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Дослiджено спектри фотолюмiнесценцiї (ФЛ) стекол
Ag0,05Ga0,05Ge0,95S2–Er2S3, якi збудженi дiодним лазером iз
максимумом 980 нм. Обчислюючи повну ширину на половинi
максимуму (FWHM) та ефективну ширину Δλef , зафiксова-
но розширення смуги ФЛ стекол при збiльшеннi вмiсту Er. У
склоподiбних сплавах виявлено неоднорiдностi розмiрами 6–
7 мкм, концентрацiя яких зростає зi збiльшенням вмiсту ербiю
та впливає на ширину спектрiв ФЛ.

1. Вступ

Протягом останнiх рокiв iнтенсивно дослiджуються
сульфiднi склоподiбнi сплави. Вони особливо цiкавi
для можливого застосування в фотонних пристроях,
лазерах, пiдсилювачах свiтла, up-конверторах i т.п. У
сульфiдних стеклах поєднується низька енергiя фоно-
нiв, широке вiкно прозоростi у видимому та iнфрачер-
воному спектральному дiапазонi, високий показник
заломлення та порiвняно висока розчиннiсть рiдко-
земельних елементiв (РЗЕ) у склоподiбнiй матрицi
сплаву [1–4].

Серед сульфiдних стекол, якi активованi ербiєм,
найбiльше уваги придiляють дослiдженню люмiне-
сцентних властивостей системи Ge–S–Ga [5–8] у спе-
ктральному iнтервалi ∼1,45–1,65 мкм. Пiд впливом
середовища (склоутворюючої матрицi) енергетичнi

рiвнi в 4f -оболонцi iона ербiю розщеплюються на су-
купнiсть пiдрiвнiв (Штаркiвське розщеплення), впли-
ваючи як на ширину, так i на iнтенсивнiсть люмiне-
сценцiї. Змiнюючи компонентний склад склоутворю-
ючої матрицi, можна одержати середовище, яке для
Er3+ iонiв сприятиме пiдвищенню ефективностi фо-
толюмiнесценцiї.

У нашiй попереднiй роботi [9] дослiджено область
склоутворення та особливостi структури сте-
кол системи AgGaSe2+GeS2⇔AgGaS2+GeSe2.
З цiєї системи ми вибрали склоподiбний сплав
Ag0,05Ga0,05Ge0,95S2 [9], який характеризується
найбiльшим вiкном прозоростi, порiвняно з iншими
стеклами цiєї системи. У данiй роботi дослiджено ФЛ
в Er-легованих стеклах системи Ag0,05Ga0,05Ge0,95S2-
Er2S3.

2. Синтез сплавiв, методика та технiка
експерименту

Синтез сплавiв проведено з високочистих елемен-
тiв (Ag – 99,997 мас.%, Ga – 99,997 мас.%, Ge –
99,997 мас.%, S – 99,999 мас.%) у вакуумованих ампу-
лах, виготовлених з тонкостiнного кварцового скла у
два етапи. Для запобiгання втрат на конденсацiю па-
рової фази вiльний об’єм контейнера термостатувався
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шнуровим азбестом. Залишковий тиск в ампулах ста-
новив 0,1 Па. Спочатку синтез проводили в полум’ї
киснево-газового пальника для зв’язування елемен-
тарної сiрки. Надалi ампули помiщали в шахтну пiч
i нагрiвали зi швидкiстю 20 К/год до максимальної
температури 1273 K. При максимальнiй температурi
зразки витримували протягом 10 годин. Гартування
сплавiв здiйснювалось вiд 1273 К у 25%-ному водному
розчинi хлориду натрiю при кiмнатнiй температурi.
Скловидний стан сплавiв контролювали рентгенофа-
зовим (ДРОН 4–13, CuKα-випромiнювання) та мiкро-
структурним (мiкроскоп Leica VMHT Auto) аналiза-
ми.

Дослiдження ФЛ проводили за допомогою моно-
хроматора МДР-206 та фотоприймача PbS. Збудже-
ння здiйснювали дiодним лазером KLM H980-200-5
потужнiстю 200 мВт з максимумом випромiнювання
980 нм.

3. Результати експерименту та обговорення

Для дослiдження ФЛ вибрано стекла з компонентним
складом, представленим у табл. 1. Вибiр компонен-
тного складу зразкiв проведено так, щоб прослiдку-
вати залежнiсть ефективностi ФЛ вiд вмiсту Er, а
також вiд спiввiдношення Ga/Er.

Спектри ФЛ стекол показано на рис. 1. Вiдпо-
вiдно до дiаграми енергетичних рiвнiв [10] довжи-
на хвилi, якою збуджували ФЛ, вiдповiдає пере-
ходу 4I15/2 →4I11/2, а одержана ФЛ – переходу
4I13/2 →4I15/2 в iонi Er3+ вiдповiдно. Як бачимо, iн-
тенсивнiсть ФЛ зростає при збiльшеннi ат.% Er. По-
ложення максимуму люмiнесценцiї у всiх зразках ста-
новить 1540 нм i не залежить вiд вмiсту Er чи Ga. Для
того, щоб порiвняти застосовнiсть стекол, можна ви-
значити ширину спектра ФЛ на половинi висоти (full-
width at half-maximum – FWHM) [5, 7]. Як бачимо iз
рис. 1, форма спектрiв є асиметричною. Тому бiльш
доцiльно розраховувати ефективну ширину Δλef спе-
ктрiв ФЛ за формулою [11]:

Δλef =
∫
I(λ)d(λ)
Imax

, (1)

Т а б л и ц я 1. Компонентний склад склоподiбних
сплавiв

Склад сплаву ат.% Er Ga/Er
Ag12Ga12Ge228Er2S483 0,27 6
Ag20Ga20Ge380Er2S803 0,16 10
Ag28Ga28Ge532Er2S1123 0,12 14
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Рис. 1. Спектри ФЛ склоподiбних сплавiв системи
Ag0.05Ga0,05Ge0,95S2–Er2S3

де I(λ) – iнтенсивнiсть випромiнювання при довжинi
хвилi λ; Imax – максимальна iнтенсивнiсть випромi-
нювання.

Результати розрахункiв подано в табл. 2. Макси-
мальне значення FWHM i Δλef розраховано для зраз-
ка, в якому введено 0,27 ат.% Er i зменшується в
зразках iз 0,16 та 0,12 ат.% Er. Слiд зауважити,
що при меншому вмiстi ербiю (0,27 ат.%) одержано
бiльше значення FWHM (49 нм), нiж у авторiв [7]
(FWHM=36 нм при 0,35 ат.% Er).

Для того щоб зрозумiти, з чим пов’язаний ефект
розширення смуги ФЛ для зразка, в якому введено
максимальну кiлькiсть ербiю, спектр ФЛ було розби-

Т а б л и ц я 2. Ефективна ширина смуг ФЛ, площа
та положення пiдсмуг ФЛ стекол

ат.% Er FWHM Δλef № Площа Положення
(нм) пiдсмуги (вiдн. од.) максимуму

0,27 48 61 1 18 1522
2 5 1539
3 9 1554
4 27 1568

0,16 42 52 1 13 1523
2 5 1539
3 9 1553
4 25 1560

0,12 40 52 1 13 1523
2 7 1539
3 7 1555
4 26 1558
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Рис. 2. Розклад спектрiв ФЛ на гаусiани склоподiбних сплавiв
системи Ag0,05Ga0,05Ge0,95S2–Er2S3

Рис. 3. Поверхня склоподiбних сплавiв AgGaS2–Ge2 з рiзною
концентрацiєю ербiю: 0 ат.%, 0,12 ат.% i 0,27 ат.% Er. Збiльше-
ння в 1894 рази

то на гаусовi пiдсмуги (рис. 2), параметри яких пода-
но в табл. 2.

Найбiльший внесок у ФЛ дають 1 i 4 пiдсмуга. Крiм
того, розташування 1, 2, 3 пiдсмуг практично не змi-
нюються, тодi як максимум пiдсмуги 4 змiщується
вiд 1558 нм (0,12 ат.% Er) до 1568 нм при введен-
нi 0,27 ат.% ербiю. Як бачимо з табл. 2, розширення
смуги ФЛ з короткохвильового боку при збiльшеннi
вмiсту ербiю до 0,27 ат.% вiдбувається завдяки зро-
станню внеску пiдсмуги 1 (площi пiдсмуги), при цьо-
му розташування (положення максимуму) цiєї пiд-
смуги практично не змiнюється. З довгохвильового
боку розширення смуги люмiнесценцiї вiдбувається
тiльки за рахунок змiщення пiдсмуги 4 у бiк бiльших
довжин хвиль, оскiльки площа пiдсмуги 4 при рiзних
вмiстах ербiю практично не змiнюється.

Розширення смуги ФЛ у стеклах, легованих ер-
бiєм, автори роботи [12] пов’язують iз утворенням
кластерiв у зразках, в яких виконується нерiвнiсть
Ga/Er<10. У дослiджених нами склоподiбних спла-
вах смуга ФЛ розширюється у зразку, в якому введе-
но 0,27 ат.% Er i виконується вище вказана нерiвнiсть
(табл. 2, рис. 2).

Збiльшення вмiсту ербiю у стеклах може приводи-
ти до збiльшення числа дефектiв. Проведено мiкро-
структурне дослiдження сплавiв за допомогою мiкро-
скопа Leica VMHT Auto (збiльшення в 1894 рази).
Перед скануванням поверхню зразкiв витравлювали
5 хв у сумiшi рiвних об’ємiв розчинiв 0,5 н. H2O2 i
1 н. NaOH. Результати дослiдження представлено на
рис. 3.
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У дослiджених зразках виявлено неоднорiдностi
розмiрами 6–7 мкм, концентрацiя яких зростає при
збiльшеннi вмiсту ербiю. Оскiльки неоднорiдностi
присутнi в нелегованих зразках, то, очевидно, вони
пов’язанi з дефектами матрицi скла. Отже, деяка ча-
стина Er рiвномiрно розподiляється по всьому об’єму
скла, а деяка частина знаходиться близько бiля нео-
днорiдностей, якi є добрими стоками для рiзного роду
дефектiв. Пiд впливом поля склоутворюючої матри-
цi по-рiзному розщеплюються енергетичнi рiвнi в iо-
нах Er3+, якi рiвномiрно розподiленi по всьому об’єму
сплаву i тi, якi знаходяться близько бiля неоднорiдно-
стей. Згiдно iз табл. 2, у зразку iз 0,27 ат.% Er, в якому
iснує велика концентрацiя неоднорiдностей розшире-
ння спектра ФЛ вiдбувається за рахунок змiщення
пiдсмуги 4 в довгохвильовий бiк. Це зумовлено зро-
станням внеску у ФЛ вiд iонiв Er3+, якi знаходяться
близько бiля неоднорiдностей [13]. Зсув пiдсмуги 4 до
бiльших довжин хвиль свiдчить про зменшення енер-
гiї випромiнювання у переходах вiд низьких пiдрiвнiв
розщепленого рiвня 4I13/2 на верхнi незайнятi пiдрiв-
нi розщепленого рiвня 4I15/2. Отже, в iонах ербiю, якi
знаходяться близько бiля неоднорiдностей вiдбуває-
ться бiльше штаркiвське розщеплення рiвнiв 4I13/2,
4I15/2 полем склоутворюючої матрицi.

4. Висновки

Дослiджено спектри ФЛ стекол Ag0,05Ga0,05Ge0,95S2–
Er2S3 при вмiстi 0,12, 0,16, 0,27 ат.% Er. Максимум
ФЛ розташований при 1540 нм i не залежить вiд вмi-
сту ербiю. При збiльшеннi вмiсту ербiю зростає iнтен-
сивнiсть та збiльшується ширина смуги ФЛ. Вважає-
мо, що це пов’язано iз впливом поля склоутворюючої
матрицi на iони ербiю, якi знаходяться близько бiля
неоднорiдностей, i вiдповiдним штаркiвським розще-
пленням рiвнiв 4I13/2 та 4I15/2 в iонi Er3+.
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ Er НА ШИРИНУ ПОЛОСЫ
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В СТЕКЛАХ
Ag0,05Ga0,05Ge0,95S2–Er2S3

В.В. Галян, А.Г. Кевшин, Г.Е. Давидюк, М.В. Шевчук,
С.В. Воронюк

Р е з ю м е

Исследованы спектры фотолюминесценции (ФЛ) стекол
Ag0,05Ga0,05Ge0,95S2–Er2S3, которые возбуждены диодным
лазером с максимумом 980 нм. Вычисляя полную ширину на
половине максимума (FWHM) и эффективную ширину Δλef ,
зафиксировано расширение полосы ФЛ стекол при увеличении
содержания Er. В стеклообразных сплавах выявлено неодноро-
дности c размерами 6–7 мкм, концентрация которых растет с
увеличением содержания эрбия и влияет на ширину спектров
ФЛ.

IR PHOTOLUMINESCENCE IN Ag0.05Ga0.05Ge0.95S2–Er2S3

GLASSES
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S u m m a r y

The photoluminescence (PL) spectra of Ag0.05Ga0.05Ge0.95S2–

Er2S3 glasses excited by a laser diode operating at 980 nm have
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been investigated. The broadening of the PL band of the glasses

with increase in the Er content has been found, by calculating

a full-width at half-maximum (FWHM) and the effective width

Δλef . Inhomogeneities with dimensions of 6–7 µm have been dis-

closed in the glassy alloys; their concentration increases with the

erbium content and influence the width of the PL spectra.
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