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Gwaªtowna miniaturyzacja urz¡dze« elektronicznych sprawia, »e rozmiary wytwarzanych obiektów przekraczaj¡c granice, przy której klasyczny opis ruchu elektronu staje si¦ niemo»liwy. W obiektach takich dominuj¡c¡ rol¦ zaczynaj¡ odgrywa¢ efekty kwantowe wskutek znacznego ograniczenia swobodnego ruchu no±ników
ªadunku. Jednymi z najciekawszych obiektów w skali nano s¡ krysztaªy, których rozmiary zmniejszone zostaªy
we wszystkich trzech wymiarach, zwane krysztaªami zero-wymiarowymi lub nanokropkami. Charakteryzuj¡
si¦ one ciekawymi wªa±ciwo±ciami elektronowymi i optycznymi i cz¦sto zwane s¡ sztucznymi atomami z uwagi
na widmo uorescencji skªadaj¡ce si¦ z w¡skich linii o ±ci±le okre±lonych dªugo±ciach fal. Niniejsze ¢wiczenie
po±wi¦cone jest badaniu wªa±ciwo±ci optycznych kropek kwantowych zbudowanych z krysztaªów CdTe. W
eksperymencie wykorzystywany jest spektrometr z linijk¡ CCD, który umo»liwia charakteryzacj¦ zarówno
uorescencji z kropek kwantowych jak i absorpcji promieniowania przechodz¡cego przez roztwory kropek.
Analiza widma uorescencji dla kropek kwantowych o ró»nych wielko±ciach umo»liwia równie» wyznaczenie
przerwy energetycznej krysztaªu CdTe.

Zagadnienia do przestudiowania
1. G¦sto±¢ stanów elektronowych w obiektach trójwymiarowych, dwuwymiarowych i jednowymiarowych. Czym jest funkcja g¦sto±ci stanów? [1, 2, 3]
2. G¦sto±¢ stanów elektronowych w ukªadach niskowymiarowych: kwazi-jednowymiarowych i kwazidwuwymiarowych i zerowymiarowych (kropki
kwantowe)? [1, 2, 3]

9. Prosz¦ zapozna¢ si¦ pokrótce z metodami wytwarzania kropek kwantowych. [5, 6]
10. Prosz¦ zapozna¢ si¦ z metod¡ pomiarow¡ i schematem ukªadu eksperymentalnego wykorzystywanego w ¢wiczeniu. [5]

3. Struktura elektronowa krysztaªów. Co to jest energia Fermiego, kula Fermiego, rozkªad FermiegoDiraca, zakaz Pauliego? [1, 2, 3]
4. Zagadnienie cz¡stki zamkni¦tej w wielowymiarowej studni potencjaªu, dozwolone energie i funkcje
wªasne hamiltonianu. [1, 2, 3, 4]
5. Teoria Blocha. Relacja dyspersji dla elektronów w
krysztale. Co to jest masa efektywna elektronu w
krysztale? [1, 2, 3]
6. Fluorescencja i absorpcja ±wiatªa w kropkach
kwantowych. Zale»no±¢ widma uorescencji i absorpcji od rozmiarów kropek. Rekombinacja elektronów i dziur w póªprzewodnikowych kropkach
kwantowych. [5, 6]
7. Widmo uorescencji kropek kwantowych zale»y od
ich rozmiaru. Prosz¦ zastanowi¢ si¦ w jaki sposób
przy u»yciu kilku roztworów kropek kwantowych
zbudowanych z tego samego materiaªu póªprzewodnikowego, ale charakteryzuj¡cych si¦ ró»nymi
rozmiarami kropek (tj. w ramach jednego roztworu
±rednice kropek s¡ takie same) mo»na wyznaczy¢
przerw¦ energetyczn¡ krysztaªu? [5, 6]

Zadania obliczeniowe
1. Wykorzystuj¡c model elektronów swobodnych
prosz¦ wyznaczy¢ poziomy energetyczne dla elektronów i dziur w kropkach kwantowych krysztaªu
CdTe. Prosz¦ zaªo»y¢, »e kropki s¡ sze±cianami z
kraw¦dziami o dªugo±ci 2, 3, 4 i 5 nm. Masy efektywna elektronu i dziury dla krysztaªu CdTe wynosz¡ odpowiednio 0,11 i 0,4 masy elektronu.
2. Korzystaj¡c z wyniu poprzedniego zadania i wiedz¡c, »e przerwa energetyczna w krysztale CdTe
jest rowna 1,56 eV prosz¦ wyznaczy¢ energie fotonów z widma luminescencji kropek kwantowych.
Prosz¦ wyliczy¢ równie» odpowiadaj¡ce im dªugo±ci fal. Jaki jest kolor emitowanego promieniowania dla poszczególnych kropek (patrz rysunek poni»ej)?

Aparatura i materiaªy

W skªad zestawu pomiarowego wchodz¡: 1. Spektrometr z linijk¡ CCD i oprogramowaniem. 2. Niebieska
dioda laserowa. 3. Lampa halogenowa 4. Zestaw ±wiatªowodów. 5. Uchwyt na kuwety prostopadªo±cienne
wykorzystywane do badania absorpcji ±wiatªa 6. Kuwety o ksztaªcie walcowym u»ywane podczas badania
8. Budowa i zasada dziaªania spektrometru z linijk¡ luminescencji.
CCD. Prosz¦ zastanowi¢ si¦ jakie widma nale»y zarejestrowa¢ by mo»liwe byªo przeprowadzenie analizy absorpcji promieniowania w kropkach kwantowych. Co to jest pr¡d ciemny? Czym jest widmo
referencyjne? Co to jest absorbancja? Do czego
1. Zestawienie ukªadu do badania luminescencji oraz
wykorzystywana jest niebieska dioda laserowa? [5] absorpcji ±wiatªa w kropkach kwantowych. Identyka-
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Rysunek 1: (a) Widmo uorescencji kropek kwantowych o ró»nych rozmiarach [6], (b) ukªad eksperymentalny
wykorzystywany w ¢wiczeniu.
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Zasady BHP
Nie wolno patrze¢ wprost w wi¡zk¦ diody laserowej!
Mo»e to spowodowa¢ trwaªe uszkodzenie oka. Prosz¦
równie» zwróci¢ uwag¦ by nie patrze¢ na wi¡zk¦ odbit¡ od powierzchni dobrze odbijaj¡cych, takich jak
pier±cionki, zegarki, bransoletki, inne elementy metalowe.
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