eV dla kropek Pb1-xEuxTe (dla zamierzonej zawartości 
Eu x=0.0425). Widmo dla kropek PbTe przesunięte jest w stronę wyższych energii o E=0.123 
eV w stosunku do materiału objętościowego (Eg = 0.217 eV w 77K). Przesunięcie w krótsze 
fale związane jest z efektem kwantowania wymiarowego i naprężeniami w obszarze PbTe 
spowodowanymi niedopasowaniem stałych sieci i  różnicą współczynników rozszerzalności 
cieplnej. 
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Na  rysunku  5.16 pokazano  zależność  energii  piku  fotoluminescencji  od  zawartości 
europu w kropkach kwantowych Pb1-xEuxTe/CdTe na podłożu GaAs. Podobnie jak dla studni 
kwantowych wyznaczenie koncentracji Eu metodą XRD obarczone jest dużym błędem (± 0.5 
at. %). Na widmie  5.15 zaobserwowano oczekiwane przesunięcie piku fotoluminescencji w 
stronę większych energii związane ze wzrostem przerwy energetycznej kropek Pb1-xEuxTe. 
Podobnie jak dla studni kwantowych, kropki wykazują zmianę przerwy zgodnie z zależnością 

dE g

dx
=3.5 eV  [53,56]. Jeden z punktów na rysunku 5.16 (dla EPL=0.497 meV) odbiega od 

liniowego trendu dla pozostałych kropek. Jest to punkt dla heterostruktury Pb1-xEuxTe/CdTe o 
intencjonalnie maksymalnej zawartości Eu (x=0.0425). Wprowadzenie do kropek Pb1-xEuxTe 
takiej koncentracji Eu potwierdzają pomiary fotoluminescencji (rysunek  5.15). Nie zostało to 
jednak odzwierciedlone w odpowiedniej zmianie parametru sieci, prawdopodobnie w wyniku 
zmiany naprężeń sieci krystalicznej.

Porównanie fotoluminescencji studni i kropek kwantowych PbTe/CdTe//GaAs

Na  rysunku  5.17 przedstawiono  widma  fotoluminescencji  dla  układu  studni  i  kropek 
PbTe/CdTe//GaAs. Pomiary wykonano w temperaturze T=77 K aby móc obserwować widmo 
zarówno studni jak i kropek kwantowych PbTe. Potrójne studnie kwantowe PbTe grubości 5.5 
nm oddzielone są 50 nm barierami CdTe. Kropki kwantowe powstały ze studni o tych samych 
parametrach (grubość początkowa studni  5.5  nm) w  procesie  wygrzewania  w  T=363 °C 
przez t=60 min w komorze technologicznej MBE. W wyniku wygrzewania  uformowały się 
kropki PbTe o pewnym rozrzucie rozmiarów. Ustalona metodą SEM średnia wielkość kropek 
powstałych z warstwy PbTe o grubości 5.5 nm to ~25 nm. 

Zaobserwowano, że linia luminescencyjna pochodząca od studni kwantowych (czerwone 
widmo) położona jest  w wyższych energiach,  niż  linia  związana z kropkami kwantowymi 
(widmo  niebieskie).  Położenie  linii  związanej  z  kropkami  kwantowymi  poniżej  emisji 
pochodzącej  od  studni  kwantowych  związane  jest  z  większym  rozmiarem  kropek  niż 
nominalna grubość wyhodowanej warstwy PbTe.  Obniżenie wymiarowości układu z 2D do 
0D jest kompensowane przez wzrost charakterystycznego rozmiaru nanostruktur.
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Rysunek  5.17. Zestawienie  widm  fotoluminescencji  studni  i  kropek  kwantowych 
PbTe/CdTe//GaAs  w temperaturze  T=77  K.  Kolorem  czerwonym zaznaczono  widmo  dla 
studni  kwantowych  PbTe(5.5  nm)/CdTe(50  nm)//GaAs,  natomiast  kolorem  niebieskim 
zaznaczono widmo dla kropek kwantowych PbTe/CdTe//GaAs powstałych po wygrzaniu tej 
heterostruktury.

Kwantowanie wymiarowe w kropkach kwantowych PbTe

Na rysunku  5.18 pokazano wyniki obliczeń dla  energii  przejść międzypasmowych dla 
stanu podstawowego (1-1)  (linia  czerwona)  i  pierwszego stanu wzbudzonego (2-2)  (linia 
niebieska)  w  funkcji  rozmiaru  kropek  kwantowych PbTe/CdTe(001).  Metoda obliczeń jest 
szczegółowo  przedstawiona  w  pracy  [178].  Metodą  funkcji  enwelopy  numerycznie 
wyznaczono  energie  stanów  elektronowych  w  kropkach  PbTe  w  kształcie  sześcianu 
(symetrycznych)  i  wydłużonego  prostopadłościanu  (wstawka  na  rysunku  5.18). 
Uwzględniono  nieparaboliczność  relacji  dyspersji  E(k),  anizotropię  masy  efektywnej  i 
realistyczne wartości potencjałów wiążących dla dziur i elektronów w kropce PbTe z barierą 
CdTe. Energia przejść optycznych dla stanu podstawowego dla 5 nm kropek wynosi E=855 
meV i gwałtownie spada do E=376 meV gdy wielkość kropek wzrasta do 25 nm, a następnie 
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zmniejsza  się  powoli  do  E=336  meV  dla  kropek  osiągających  wielkość  50  nm.  Dla 
porównania  na  rysunku   5.18 naniesiono  punkty  teoretyczne  (kwadraty  i  trójkąty)  dla 
wydłużonych kropek kwantowych o wysokości (w kierunku wzrostu) 10 nm i o szerokości 30 
– 50 nm. Energie przejść wydłużonych kropek są wyższe niż dla symetrycznych kropek z 
powodu większego kwantowania  wymiarowego w kierunku pionowym (wysokość kropek). 
Można  również  zauważyć  na  rysunku  5.18,  że  różnica  energii  przejść  ze  stanu 
podstawowego dla wydłużonych (wysokość 10 nm, szerokości 30-50 nm) i symetrycznych 
kropek PbTe wynosi 69 meV [178].

Rysunek 5.18. Zależność energii przejść optycznych w T= 300 K od rozmiaru dla kropek 
kwantowych  PbTe/CdTe(100)  [178].  Linią  czerwoną  (―)  oznaczono  przejścia 
międzypasmowe  dla  stanu  podstawowego  (1-1)  w  kropkach  a  linią  niebieską  (―) 
zaznaczono przejścia międzypasmowe dla pierwszego stanu wzbudzonego (2-2) w kropkach 
symetrycznych  (sześciennych).  Żółtymi  kwadratami  (■)  i  różowymi  trójkątami  (▲) 
zaznaczono obliczone energie przejść optycznych odpowiednio (1-1) i (2-2) dla wydłużonych 
(prostopadłościennych) kropek kwantowych.

Na rysunku 5.19 przedstawiono obliczoną zależność energii międzypasmowych przejść 
optycznych  od  rozmiaru  dla  kropek  kwantowych  PbTe/CdTe  dla  temperatury  300  K 
(czerwona  linia)  i  100  K  (zielona  linia)  [28].  Obliczenia  wykonano  dla  sferycznej  kropki 
kwantowej  ze  skończonym  potencjałem  wiążącym.  Uwzględniono  wpływ  naprężeń 
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termicznych na stany elektronowe w kropce. Naniesiono także punkty eksperymentalne dla 
kropek  kwantowych  powstałych  w  procesie  wygrzewania  3  nm  warstwy  PbTe  (średnia 
wielkość kropek 22 nm - niebieskie kwadraty) i 5 nm warstwy PbTe (średnia wielkość kropek 
32 nm - żółte kółka) [28]. Na wykresie wyraźnie widać efekt  kwantowania wymiarowego, 
wraz ze  zmniejszaniem się  rozmiaru  kropki  zwiększa się  energia przejść optycznych, jak 
również widoczny jest wpływ temperatury dla większych kropek. Efekt temperaturowy staje 
się  mniejszy  wraz ze  zmniejszaniem się  rozmiaru  kropki  a nawet  obserwuje  się  zmianę 
znaku  dla bardzo małych kropek (rozmiar kropek <8 nm, pionowa przerywana linia (---)). 
Jest  to  lepiej  widoczne  na  wstawce  w  prawym  górnym  rogu  na  rysunku  5.19,  która 

przedstawia  obliczoną  zależność energii  przejść  optycznych od  temperatury  
dE trans

dT
 dla 

kropek o różnych średnicach (fioletowa linia).
Na  rysunku  5.19 naniesiono  punkty  (romby)  dla  przejść  fotoluminescencyjnych 

obserwowanych  w niniejszej pracy w  kropkach kwantowych PbTe/CdTe i  Pb1-xEuxTe/CdTe 

badanych. Pomarańczowy  romb  (♦)  -  odpowiada  kropkom  kwantowym  PbTe/CdTe, 

natomiast  różowe  romby  (♦)  odpowiadają  przejściom  dla  kropek  Pb1-xEuxTe/CdTe  dla 
0.023<x<0.0425.  Pomiary  fotoluminescencji  tych  heterostruktur  wykonane  zostały  w 
temperaturze ciekłego azotu – 77 K. Kropki powstały po wygrzaniu warstwy PbTe lub Pb1-

xEuxTe o grubości 5.5 nm i mają  średnice w zakresie 20 ÷ 30 nm (analiza mikroskopem 
SEM). Przyjęto, że średni rozmiar kropek to 25 nm. Rysunku  5.19 ilustruje szybki wzrost 
energii przejść optycznych wraz z wzrastającą zawartością Eu (0<x<0.0425) w kropkach Pb1-

xEuxTe.
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Rysunek  5.19. Obliczona  zależność  energii  przejść  optycznych  od  średnicy  kropek 
kwantowych PbTe/CdTe w T=300 K – linia czerwona (—) i  100 K – linia zielona (—) [28]. 
Symbole  zaznaczone  na  wykresie  są  punktami  eksperymentalnymi  z  pomiarów 
fotoluminescencji:  niebieskie  kwadraty  (■)  odpowiadają  kropkom  powstałym  wskutek 
wygrzania warstwy o początkowej grubości 3 nm, fioletowe (●) kółka odpowiadają kropkom 
powstałym wskutek wygrzania warstwy o początkowej grubości 5 nm [28]. Romby oznaczają 
punkty eksperymentalne dla kropek kwantowych PbTe/CdTe i Pb1-xEuxTe/CdTe badanych w 
niniejszej  pracy:  brązowy  romb (♦)  odpowiada  kropkom PbTe/CdTe  a  różowe  romby (♦) 
kropkom  Pb1-xEuxTe/CdTe  z  różną  zawartością  Eu,  dla  których  pomiar  wykonano  w 
temperaturze  T=77 K. Wstawka w prawym górnym rogu przedstawia obliczoną zależność 
dEtrans/dT  od rozmiaru kropek w temperaturze  T= 300 K.  Linie przerywane:  zielona (---)  i 
różowa  (---)  zaznaczają  przerwę  energetyczną  dla  objętościowego  materiału  PbTe  w 
temperaturze T= 77 i 300 K.
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Przedmiotem niniejszej rozprawy doktorskiej było: (1) wytworzenie półprzewodnikowych 
heterostruktur (studni i kropek kwantowych) PbTe/CdTe i Pb1-xEuxTe/CdTe, (2) wykonanie ich 

szczegółowej  charakteryzacji  strukturalnej  i  chemicznej  oraz  (3)  zbadanie  metodą 
fotoluminescencji właściwości optycznych tych heterostruktur w zakresie podczerwieni.

Główne wyniki badawcze przedstawione w rozprawie można podsumować następująco:

1. Wytworzenie studni i kropek kwantowych PbTe/CdTe i PbEuTe/CdTe.

Metodą epitaksji  z  wiązek molekularnych (MBE) na podłożu GaAs  (001)  z  buforową 
warstwą  CdTe/ZnTe  i  podłożu  BaF2 (111)  wytworzono  wielowarstwowe  układy  studni 

kwantowych  PbTe  lub  Pb1-xEuxTe  (x0.04)  o  grubości  studni  w  zakresie  d=4-20  nm  z 

barierami  CdTe  (50  -  116  nm).  Do  wytwarzania  kropek  kwantowych  PbTe  i  PbEuTe  o 
średnicach w zakresie 20 - 30 nm na podłożu GaAs (001) i 30 - 60 nm na podłożu BaF2 (111) 
opracowano  proces  wygrzewania  układów  wielowarstwowych.  Jako  materiał  studni  lub 
kropki  kwantowej  wykorzystano  zarówno  PbTe  jak  i  kryształy  mieszane  Pb1-xEuxTe  o 

przerwie energetycznej Eg(x) zależnej od koncentracji Eu.

2. Charakteryzacja strukturalna i chemiczna nanostruktur PbTe/CdTe i PbEuTe/CdTe.

Własności  strukturalne  i  skład  chemiczny  wielowarstwowych  układów studni  i  kropek 
kwantowych  PbTe/CdTe  i  Pb1-xEuxTe/CdTe  zostały  zbadane  metodami  skaningowej  i 

transmisyjnej  mikroskopii  elektronowej  (SEM,  TEM),  mikroskopii  sił  atomowych  (AFM), 
dyfrakcji  promieni  X  (XRD)  i  spektroskopii  rentgenowskiej  z  dyspersją  energii  (EDX). 
Potwierdzono  bardzo  wysoką  jakość  krystaliczną  nanostruktur  PbTe  (struktura  soli 
kuchennej)  i  CdTe  (struktura  blendy  cynkowej)  oraz  istnienie  ostrych  w  skali  atomowej 
miedzypowierzchni  PbTe/CdTe.  Określono  kształt  uzyskiwanych  kropek  kwantowych  w 
zależności od temperatury i czasu wygrzewania wielowarstw oraz zastosowanego podłoża. 
Symetryczne kropki  PbTe i  PbEuTe o  kształcie  rombo-kubo-oktaedrycznym uzyskano dla 
odpowiednio długo wygrzewanych wielowarstw osadzonych na podłożu GaAs, podczas gdy 
z wielowarstw PbTe/CdTe na podłożu BaF2 w procesie wygrzewania uzyskano kropki PbTe o 

kształcie wydłużonych prostopadłościanów. Dokonano także analizy naprężeń termicznych 
związanych  z  dużą różnicą  współczynników rozszerzalności  cieplnej  podłoża i  materiału 
studni lub kropki kwantowej.
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3.  Pomiary  i  analiza  własności  optycznych  studni  i  kropek  kwantowych  PbTe/CdTe i 
PbEuTe/CdTe.

Metodą fotoluminescencji wzbudzanej impulsowym laserem YAG:Nd zbadano własności 

optyczne studni  i  kropek kwantowych PbTe/CdTe i  Pb1-xEuxTe/CdTe (x0.04) w zakresie 

podczerwieni  (=2-4.4  m) dla  temperatur T=4.2, 77, 120 i  300 K.  Porównanie wyników 
pomiarów fotoluminescencji  z  obliczeniami  kwantowania  stanów elektronowych  i  analizą 
naprężeń  w studniach  oraz  kropkach  kwantowych  PbTe  z  barierami  CdTe  pozwoliło  na 
zidentyfikowanie podstawowych czynników wpływających na zakres widmowy obserwowanej 
fotoluminescencji  tych  heterostruktur  półprzewodnikowych.  Doświadczalnie  pokazano 
możliwość  sterowania  aktywnością  optyczną  niskowymiarowych  struktur 

półprzewodnikowych na bazie PbTe z barierami CdTe w zakresie od EPL0.3 eV (=4 m) do 

EPL0.5 eV (=2.5 m) przez kontrolę rozmiarów nanostruktur (EPL100 meV dla studni o 

grubości 12.5 nm), ich wymiarowości (układy 2D i 0D), naprężeń sieci krystalicznej (EPL50 

meV dla naprężeń termicznych w T=4.2  K) i  przerwy energetycznej  materiału  studni  lub 

kropki  kwantowej  Pb1-xEuxTe  (EPL=35  meV/%  at.  Eu).  Obserwowana  w  kropkach 

kwantowych PbTe i PbEuTe wydajna fotoluminescencja w temperaturze pokojowej wskazuje 
na  jeden  z  ważnych  kierunków  dalszych  badań  optoelektronicznych  własności  tych 
heterostruktur, w szczególności właściwości optycznych pojedynczych kropek kwantowych 
oraz sterowania  fotoluminescencją  poprzez  kontrolę  kształtu  kropek,  temperatury  i  mocy 
pobudzania laserowego.
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Rysunek 7.1. Absorpcja poszczególnych gazów w obszarze podczerwieni [161,162].

119



Rozdział 8. Literatura

8. Literatura

[1]   J. Stefan   "Ueber die Theorie der Eisbildung, insbesondere über die Eisbildung im Polarmeere" 
Ann. Phys 124  (1865) 632
[2]   F. Braun   "On the current conduction through metal sulphides" Ann. Phys. Chem. 153  (1874) 556
[3]   A. Elliott   "Electronics and their Application in science and industry" Pilot Press (1947)
[4]   S. S. Sahay, S. Guruswamy   "Epitaxial growth of PbTe film on Si substrate" J. Mater. Sci. Lett 17 
(1998) 1145
[5]   H. Preier   "Physics and applications of IV-VI compound semiconductor lasers" Semicond. Sci. 
Techno 5  (1990) S12-S20
[6]   J. F. Butler, A. R. Calawa, R. J. Phelan, Jr. T. C. Herman, A. J. Strauss, R. H. Rediker,   "PbTe 
Diode Laser" App. Phys. Lett 5  (1964) 75
[7]   Z. Feit, M. McDonald, R. J. Woods, V. Archambault, P. Mak   "Low threshold PbEuSeTe/PbTe 
separate confinement buried heterostructure diode lasers" Appl. Phys. Lett. 68  (1996) 738
[8]    Z.  Feit,  D.  Kostyk,   R.  J.  Woods,   P.  Mak   " ‐Single mode  molecular  beam epitaxy  grown 

‐PbEuSeTe/PbTe buried heterostructure diode lasers for CO2 ‐ high resolution spectroscopy" Appl. Phys. 
Lett. 58  (1991) 343
[9]   B. Spranger, U.Schiessel, A. Lamprecht, H. Botter, M. Tacke   " ‐ ‐Near room temperature operation 
of Pb1-xSrxSe infrared diode lasers using molecular beam epitaxy growth techniques" Appl. Phys. Lett 
53  (1988) 2582
[10]   U. Schießl, J. Rohr   "60°C lead salt laser emission near 5-μm wavelength" J. Infrared Phys. 
Technol. 40  (1999) 325
[11]   P. J. McCann, Y. Selivanov   „IV-VI Semiconductor Mid-IR Lasers" Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 
0891-EE01-05.1(2006) 891
[12]   P. J. McCann   "IV-VI Semiconducto for mid-infrared optoelectronic devices"  Springer, Series in 
Optical Sciences 118 (2006) 237
[13]   M. Tacke   "New developments and applications of tunable IR lead salt lasers" IR Phys. Technol. 
36  (1995) 447
[14]   eds. R. Grisar, H. Böttner, M. Tacke, G. Restelli   "Monitoring of Gaseous Pollutions by Tunable  
Diode Lasers" Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (1992 i 1990)
[15]   G. Springholtz, T. Schwarzl, W. Heiss   "Mid-infrared Vertical Cavity Surface Emitting Lasers 
Based on the Lead Salt  Compounds”  w „Mid-infrared Semiconductor Optoelectronic" ed.  A.  Krier, 
Springer Verlag (2006)
[16]   T. Story   "Semimagnetic semiconductors based on lead chalcogenides” w „Lead chalcogenides-
Physics and Applications"  ed. D. Khokhlov, Taylor and Francis, New York (2002) 385
[17]   W. Dobrowolski, J. Kosut, T. Story, ed. K H. J. Buschow   "II-VI and IV-VI diluted magnetic 
semiconductors:  new  bulk  materials  and  low  dimensional  quantum  structures”  w  „Handbook  of 
Magnetic Materials"  Elsevier, Amsterdam  16 (2003) 189
[18]   G. Springholz, H. Zogg, Z. Shi,    "Thin Films:Heteroepitaxial Systems" ed. W. K. Liu, M. B. 
Santos,World Scientific, Singapore (1999)
[19]   D. L. Partin, J. Heremans w „Handbook on Semiconductors” ed. T. S. Moss, S. Mahajan"  North-
Holland, Amsterdam 3A (1994) 369-450
[20]    G.  Karczewski,  L.  Kowalczyk   "Splitting of  the Pb1-xMnxS diode laser  specra"  Solid  State 
Communication 48  (1983) 653
[21]   L. Kowalczyk, A. Szczerbakow   "Temperature and compositions dependence of the energy band 
gap PbxMnySnzSe alloys" Acta Phisica Polonica A67 (1985) 189
[22]   G. Karczewski, L. Kowalczyk,  A. Szczerbakow   "Diode laser action in Pb1-xMnxS" Solid State 
Communication 38  (1981) 499
[23]    L. Kowalczyk,  G. Karczewski,  A. Szczerbakow   "Pb1-xMnxS diode laser"  Procedings of the XI 
Conference on Physics of Semiconducting Compounds, Jaszowiec (1981)
[24]   J. Furst, H. Pascher, T. Schwarzl, M. Boberl, W. Heiss, G. Springholtz, G. Bauer   "Midinfrared 
IV–VI vertical-cavity  surface-emitting lasers with zero-,  two-,and three-dimensional  systems in  the 

120



8. Literatura

active regions" Appl. Phys. Lett 81  (2002) 208
[25]   G. Springholtz,  T. Schwarzl,  W. Heiss,  G. Bauer,  M. Aigle, H. Pascher, I. Vavra   "Midinfrared 
surface-emitting PbSe/PbEuTe quantum-dot lasers" Appl. Phys. Lett 79  (2001) 1225
[26]   Dmitriy Khokhlov   "Lead chalcogenides physics and applications" Taylor&Francis Books, INC. 
New York&London (2003) 
[27]   G. Nimtz   "Narrow-gap Lead Salts" Springer Tracts in Modern Physics 98 (1983) 1-117
[28]   T. Schwarzl, E. Kaufmann, G. Springholz, K. Koike, T. Hotei, M. Yano, W Heiss   "Temperature 
dependence midinfrared photoluminescence of epitaxial PbTe/CdTe quantum dots and calculation of  
the corresponding transition energy" Phys. Rev. B 78  (2008) 165320
[29]    S.  Yuan,  G.  Springholz,  G.  Bauer,  M.  Krechbaum    "Electronic  and optical  properties  of 
PbTe/Pb1-xEuxTe multiple-quantum-well structures" Phys. Rev. B 49  (1994) 5476
[30]   J. Singleton, E. Kress-Rogers, A. V. Lewis, R. J. Nicholas, E. J. Fantner, G. Bauer, A. Oters 
"Magneto-optical studies of strained PbTe" J. Phys. C: Solid state Phys. 19  (1986) 77
[31]   P. J. Lin, L.Kleinman   "Energy Bands of PbTe, PbSe, and PbS" Phys. Rev. 142  (1966) 478
[32]   K. F. Cuff, M. R. Ellett, C. D. Kuglin, L. R. Williams   "The band structure of PbTe, PbSe and PbS" 
Proc. Intern. Confer. Semicond. Physics. Paris   (1964) 667
[33]   F. Herman, R. L, Kortum, I. B. Ortenburger, J. Van Dyke   "Relativic band structure of GeTe, 
SnTe, PbTe, PbSe and PbS" J. Phys. (Paris) 29  (1968) C462
[34]   S. Rabii   "Investigation of Energy-Band Structures and Electronic Properties of PbS and PbSe" 
Phys. Rev. 167  (1968) 801
[35]   P.T. Bailey, M. W. O'Brien, S. Rabii   "Direct-Transition Optical Absorption in PbS, PbSe, and 
PbTe from Relativistic Augmented-Plane-Wave Functions" Phys. Rev. 179  (1969) 735
[36]   J. B. Conklin, Jr. L. Johnson, G. W. Pratt   "Energy Bands in PbTe" Phys. Rev. 137  (1965) 1282
[37]   H. Overhof, U. Rössler   "Electronic Structure of PbS, PbSe, and PbTe" Phys. Status. Sol.  37 
(1970) 691
[38]   Y. W.Tung, M. L. Cohen   "Relativistic Band Structure and Electronic Properties of SnTe, GeTe,  
and PbTe" Phys. Rev. 180  (1969) 823
[39]   S. E. Kohn, P. Y. Yu, Y. Petroff, Y. R. Shen, Y, Tsang, M. L. Cohen   "Electronic Band Structure 
and Optical Properties of PbTe, PbSe and PbS" Phys. Rev. B 8  (1973) 1477
[40]    G.  Martinez,  M.  Schlüter,  M.  L.  Cohen   "Electronic structure of  PbSe and PbTe.  I.  Band 
structures, densities of states and effective masses" Phys. Rev. B 11  (1975) 651
[41]   M. Schlüter, G. Martinez, M. L. Cohen   "Electronic charge densities in PbSe and PbTe" Phys. 
Rev. B 11  (1975) 3808
[42]   B. A. Volkov, O. A. Pankratov, A. V. Sazanov   "Theory of electron energy spectrum of group IV-
VI semiconductors" Zh. Eksp. Teor. Fiz. 85  (1983) 1395
[43]   B. A. Volkov, O. A. Pankratov   Zh. Eksp. Teor. Fiz. 85  (1983) 1362
[44]   B. A. Volkov, O. A. Pankratov, A. V. Sazanov   Fiz. Tekhn. Poluprovodn [Sov. Phys. Semicond. 16 
(1982) 1112] 16  (1982) 1734
[45]   E. O. Kane   "Band structure of indium antimonide" J. Phys. Chem. Solids 1  (1956) 249
[46]   I. M. Cydlikowski   "Elektrony i dziury w półprzewodnikach"   PWN (1979) 
[47]   K. F. Cuff, M. R. Ellett, C. D. Kuglin   "Oscillatory Magnetoresistance in the Conduction Band of  
PbTe" J. Appl. Phys. 32  (1961) 2179
[48]   M. H. Cohen   "Energy Bands in the Bismuth Structure. I. A Nonellipsoidal Model for Electrons in 
Bi" Phys. Rev. 121  (1961) 387
[49]   C. R. Hewes, Adler, S. Michael.S. D Senturia,D. Stephen D.   "Nuclear-Magnetic-Resonance 
Studies  in  PbTe  and  Pb1-xSnxTe:  An  Experimental  Determination  of  kp  Band  Parameters  and 
Magnetic Hyperfine Constants" Phys. Rev. B 7  (1973) 5195
[50]    J. O. Dimmock   "The Physics of Semimetals and Narrow-Gap Semiconductors” edit: D.  L. 
Carter, R. T. Bate   Oxford : Pergamon Press (1971) 
[51]    H.  Kępa, G. Springholtz,  T.  M. Giebultowicz,  K.J.  Goldman, C.  F.  Majkrzak,  P. Kacman, J. 
Blinowski, S. Holl, H. Krenn, G. Bauer   "Magnetic interaction in EuTe epitaxial layers and EuTe/PbTe 
superalttices" Phys. Rev. B 68  (2003) 024419
[52]   P. Wachter   "Europium chalcogenides: EuO, EuS, EuSe and EuTe” w Handbook on the Physics 

121



Rozdział 8. Literatura

and Chemistry of  rare Earth,  Eds.  K.  A.  Gschneider,  Jr.  LeRoy Eyring   North-Holand Publishing 
Company, Amsterdam, New York, Oxford 2 (1979) 507
[53]    I.  I.  Zasavitski,  A.  V.  Mazurin,  Yu.  G.  Selivanov,  H.  Zogg,  A.  V.  Yurushkin    "Radiative 
Transmisions to localized Eu states in Pb1-xEuxTe solid solutions" JETP Letters 87  (2008) 498
[54]   G. Güntherodt   "Optical properties and electronic structure of europium chalcogenides" Phys. 
Cond. Matter 18  (1974) 37
[55]   G. Springholz, G. Bauer   "Molecular beam epitaxy of IV–VI semiconductor hetero- and nano-
structures" Phys. Stat. Sol. B 244  (2007) 2752
[56]   M. Iida, T. Shimizu, H, Eenomoto, H. Ozaka   "Experimental studies on the electronic structure of  
Pb1-xEuxTe" Jap. J. Appl. Phys. 32  (1993) 4449
[57]   H. Krenn,W. Herbst, H. Pascher,Y. Ueta, G. Springholz, G. Bauer   "Interband Faraday and Kerr 
rotation and magnetization of Pb1-xEuxTe in the concentration range 0<x<1" Phys. Rev. 60  (1999) 8117
[58]   R. Suryanarayanan, S.K. Das   "Growth and optical properties of Pb1-xEuxTe films (0<x<0.55)" J. 
Appl. Phys. 67  (1990) 1612
[59]   S. K. Das   "Preparation and optical and electrical properties of co-evaporated Pb1-xYbxTe films" 
Thin Solid Films 175  (1989) 221
[60]   D. L. Partin   "Lead salt quantum effect structures" IEEE J.Quantum Electron.  QE-24  (1988) 
1716
[61]   D. L. Partin   Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 90  (1987) 47
[62]   A. Krost, B. Harbecke, R. Faymonville, H. Schlegle, E. J. Fantner, K.E. Ambrosch, G. Bauer 
"Growth and characterisation of Pb1-xEuxTe" J. Phys. (Paris) Colloq. C 18  (1985) 2119
[63]    A.Ishida,  S.  Matsuura,  M. Mizunos,  Y.  Sase,  H.  Fujiyasu   "Properties  of  Pb1-xEuxTe films 
prepared by hot-wall epitaxy" J. Appl. Phys. 63  (1988) 4572
[64]   D. L. Partin, C. M. Thrush   "Wavelength coverage of lead-europium-selenide-telluride diode 
lasers" Appl. Phys. Lett. 45  (1984) 193
[65]   A. Ishidaa, Y. Sasea, T. Okamuraa, N. Nakaharaa, H. Fujiyasua, Y. Nishizimab, K. Shinohara 
"Lead-europium-chalcogenide films and superlattices for 3 µm laser" Superlattices and Microstructures 
6  (1989) 27
[66]   D. L. Partin   "Lead-rare earth-chalcogenides grown by molecular beam epitaxystar" Journal of 
the Less Common Metals 148  (1989) 35
[67]   Z. Feit, R. Woods, D. Kostyk, W. Jalenak   "Low-threshold PbEuSeTe double-heterostructure 
lasers grown by molecular beam epitaxy" App. Phys. Lett. 55  (1989) 16
[68]    D.  L.  Partin,  R.  F.  Majkowski,D.  E.  Swets   "Quantum well diode lasers  of  lead-europium-
selenide-telluride"  Journal  of  Vacuum  Science  & Technology  B:  Microelectronics  and  Nanometer 
Structures 3  (1985) 276
[69]   D. L. Partin   "Lead salt quantum well diode lasers" Superlattices Microstructures 1  (1985) 131
[70]    W. Heiss,  T.  Schwarzl,  J.  Roither,  G.  Springholz,  M.  Aigle,  H.  Pascher,  K.  Biermann,  K. 
Reinmann    "Epitaxial  Bragg  mirrors  for  the  mid-infrared  and  their  applications"  Prog.  Quantum 
Electron 25  (2001) 193
[71]   T. Schwarzl, M. Eibelhuber, W. Heiss, E. Kaufmann, G. Springholz, A. Winter, H. Pascher   "Mid-
infrared  high  finesse  microcavities  and vertical-cavity  lasers  based  on  IV–VI semiconductor/BaF2 

broadband Bragg mirrors" J. Appl. Phys. 101  (2007) 093102
[72]   M. Arnold, D. Zimin, H. Zogg   "Resonant-cavity-enhanced photodetectors for the mid-infrared" 
Appl. Phys. Lett. 87  (2005) 141103
[73]   M. Böberl, T. Fromherz, T. Schwarzl, G. Springholz,W. Heiss   "IV–VI resonant-cavity enhanced 
photodetectors for the mid-infrared" Semiconductor Science and Technology 19  (2004) L 115
[74]    S.  Hüfner    "Optical  spectra of  transparent  rare earth  compounds"   AP,  New Yourk,  San 
Francisco, London 190 (1978) 
[75]   M. J. Freiser, S. Methfessel, F. Holtzberg  ”Multiplet Structure in the Absorption Spectrum of  
Eu2+" J. Appl. Phys. 39  (1968) 900
[76]   A. A. Kaplyanskii, P. P. Feofilov   "The spectra od divalent rare eatrh ions in crystals of alkaline  
earth fluorides. II. Europium and yttrium" Opt.Spetrosk. 13  (1962) 235
[77]   M. Aven, J.S. Prener   "Physics and Chemistry of II-VI Compouds"   Amsterdam : North-Holland 
Publ. Comp., Amsterdam (1967) 

122



8. Literatura

[78]   G. A. Samara, H. G. Drickamer   "Preasure inducet phase transitions in some II-VI compounds" 
J. Phys. Chem. Solids 23  (1962) 457
[79]   J. Gonzalez, F. V. Perez, E. Moya, J. C. Chervin   "Hydrostatic preasure dependence of the 
energy gaps of CdTe in the zinc-blende and rock salt phasees" J. Phys. Chem. Solids 56  (1995) 335
[80]   C. J. M. Rooymans   "Structure of the high pressure phase of CdS, CdSe and InSb" Phys. Lett. 4 
(1963) 186
[81]   A. N. Mariano, E. P. Warekois   "High Pressure Phases of Some Compounds of Groups II-VI" 
Science 142  (1963) 672
[82]   D. J. Dunstan, B. Gil   "Hydrostatic and uniaxial preassuer coefficient of CdTe" Phys. Rev. B 38 
(1988) 7862
[83]   S. Szarras   "Budowa ciala stałego"   Wydawnictwo Naukowo Techniczne (1974) 
[84]   J. Treusch, P. Eckelt, O. Modelung II-VI Semicond. Compounds, Intern. Confer. N. Y. (1967) s. 
588
[85]   B. E. Larson, K. C. Hass, H. Ehrenreich, A. E. Carlsson   "Theory of exchange interactions and 
chemical trends in diluted magnetic semiconductors" Phys. Rev. B 37  (1988) 4137
[86]   L. L. Chang, L. Esaki and R. Tsu   "Resonant tunneling in semiconductor double barriers" Appl. 
Phys. Lett. 24:12  (1974) 593
[87]   R. Dingle, W. Wiegmann, C. H. Henry   "Quantum States of Confined Carriers in Very Thin 
AlxGa1-xAs-GaAs-AlxGa1-xAs Heterostructures" Phys. Rev. Lett. 33  (1974) 827
[88]   K. Von Klitzing, G. Dorda, M. Pepper   "New method for high-accurcy detrmination of the fine-
structure constant based on quantized Hall resistance" Phys. Rev. Lett. 45  (1980) 494
[89]    D.Tsui,  L.  H.  Stromer,  A. C.  Gossard   "Two-Dimensional Magnetotransport  in the Extreme 
Quantum Limit" Phys. Rev. Lett. 48  (1982) 1559
[90]    R.B.  Laughin   "Anomalous  Quantum Hall  Effect:  An Incompressible  Quantum  Fluid  with  
Fractionally Charged Excitations" Phys. Rev. Lett. 50  (1983) 1395
[91]   P. M. Petroff, A. C. Gossard, R. A. Logan, and W. Wiegmann   "Toward quantum well wires:  
Fabrication and optical properties" Appl. Phys. Lett. 41  (1982) 635
[92]   M. A. Reed, R. T. Bate, K. Bradshaw, W. M. Duncan, W. R. Frensley, J. W. Lee, and H. D. Shih 
"Spatial quantization in GaAs–AlGaAs multiple quantum dots" J. Vac. Sci. Technol.B 4  (1986) 358
[93]    K. Koike, H.  Harada, T.  Itakura,  M. Yano, W. Heiss, H.  Groiss, E. Kaufmann, G. Hesser,  F. 
Schaffler   "Photoluminescence characterization of PbTe/CdTe quantum dots grown by lattice-type 
mismatched epitaxy" J. Cryst. Growth 301–302  (2007) 722
[94]   K. Koike, T. Itakura, T. Hotei, M. Yano, H. Groiss, G. Hesser, F. Schäffler   "Thermal precipitation 
of self-organized PbTe quantum dots in CdTe host matrix" Phys. Stat. sol. C 5  (2008) 2746
[95]    P.  Dziawa,  J.Sadowski,  P.  Dłużewski,  E.  Łusakowska,  V.  Domukhovski,  B.  Taliashvili,  T. 
Wojciechowski, L. T. Baczewski, M. Bukala, M. Galicka, R. Buczko, P. Kacman and T. Story   "Defect  
Free PbTe Nanowires Grown by Molecular Beam Epitaxy on GaAs (111)B Substrates" Cryst. Growth 
Des. 10  (2010) 109
[96]    W. Heiss ,  H.  Groiss,  E.  Kaufmann,  G.  Hesser,  M. Böberl,  G.  Springholz,  F.  Schäffler,  R. 
Leitsmann, F. Bechstedt, K.  Koike,  H. Harada, M. Yano   "Quantum dots with coherent  interfaces 
between rocksalt-PbTe and zincblende-CdTe" J. App. Phys. 101  (2007) 81723
[97]   H. Groiss, W. Hesser, W. Heiß, F. Schaffler, R. Leitsmann,  F. Bechstedt, K. Koike, M. Yano 
"Coherent  {001}  interfaces  between  rocsalt  and  zincblende  structures"  Phys.  Rev.  B  79  (2009) 
235331
[98]    Y.  Masumoto,  T.  Takagahara   "Semiconductor  Quantum Dots:  Physics,  Spectroscopy and 
Applications"   Springer, Berlin (2002) 
[99]   A. Wójs, L.Jacak   "Kropki kwantowe" Postepy Fizyki Tom 49 zaszyt 1  (1998) s.1
[100]   M.A. Reed   "Kropki kwantowe" Swiat Nauki Marzec  (1993) 
[101]   T. Mokari, M. Zhang, P. Yang   "Shape, Size, and Assembly Control of PbTe Nanocrystals" J. 
Am. Chem. Soc. 129  (2007) 9864
[102]   Jr M. Bruchez, M. Moronne, P. Gin, S. Weiss, A. P. Alivisatos   "Semiconductor Nanocrystals as 
Fluorescent Biological Labels" Science 281  (1998)  2013
[103]   F. C. Frank, J. H. Van der Merwe   "One-dimensional dislocations. I. Static theory" Proc. R. Soc. 
London, Ser. A 198  (1949) 205

123



Rozdział 8. Literatura

[104]   M. Volmer, A. Weber   "Novel growth mechanism in heteroepitaxial semiconductor growth" Z. 
Physik. Chem. 119  (1926) 277
[105]   I. N. Stranski, I. Krastanow   Sitz. Ber. Akad. Wiss., Math.-naturwiss. Kl Abt. Iib 146 (1938) 797
[106]   L. Brusaferri, S. Sanguinetti, E. Grilli, M. Guzzi, A. Bignazzi, F. Bogani, L. Carraresi, M. Colocci, 
A. Bosacchi, P. Frigeri, S. Franchi   "Thermally activated carrier transfer and luminescence line shape 
in self-organized InAs quantum dots" Appl. Phys. Lett. 69  (1996) 3354
[107]   E. C. Le Ru, J.  Fack,  R.  Murray   "Temperature and excitation density dependence of the 
photoluminescence from annealed InAs/GaAs quantum dots" Phys. Rev. B 67  (2003) 245318
[108]   S. Sanguinetti,M. Henini, M. Grassi Alessi, M. Capizzi,P. Frigeri, S. Franchi   "Carrier thermal 
escape and retrapping in self-assembled quantum dots" Phys. Rev. B 60  (1999) 8276
[109]   V. Tasco, N. Deguffroy, A. N. Baranov, E. Tournie, B. Satpati, A. Trampert, M. S. Dunaevskii, A. 
Tikov   "High-density, uniform InSb/GaSb quantum dots emitting in the midinfrared region" Appl. Phys. 
Lett. 89  (2006) 263118
[110]   G. Springholz, V.Holy, M. Pinczolits, G. Bauer   "Self-organized growth of Tyree-dimenctional 
quantu-dot crystal with fcc-like stacking and a tunable lattice constant" Science 288  (1998) 734
[111]   W. Heiss, H. Groiss, E. Kaufmann, G. Hesser, M. Böberl, G. Springholz, F. Schäffler, K. Koike, 
H. Harada, M. Yano   "Centrosymmetric PbTe/CdTe quantum dots coherently embedded by epitaxial  
precipitation" Appl. Phys. Lett. 88  (2006) 192109
[112]   K. Lambert, B. De Geyter, I. Moreels, Z. Hens   "PbTe|CdTe Core|Shell Particles by Cation 
Exchange, a HR-TEM study" Chem. Mater. 21  (2009) 778
[113]   H. Grois, E. Kaufmann, G. Springholz, T. Schwarzl, G. Hesser, F. Schäffler, W. Heiss, K. Koike, 
T. Ikatura, T. Hotei, M. Yano, T. Wojtowicz   "Size-controlled quantum dots fabricated by precipitation of  
epitaxially  grown,  immiscible  semiconductor heterosystems"  J.  Phys.  Condens.  Matter  20  (2008) 
454216
[114]   H. Groiss, E. Kaufmann, G. Springholz, T. Schwarzl, G. Hesser, F. Schäffler, W. Heiss, K. Koike, 
T.  Ikatura,  T.  Hotei,  M.  Yano,  T.  Wojtowicz    "Size  control  and midinfrared  emission of  epitaxial  
PbTe/CdTe quantum dots precipitates grown by molecular beam epitaxy" Appl. Phys. Lett. 91  (2007) 
222106
[115]   R. Leitsmann, L.E. Ramos, F. Bechstedt   "Structural properties of PbTe/CdTe interfaces from 
first principles" Phys. Rev. B 74  (2006) 85309
[116]   F. Felder, A. Fognini, M. Rahim, M. Fill, E. Müller, H. Zogg   "Formation of self assembled PbTe 
quantum dots in CdTe on Si (111)" Physicas Procedia 14th International Conference on Narrow Gap 
Semiconductors and Systems 3 (2010) 1121-1125
[117]    K.Koike,T.  Itakura,  T.  Hotei,  M.  Yano    "Molecular  beam  epitaxial  growth  and 
photoluminescence characterization of self-organized Pb1-xSnxTe quantum dots embeded is a single-
crystalline CdTe host matrix" Appl. Phys.Lett. 91  (2007) 181911
[118]    S.  Kriechbaumer,  T.  Schwarzl, H. Groiss,  W. Heiss,  T. Wojtowicz, G. Springholz   "Widely 
tunable and intense mid-infrared PL emission from epitaxial Pb(Sr)Te quantum dots in a CdTe matrix" 
15th European Molecular Beam Epitaxy Workshop, Book of abstracts March 8-11, Zakopane-Poland 
(2009) 
[119]   R. Leitsmann, L.E. Ramos, F. Bechstedt, H. Groiss, F. Schaffler, W. Heiss, K. Koike, H. Harada, 
M. Yano   "Rebonding at coherent interfaces between rocksalt-PbTe/zinc-blende-CdTe" New J. Phys. 8 
(2006) 317
[120]    R.  Leitsmann,  F.  Bechstedt    "Influence  of  the  quantum  confined  Stark  effect  on 
photoluminescence spectra of PbTe nanodots embedded in a CdTe matrix" Phys. Rev. B  80  (2009) 
165402
[121]   R. Leitsmann, F. Bechstedt   "Interplay of size, interface structure and electrostatic fields of  
ionic nanodots embedded in a polar semiconductor matrix" Phys. Rev. B 78  (2008) 205324
[122]   H. Groiss, W. Heiss,  F. Schaffler,  R. Leitsmann,  F. Bechstedt,  K. Koike, H. Harada, M. Yano 
"The coherent {100} and {110} interfaces between rocsalt-PbTe and zincblende-CdTe" J. Crys. Growth 
301-302  (2007) 671-675
[123]   T. Takagi, H. Takaoka, Y. Kuriyama, K. Matsubara   "Ionized-cluster beam epitaxy of CdTe and 
its application to CdTe/PbTe multilayer structure" Thin Solid Films 126  (1985) 149
[124]   S. Movchan, F. Sizov, V. Tetyorkin   "Photosensitive heterostructures CdTe-PbTe prepared by 
hot-wall technique" Semicond. Phys. Quantum Electron. Optoelectron. 2  (1999) 84

124



8. Literatura

[125]   K. Koike, T. Houden, I. Makabe, F. P. Yan, M. Yano   "PbTe/CdTe single quantum wells grown 
on GaAs (1 0 0) substrates by molecular beam epitaxy" J. Cryst. Growth 257  (2003) 212
[126]   J. Si, S. Jin, H. Zhang, P. Zhu, D. Qiu, H. Wu   "Experimental determination of valence band 
offset at PbTe/CdTe (111) heterojunction interface by x-ray photoelevtron spectroscopy" Appl. Phys. 
Lett. 93  (2008) 202101
[127]   C. Chun-Feng, W. Hui-Zhen, S. Jian-Xiao, J.  Shu-Qiang, Z. Wen-Hau, X.  Yang, Z.  Jun-Fa 
"Energy band alignment of PbTe/CdTe (111) interface determined by ultraviolet photoelectron spectra 
using synchrotron radiation" Chin. Phys. B 19  (2010) 77301
[128]    R.  Leitsmann,  F.  Bechstedt    "Electronic-structure calculations  for  polar  lattice-structure-
mismatched interfaces: PbTe/CdTe(100)" Phys. Rev. B 76  (2007) 125315
[129]   K. Koike, T. Tanaka, S. Li, M. Yano   "High-quality CdTe growth in the (100)-orientation on 
(100)-GaAs substrates by molecular beam epitaxy" J. Cryst. Growth 227  (2001) 671
[130]    M.  Yano,  I.  Makabe,  K.  Koike    "Photoluminescence characterized thermal  mismatch of  
PbTe/CdTe single quantum wells grown on GaAs substrates" Physica E 20  (2004) 449
[131]    M.  V.  Valeiko,  I.  I.  Zasavitskii,  A.  V.  Matveenko,  B.  N.  Matsonashvili,  Z.  A.  Rukhadze 
"Quantum-size  and  deformation  effects  in  PbSe/Pb1-xEuxSe  and  PbSe/Pb1-xEuxSe  structures" 
Superlattices and Microstruct. 9  (1991) 195
[132]   L. G. Ferreira   "Deformation Potentials of Lead Telluride" Phys. Rev. 137  (1965) A 1601
[133]    D.  Bimberg,  M.  Grundmann,  N.  N.  Ledentsov,  „Quantum  dot  heterostructures”  John 
Willey&Sons (1999)
[134]   V. V. Mitin, V. A. Kochelap, M. A. Stroscio, „Quantum heterostructures, mictroelectronics and 
Optoelectronics”, Cembridge University Press (1999)
[135]   Grzegorz Karczewski, praca doktorska, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1986
[136]    S.  Sanguinetti,  T.  Mano,  M.  Oshima,  T.  Tateno,  M.  Wakaki,  N.  Koguchi    "Temperature 
dependence of the photoluminescence of InGaAs/GaAs quantum dot structures without wetting layer" 
Appl. Phys. Lett. 81  (2002) 3067
[137]   R. Espiau de Lamaëstre, H. Bernas, D. Pacifici, G. Franzó, F. Priolo   "Evidence for a “dark 
exciton” state of PbS nanocrystals in a silicate glass" Appl. Phys. Lett. 88  (2006) 181115
[138]   J. An, A. Franceschetti, A. Zunger   "The Excitonic Exchange Splitting and Radiative Lifetime in  
PbSe Quantum Dots" Nano Lett. 7  (2007) 2129
[139]   G. Karczewski, S. Mackowski, M. Kutrowski, T. Wojtowicz, J. Kossut   "Photoluminescence 
study of CdTe/ZnTe self-assembled quantum dots" Appl. Phys. Lett. 74  (1999) 3011
[140]   N. N. Sheftal, N. P. Kokorish, A. V. Krosilov   "Growth of Single-Crystal Layers of Silicon and 
Germanium from the Vapor Phase" Isvest. Akad. Nauk. SSSR Ser. Fyz. 21  (1957) 140
[141]   M. A. Herman, H. Sitter   "Molecular Beam Epitaxy-Fundamental and Current Status"   Springer 
in Material Science 7, Berlin (1989) 
[142]   R. Glang, ed. L. I. Maissel, R. Glang, McGrow Hill   "Handbook of Thin Film Technology"   New 
York (1970) 1-3
[143]   G. Springholtz,   "Molecular beam epitaxy of IV-VI heterostructures and superlattices. Lead 
Chalcogenides-Physics and Applications" ed. D.R. Khokhlov   Taylor and Francis, New York (2003) 
[144]   T. Slupinski   "MBE - epitaksja z wiazek molekularnych"   Wyklad w PTWK, Warszawa (2006) 
[145]   www.chell-instruments.co.uk , www.dca.fi
[146]   Wolfgang Braun   "Applied RHEED Reflection High-Energy Electron Diffraction During Crystal 
Growth"   Springer, Berlin (1999) 
[147]   www.material.tohoku.ac.jp
[148]   S.  T.  Picraux,  B.  L.  Doyle,  J.  Y. Taso,   "Strained layer superlattices:material  science and 
technology - Structural and characterisation of strained-layer superlattices" ed. T. P. Pearsall  32, 33 s. 
139 Academic Press, San Diego, CD, USA (1991)
[149]    J.  Singh   chapter  5:  „Strain-induced  bandstructure  modifications  in  semiconductor 
heterostructures-consequences for  optical  properties  and  optoelectronic  devices” w  Handbook  on 
semiconductors ed. T. S. Moss   Elsevier Science B. V. (1994) 
[150]   J. Heremans, D. L. Partin   „Magnetic properties of EuTe-PbTe superlattices” Phys. Rew. B 37 
(1988) 6311
[151]   J. Singleton, E. Kress-Rogers, A. V. Lewis, R. J. Nicholas, E. J. Fantner, G. Bauer, A. Otero 

125



Rozdział 8. Literatura

"Magneto-optical studies of strained PbTe" J. Phys. C 19  (1986) 77
[152]   I. I. Zasavitskii, E. A. de Andrada e Silva, E. Abramof, P. J. McCann   "Optical deformation 
potentials for PbSe and PbTe" Moldavian Journal of the Physical Sciences 4  (2005) 304
[153]   G.  Springholz, G. Bauer, G. Ihninger   "MBE of high mobility PbTe films and PbTe/Pb1-xEuxTe 
heterostructures" J.Cryst. Growth 127  (1993) 302
[154]   A. Lopez-Otero   "Growth of PbTe films under near-equilibrium conditions" J. Appl. Phys.  48 
(1977) 446
[155]   G. Springholtz,  Z. Shi,  H.  Zogg, rozdzial  13:  „Molecular Beam epitaxy of  narrowgap IV-VI 
semiconductors" The Films Heteroepitaxial Systems-  Series on direction in condesed matter physics 
ed. W. K. Liu, M. B. Santos   World Scientific Publishing, London 15 (1999) 621
[156]   R. Suryanarayanan, S.K. Das   "Growth and optical properties of Pb1-xEuxTe films (0<x<0.55)" 
J. Appl. Phys. 67  (1990) 1612
[157]   D. Bimberg, H. Munzel, A. Steckenborn, J. Christen   "Kinetics of relaxation and recombination 
of nonequilibrium carriers in GaAs: carrier capture by impurities" Phys. Rev. B 31  (1985) 7788
[158]   A. Amo, M. D. Martin, L. Klopotowski, L. Viña, A. I. Toropov, K. S. Zhuravlev   "Influence of  
trapping on the exciton dynamics of AlxGa1-xAs films" Appl. Phys. Lett 86  (2005) 111906
[159]    T.  Schmidt,  H,  Sitter,  K.  Lischka    "Bulk-like  low-temperature  photoluminescence  from 
CdTe/GaAs grown by hot-wall epitaxy" J. Cryst. Growth 101  (1990) 190
[160]   P.  Dziawa, B.  Taliashvili, W. Domuchowski, L.  Kowalczyk,  E. Lusakowska, A.  Mycielski,  V. 
Osinniy, T. Story   "Structural and optical characterization of epitaxial layers of CdTe/PbTe grown on 
BaF2 (111) substrates" Phys. Stat. Sol. C 2  (2005) 1167
[161]   L.S. Rothmana, D. Jacquemarta, A. Barbeb, D. Chris Bennerc, M. Birkd, L.R. Browne, M.R. 
Carleerf, C. Chackerian, Jrg, K. Chancea, L.H. Couderth, V. Danai, V.M. Devic, J.-M. Flaudh, R.R. 
Gamachej, A. Goldmank, J.-M. Hartmannh, K.W. Jucksl, A.G. Makil, J.-Y. Mandini, S.T. Massien, J. 
Orphalh, A. Perrinh, C.P. Rinslando, M.A.H. Smitho, J. Tennysonp, R.N. Tolchenovp, R.A. Tothe, J. 
Vander Auweraf, P. Varanasiq, G. Wagnerd   "The HITRAN 2004 Molecular Spectroscopic Database" 
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 96  (2005) 139-204
[162]   F. Felder   Rozprawa doktorska "Mid-Infrared WavelengthTunable Resonant Cavity Enhanced 
Detectors"   Zurich (2010) 
[163]   Tomasz Story, praca doktorska, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1988
[164]   H.  Zoog, Akihito Ishida,  ed.  Peter Capper,  C.  T.  Elliot    "Infrared Detectors and Emitters:  
Materials and Devices” - rozdzial 3 IV-VI (Lead Chalcogenides) Infrared Sensors and Lasers   Kluwer 
Academic Publishers (2001) 
[165]   S. I. Novikova, N. Kh Abrikosov   "Investigation of the thermal expansion of lead chalcogenides" 
Sov,Phys. Solid State 5  (1964) 1397
[166]   Y.U. Touloukian, R. K. Kirby, R. E. Taylor, T. Y. R. Lee   "Thermal expansion (nonmetallic solids).  
Thermophysical Properties of Matter."  Plenum, New York  13 (1997) 1021-1250
[167]   K H Herrman, J Auth,  K -P Mollmann, J W Tomm, H Bottner, A Lambrecht, M Tacke, I V 
Kolesnikov, A E Yunovich, A I Fedorenko, O A Mironov, A Yu Sipatov   "Band offsets in Eu-containing 
lead chalcogenides  and lead chalcogenide superlattices  from spectroscopic  data"  Semicond.  Sci. 
Technol. 8  (1993) S176
[168]   M. Bukala P. Sankowski, R. Buczko, P. Kacman   "Modeling PbTe – based low dimensional  
structures"   40th "Jaszowiec" International School and Conference on the Physics of Semiconductors 
Krynica 2011 - Dane przygotowywane do publikacji. (2011) 
[169]   M. Kriechbaum, P. Kocevar,  H.  Pascher,  G. Bauer   "PbTe/Pb1-xSnxTe multiquantum wells:  
magnetooptics,  four-wave  Mixing,  and  band  structure"  IEEE  Journal  of  Quantum  Electronics  24 
(1988) 1727
[170]    M.  Bukala,  P.  Sankowski,  R.  Buczko,  P.  Kacman    "Crystal  and  electronic  structure  of  
PbTe/CdTe nanostructures" Nanoscale Research Letters 6  (2011) 126
[171]   A. Kobayashi,OF. Sankey   "Chemical trends for defect energy levels in Hg1-xCdxTe" Phys Rev B 
25  (1982) 6367
[172]   E. Smajek, M. Szot, L.  Kowalczyk, V. Domukhovski, B. Taliashvili, P. Dziawa, W. Knoff, E. 
Lusakowska,  A.  Reszka,  B.  Kowalski,  M.  Wiater,  T.  Wojtowicz,  T.  Story    "Optical  and structural 
properties  of  Pb1-xEuxTe/CdTe//GaAs (001)  heterostructures  grown by  MBE"  J.  Cryst.  Growth  323 
(2010) 140

126



8. Literatura

[173]   K. Koike, R.  Kawaguchi, M. Yano   "Midinfrared photoluminescence from SnTe/PbTe/CdTe 
double quantum wells grown by molecular beam epitaxy" Phys. E 42  (2010) 2636
[174]   K. Koike, T. Hotei, R. Kawaguchi, M. Yano   "Photoluminescence properties of Pb1-xSnxTe/CdTe 
quantum wells  grown on (1 0 0)-oriented GaAs substrates  by  molecular  beam epitaxy"  J.  Cryst. 
Growth 311  (2009) 2102
[175]   I.  I. Zasavitskii,  E.  V.  Bushuev, E.  A.  Andrada e Silva,  E.  Abramof   "Energy spectrum of  
quantum wells  in  PbTe/PbEuTe based structures  from photoluminescence data"  JEPT Letters  75 
(2002) 559
[176]    M.  Schluter,  G. Martinez,  Marvin  L.  Cohen    "Pressure and temperature dependence  of  
electronic energy level in PbSe and PbTe" Phys. Rev. B 12  (1975) 650
[177]   A. Olkhovets, R.C. Hsu, A. Lipovskii, F. W. Wise   "Size-Dependent Temperature Variation of the 
Energy Gap in Lead-Salt Quantum Dots" Phys. Rev. Lett. 81  (1998) 3539
[178]   T. N. Xu, H. Z. Wu, J. X. Si   "Optical transitions in PbTe/CdTe quantum dots" Phys. Rev. B 76 
(2007) 155328
[179] Tomasz Story, praca doktorska, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1988
[180]   A. Stachow – Wójcik, praca doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999

127



Rozdział 9. Spis publikacji i prezentacji autorki

9. Spis publikacji i prezentacji autorki

● M.  Szot,  L.  Kowalczyk,  P.  Deptuła,  V.  Domukhovski,  V.  Osinniy,  E.  Smajek,  A. 
Szczerbakow,  A.Yu.  Sipatov,  V.  V.  Volobuev,  A.  G.  Fedorov,  T.  Story  „Magnetic 
Properties of EuS - SrS Semiconductor Multilayer Structures” Acta Physica Polonica 
A 112 (2007) 419.

● M. Szot, L. Kowalczyk,  E. Smajek, V. V. Volobuev, A.Yu. Sipatov, T. Story „Spectral 
dependence  of  magnetooptical  Kerr  effect  in  EuS  -  based  ferromagnetic  
semiconductor multilayers” Materials Science - Poland 26 (2008) 1033.

● M. Szot , L. Kowalczyk,  E.Smajek, V. Domukhovski, J. Domagała, E. Łusakowska,
P. Dziawa, W. Knoff, M. Wiater, T. Wojtowicz, T. Story, „Epitaxial Growth and Optical 
Properties of PbTe/CdTe Semiconductor Heterostructures” Acta Physica Polonica A 
114 (2008) 1391.

● M. Szot, A, Szczerbakow, K. Dybko, L. Kowalczyk, E. Smajek, M. Bukała, M. Galicka, 
P. Sankowski, R. Buczko, P. Kacman, V. Domukhovski, E Łusakowska, P. Dziawa, A. 
Mycielski, T. Story „Experimental and theoretical analysis of PbTe-CdTe solid slution 
grown by physical vapour transport method” – Acta Physica Polonica A 116 (2009) 
959.

● E. Smajek, M.  Szot, L. Kowalczyk, V. Domukhovski,  B. Taliashvili,  P. Dziawa,  W. 
Knoff,  E.  Łusakowska, A.  Reszka,  B. Kowalski,  M.  Wiater,  T.  Wojtowicz, T.  Story, 
„Optical  and structural  properties of Pb1-xEuxTe/CdTe//GaAs (001) heterostructures 
grown by MBE” Journal of Crystal Growth 323 (2010) 140.

● M.  Szot,  K.  Dybko,  P.  Dziawa,  L.  Kowalczyk,  E.  Smajek,  V.  Domukhovski,  B. 
Taliashvili,  P. Dłużewski,  A.  Reszka, B. Kowalski,  M.  Wiater,T.  Wojtowicz,  T.  Story 
"Epitaxial zinc-blende CdTe anti-dots in rock-salt PbTe semiconductor thermoelectric 
matrix", wysłano do Crystal Growth and Design 2011.

Prezentacje konferencyjne

● M.  Szot,  L.  Kowalczyk,  P.  Deptuła,  V.  Domukhovski,  V.  Osinniy,  E.  Smajek,  A. 

Szczerbakow, A.Yu. Sipatov, V. V. Volobuev, A. G. Fedorov and T. Story „Magnetic 

Properties  of  EuS-SrS  Semiconductor  Multilayer  Structures”  –  plakat,  XXXVI 

International  School  on  the  Physics  of  Semiconducting  Compounds,  Ustroń  - 

Jaszowiec 2007.

● M. Szot, L. Kowalczyk,  E. Smajek, V. Domukhovski, A. Reszka, E. Łusakowska, B. 

Taliashvili,  P. Dziawa, W. Knoff, M. Wiater, T. Wojtowicz, T. Story “Epitaxial growth 

and  optical  properties  of  PbTe/CdTe  semiconductor  heterostructures”  –  plakat, 

XXXVII International School on the Physics of Semiconducting Compounds, Ustroń - 

Jaszowiec 2008.

● M. Szot, A. Szczerbakow, K. Dybko, L. Kowalczyk,  E. Smajek, V. Domukhovski, E. 
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Łusakowska, P. Dziawa, A. Mycielski, T. Story M. Bukała, M. Galicka, P. Sankowski, 

R. Buczko, P. Kacman "Pb1-xCdxTe monocrystals grown by physical vapor transport  

method -  experimental  and theoretical  analysis  of structural,  optical  and electrical  

properties"  14th  International  Conference  on  Narrow  Gap  Semiconductors  and 

Systems,13th - 17th July 2009, Sendai, Japan.

● M. Szot, A, Szczerbakow, K. Dybko, L.Kowalczyk, E. Smajek, M. Bukała, M. Galicka, 

P. Sankowski, R. Buczko, P. Kacman, V. Domukhovski, E Łysakowska, P. Dziawa, A. 

Mycielski, T. Story „Experimental and theoretical analysis of PbTe-CdTe solid slution 

grown  by  physical  vapour  transport  method”  -  XXXVIII  International  School  and 

Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec", Krynica Zdrój 2009.

● E.  Smajek,  M.  Szot, L.  Kowalczyk, V.  Domukhovski,  B.  Taliashvili,  P.  Dziawa,  W. 

Knoff, E. Łusakowska, A. Reszka, B. Kowalski, M. Wiater, P. Dłużewski, T. Wojtowicz, 

T. Story "MBE growth and optical  properties  of Pb1-xEuxTe/CdTe heterostructures" 

XXXIX  International  School  and  Conference  on  the  Physics  of  Semiconductors 

"Jaszowiec", Krynica Zdrój 2010.

● E.  Smajek,  M.  Szot, L.  Kowalczyk, V.  Domukhovski,  B.  Taliashvili,  P.  Dziawa,  W. 

Knoff, E. Łusakowska, A. Reszka, B. Kowalski, M. Wiater, P. Dłużewski, T. Wojtowicz, 

T.  Story  "Optical  and  structural  properties  of  Pb1-xEuxTe/CdTe//GaAs  (001) 

heterostructures grown by MBE" 16th International Conference on Molecular beam 

Epitaxy Berlin 2010.

● M. Szot, L. Kowalczyk, E. Smajek, B. Taliashvili, P. Dziawa, W. Knoff, A. Reszka, V. 

Domukhovski,  E. Łusakowska, P. Dłużewski,  M.  Wiater, T. Wojtowicz, T. Story, M. 

Bukała,  R.  Buczko,  P.  Kacman  "Optical  transitions  in  PbTe/CdTe  quantum  wells 

grown by molecular beam epitaxy on GaAs (001) and BaF2 (111) substrates" 40th 

"Jaszowiec" International School and Conference on the Physics of Semiconductors 

Krynica Zdrój 2011.
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Prezentacje ustne

● E. Smajek,  M.  Szot, L.  Kowalczyk,  V.  Domukhovski,  B. Taliashvili,  P. Dziawa,  W. 

Knoff,  E.  Łusakowska, A.  Reszka,  B. Kowalski,  M.  Wiater,  T.  Wojtowicz, T.  Story, 

„Heterostruktury PbTe/CdTe”, V Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków, 2010.

● E.Smajek,  L.  Kowalczyk,  M.  Szot,  B.  Taliashvili,  W.  Knoff,  P.  Dziawa,  V. 

Domukhovski,  E.  Łusakowska,  M.  Wiater,  A.  Szczepańska,  P.  Dłużewski,  T. 

Wojtowicz, T. Story "Własności optyczne półprzewodnikowych warstw PbTe - CdTe 

wytwarzanych metodą MBE", Sympozjum Doktoranckie IF PAN, Jadwisin 2009.

Wyróżnienia

● Dyplom za prezentację „Heterostruktury PbTe/CdTe”, na V Rzeszowskiej Konferencji 
Młodych Fizyków, 2010.
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