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Studium poruchových stavů chalkogenidových skel přineslo v posledních letech řadu

poznatků o vlastnostech těchto materiálů [1]. Ke studiu je často používána fotoiuminiscence (PL),

elektronová spinová resonance (ESR) a opticky indukovaná ESR (LESR). Model vysvětlující PL

chalkogenidových skel, navržený Streetem [2], předpokládá, že PL je spojena s fotoexcitačním

přechodem poruchového stavu z nabitého do elektricky neutrálního stavu (s nepárovým

elektronovým spinem):
hv

(1)

a zářivou rekombinací poruchy D vzniká fotoiuminiscence. Experimentálně pozorovaný rozdíl

excitační energie a fotoiuminiscence, kdy energie PL je významně nižší než excitační energie, je

označován jako Stokesův posun. U dříve studovaných chalkogenidových skel byl, při použití

excitačních energií blízkých šířkám optického gapu, zjištěn Stokesův posun blízký polovině šířky

optického gapu. To je vysvětlováno silnou elektron-fononovou interakcí [1,2].

Předkládané výsledky shrnují studium PL (při T = 2 K), excitované energiemi výrazně

nižšími než je šířka optického gapu, a ESR (při T = 83 K) objemových skel systému GexSi_x z celé

oblasti sklotvornosti (0.15 < x < 0.44).

Bylo zjištěno, že PL spektra skel z celé oblasti

sklotvornosti jsou vždy superpozicí tří pásů. Ve

sklech s, 30 až 40 at.% Ge byl pozorován

čtvrtý, málo intenzivní pás. Z experimentálních

výsledků vyplynulo: i) na celkové intenzitě PL

se nejvíce podílí pás s energií 1.08 ± 0.04 eV,

ii) energie všech čtyř PL pásů je prakticky

kompozičně nezávislá v celé oblasti

sklotvornosti, Tab.I. Experimentální výsledky

jsou v rozporu se Streetovým modelem,

protože zjištěné energie PL jsou, na rozdíl od optického gapu, kompozičně nezávislé a nemohou

být tedy obecně blízké polovině energie optického gapu (ta se pohybuje v rozmezí 2.01 - 3.34 eV

Tab. I

Energie fotoiuminiscence ve sklech Ge-S

v celé oblasti skJotvornosti

PL pás

(D
(2)

(3)

(4)

hv(PL)

[eV]

1.08 ±0.04

0.94 ± 0.01

0,86 ± 0.02

0.70 ±0.01
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při T = O K, [3]). Síla elektron-fononove interakce nemůže být kompozičně nazávislá (necitlivá k

měnícímu se poměru obsahu germania a síry). Proto předpokládáme, že v prvním kroku, ve shodě

s [2], PL souvisí s rekombinačními centry podle rov.(1). Jejich excitací následně vznikají centra

totožná s ESR aktivními intrinsickými poruchami (D°). Pro skla GexSi.x (0.20 < x < 0.40) bylo

zjištěno, že mezi relativními intenzitami IPL a IESR existuje vztah:

I.PL = k/lESR- (2)

Konstanta k v rov.(2) souvisí s tou částí nabitých poruch, které jsou po fotoexcitaci nestabilní a

zářivě rekombinují. Tato frakce intrinsických poruch byla také pozorována jako LESR. Pro skla s

více než 40 at.% Ge lze závislost IPL vs 1/IESR popsat vztahem:

ÍPL = A + kVlESR- (3)

Konstanta A představuje pravděpodobně zářivou rekombinaci jiného typu. Na základě dřívější

analýzy opticky detekovaných spekter magnetické resonance lze předpokládat, že se

pravděpodobně jedná o zářivý rozpad excitonu, [3]. Získané výsledky lze interpretovat na základě

modelu paramagnetických poruch [4]. Rekombinačními centry PL jsou jednoděrové hladiny

dvouatomových poruch (Ge4-S3)
+ a (S2-S3)\ tj. excitované hladiny (protivazebné orbitaly) poruch

(Ge4-S3)
0 a (S2-S3)°, totožnými s intrinsickými ESR aktivními poruchami. Kompoziční závislost

intenzity PL a ESR může být interpretována jako kompoziční závislost rovnováhy nabitých a s nimi

spojených neutrálních vlastních poruch, Stokesův posun lze interpretovat jako změnu energie

protivazebného orbitalu nabité poruchy při fotoexcitovaném přechodu, na poruchu neutrální.

Fotoexcitace vede ke změně řádu vazby v dvouatomové poruše. Je-li řád vazby snížen přibližně o

polovinu, potom můžeme očekávat, že po excitaci Z>+ +e~ -> D° bude energie PL hladiny

(protivazebného orbitalu) v gapu snížena také přibližně na polovinu. To je v dobré shodě s

pozorovaným Stokesovým posunem a jeho kompoziční nezávislostí.

Tato práce byla částečně podporována granty 203/98/0103 a 203/99/0046 Grantové agentury

České republiky.
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