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Chalkogenidová skla dotovaná prvky vzácných zemin
•  Zesílení nebo generace světla
•  Poměrně intenzivní luminiscence v NIR – zejména 1,55 μm  

(současně telekomunikační systémy – 0,85 μm; 1,31 μm; 1,55 μm).
•  Luminiscence v MID: λ ≥ 1,5 μm – eye-safe lasery, senzory k detekci organických látek ve zdravotnictví, 

k detekci průmyslových exhalací, pro optické radary...
•  Up-converse vlnových délek okolo 1,5 μm na kratší λ než 1 μm – zvýšení účinnosti Si solárních článků

Problém
•  Zvyšující se nároky na rychlost přenosu dat a objem přenášených dat.
•  Cílem bylo připravit a charakterizovat materiály o vysoké čistotě s významnou potencionální aplikací 

v oblasti elektroniky, optiky a optoelektroniky.

Hypotéza
•  Na základě předpokladu, že skla budou mít vysokou luminiscenci v blízké (0,7–2 μm) a střední  

(2–20 μm) IR oblasti.
•  Návaznost na dlouhodobou výzkumnou činnost vedoucí projektu.
•  Jedná se o experiment s využitím iontů Sm, přičemž o sklech o těchto složeních (80GeS2-20Sb2S3:0.1Sm 

a 80GeS2-20Ga2S3:0.1Sm) nebyla dosud vydána žádná publikace (dle Web of Science[1]).

Experimentální část
•  Strukturní vlastnosti připravených skel byly studovány za pomoci Ramanovy spektroskopie.
•  Pro charakterizování optických vlastností byla provedena měření propustnosti v blízké a střední IR 

oblasti a měření luminiscence.

Syntéza
•  Přímou syntézou z prvků o vysoké čistotě (99,999 %) byla připravena 

skla o složení 80GeS2-20Sb2S3:0.1Sm a 80GeS2-20Ga2S3:0.1Sm
•  Syntéza probíhala v evakuovaných křemenných ampulích 3 dny od 

pokojové teploty po 970 °C (2hod.). Chlazení – na vzduchu, následná 
temperace 2 hod. ~ 40 °C pod Tg.

•  Skla byla vybroušena brusným práškem SiC (6,5–4,5 μm) a vyleštěna leštícím práškem Al2O3  
(1–0,5 μm) (Obr. 1).

Závěr
•  Byla připravena skla o složení 80GeS2-20Sb2S3:0.1Sm a 80GeS2-20Ga2S3:0.1Sm.
•  U daných skel byly změřeny termické a optické vlastnosti.
•  Ve spektrech optické propustnosti lze pozorovat úzké absorpční pásy (870, 950, 

1090, 1245, 1400, 1510 a 1575 nm), které příslušejí vnitřním elektronovým 
přechodům v iontech Sm3+.

•  Bylo zjištěno, že relativně intenzivní luminiscenci v oblasti 1130, 1270 a 1490 nm 
mají zejména skla s obsahem Ga.

•  Ze získaných výsledků je patrné, že skla obsahující Ga jsou lepšími kandidáty  
pro přípravu tenkých vrstev s vysokou luminiscencí v blízké infračervené  
oblasti spektra.

Termické vlastnosti
•  Měření pomocí DTA (viz Obr. 2).
•  U skla s obsahem Sb tání ani krystalizace nenastaly v takovém 

rozměru jako u skla obsahující Ga.
•  Ga: Tg = 441 °C Sb: Tg = 328 °C 

Tc = 555 °C  Tc = 345 °C 
Ty = 723 °C 
Tm = 757 °C

Optické vlastnosti 
Optická propustnost
•  Měřena pro stejně silné vzorky (~1,7 mm).
•  Chalkogenidová skla se řadí mezi polovodiče.
•  Krátkovlnná absorpční hrana – většinou ve viditelné oblasti, přísluší elektronovým přechodům  

z valenčního do vodivostního pásu.
•  Dlouhovlnná absorpční hrana – vibrace.
•  Transmisní spektra – úzké absorpční pásy.

Struktura
•  Struktura se určovala pomocí Ramanovy spektroskopie
•  Byly zjištěny přítomné GaS4 a GeS4 tetraedry a SbS3 pyramidy viz Graf 3 a Graf 4.
•  Jednotlivé struktury byly spočítány dle Shuker-Grammonovy rovnice:  

I(ω)=(ω1−ω)−4 ω(1−exp(„h“ω / kT)) I(ω), kde ω1 a ω jsou frekvence záření laseru a rozptýleného 
světla, T je teplota, k je Boltzmanova konstanta a I(ω) je měřená Ramanova intenzita.

•  Excitace – 1064 nm Nd-YAG laser

Obr. 5 Graf optické propustnosti Obr. 6. Graf optické propustnosti

Obr. 7. Luminiscence v blízké IČ oblasti Obr. 8. Up-converse

Obr. 3 a 4. Ramanova spektra s popisem jednotlivých strukturních jednotek


